SHOPWELL BI – avagy az üzleti intelligencia
új szintje webáruház-tulajdonosoknak
Akinek van egy működő webáruháza, az rengeteg adat birtokában van. Gondolja csak végig:
termékek, mennyiségek, árak, ügyfelek, megrendelések, kedvezmények, stb. Ez mind-mind
adat. Méghozzá olyan adatok, amelyek több
szálon kapcsolódnak egymáshoz és bizonyos
szempontok mentén rendszerezve megannyi
információt hordoznak eredményekről, tendenciákról, lehetőségekről. Ezek az információk pedig jelentős szerepet tölthetnek be az
üzleti döntéshozatalban.
A CORWELL Kft. SHOPWELL BI szolgáltatása egy olyan eszköz, melynek segítségével folyamatosan
monitorozni tudja SHOPWELL áruháza működését, eredményeit. Nem kell szakértőnek lennie!
A SHOPWELL BI egy rendkívül felhasználóbarát felület, amely mindenkiből kihozza az
adatszakértőt. A rendelési adatok elemzéséből kinyert információknak köszönhetően pedig
megalapozottabb döntéseket hozhat a jövőt illetően. Adatait és elemzéseit garantált biztonságban tudhatja, ugyanis csak Ön láthatja őket!

A SHOPWELL BI egyszerűsíti a bonyolult adatok elemzését,
kiértékelését, áttekintését, segít az összefüggések
feltárásában pillanatok alatt.
• bruttó bevétel
• nettó bevétel
• nettó árrés
• nettó beszerzés
• nettó árrés %

partnerenként

cikkszámonként

TÁRJA FEL REJTETT
ÉRTÉKEIT AZ ÁRUHÁZÁNAK
ADATAIBÓL KINYERHETŐ
INFORMÁCIÓKBÓL:
• partnerenként
• felhasználónként
• termékenként
• termékkategóriánként
• márkánként
• s zállítási vagy fizetési módonként

EGY KÉP TÖBBET MOND
EZER SZÓNÁL,
JELENÍTSE MEG VIZUÁLIS
ESZKÖZÖKKEL
A KAPOTT SZŰRÉSI
EREDMÉNYEKET:
• grafikonon
•ö
 sszehasonlító táblázatban
• térképen
(pl. hirdetési helyek vagy
fuvarszolgáltató
kiválasztásához
lehet hasznos)

MOBILON IS
ELÉRHETŐ
FUNKCIÓK

Bármely kérdésére ott lapulhat a válasz a szűrők mögött!
A teljesség igénye nélkül például:
ü Mely terméknek vagy termékkörnek volt a legnagyobb forgalma egy adott időszakban?
ü Melyik terméken volt a legnagyobb árrés, melyik hozta a legtöbb hasznot?
ü A legtöbbet eladott terméken mekkora árrés volt?
ü Melyik termékre érdemes nagyobb árrést tenni?
ü Melyiket érdemes marketinggel támogatni?
ü 
Melyik termék tudható nagy sikerűnek vagy épp melyik az,
amit nem vásárolnak nagy gyakorisággal?
ü 
Magánszemélyek vagy cégek felé volt több az értékesítés, és vajon egy korábbi időszakhoz
képest változott-e az arányuk?
ü Melyik csatornát érdemes tovább erősíteni?
ü Mekkora forgalmat bonyolítanak az átutalásos vevők, változott-e az arányuk az adott időszakban?
ü Van-e változás vevői vásárlási szokásaiban akár napról napra vagy hónapról hónapra?
ü Melyik vevő tér vissza rendszeresen és ki az, aki egy ideje nem látogatta a webshopját?

Könnyű időszaki
összehasonlíthatóság.
Éves, negyedéves, havi, heti,
vagy akár napi bontás.
A kapott eredmények tovább bonthatók
a bőséges szűrési lehetőségekkel.
Dinamikus rendszer, az adatok
automatikusan frissülnek.
Mobiltelefonról is bármikor
bárhonnan elérhető.

Szerezzen újabb versenyelőnyt
a CORWELL SHOPWELL BI
szolgáltatásával!
Amennyiben kérdése merülne fel a szolgáltatás kapcsán,
forduljon hozzánk bizalommal a shopwell@corwell.hu címen.

