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StoreDox otvára
nové možnosti
prepojenia výroby
s predajom

STOREDOX prichádza s riešením problémov s
komplexnými a rôznymi produktovými
štruktúrami. Je to online softvérový nástroj
určený pre klasifikáciu výrobkov podľa
štandardu ETIM a eClass, vytvorením a
správou katalógov a ich exportom vo formáte
BMEcat.
Myšlienka projektu STOREDOX vznikla na základe
prepojenia výroby s predajom. Prvotne bol zameraný na
elektrotechnický priemysel, avšak jeho potenciál presiahol
túto úroveň a pokrýva široké spektrum produktov. Vďaka
nemu môžeme osloviť čím ďalej tým viac zákazníkov nielen
v Európe, ale aj vo svete. Našimi prioritnými zákazníkmi sú
svetoví výrobcovia, ale aj stredné a malé firmy, ktoré sa
vďaka tomuto systému dostali do popredia záujmu o ich
produkty.
Našou víziou je vytvorenie inteligentného systému
pre všetkých výrobcov a predajcov po celom svete.
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IMPORT PRODUKTOV
Import vašich produktov alebo vytvorenie novej produktovej štruktúry je
pre STOREDOX hračkou. Naimportované dáta produktov spojíme s našim
systémom. Takto pri každej aktualizácii budú automaticky obnovené.
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VSTUPNÁ KONTROLA DÁT
Systém vyhodnotí a pripraví zoznam produktov, ktorým napr. chýbajú obrázky,
technické parametre popisky, a pod. V prípade výrobcov systém identifikuje
zmeny voči predošlej verzii katalógu.
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OBOHATENIE DÁT
STOREDOX akúkoľvek štruktúru pohodlne prevedie na medzinárodný štandard.
Vy už iba jednoducho doplníte údaje, ktoré pri produktoch chýbajú alebo neboli
dostupné. O pôvodnú štruktúru nikdy neprídete.
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AUTOMATICKÁ AKTUALIZÁCIA
Dáta sa automaticky aktualizujú vo vašom lokálnom informačnom systéme
a rovnako aj u všetkých vybraných predajcov. Aplikácia navyše ponúka
jazykové preklady štruktúr do všetkých svetových jazykov.
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EXPORTY A ZDIEĽANIE
Exportujte či už jeden produkt alebo celý katalóg na mieru pre jednotlivých
výrobcov alebo predajcov. Vždy budete mať prehľad s kým a v akom svetovom
štandarde katalógy zdieľate.
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AUTOMATIZÁCIA A INTEGRÁCIA
STOREDOX umožňuje integráciu s mnohými informačnými systémami. Import
a export je dát s prepojenými systémami funguje automaticky bez zásahu.

Výhody pre výrobcov
STOREDOX vám umožňuje vytvárať štandardizované katalógy
vašich výrobkov, ktoré sú medzinárodne rešpektované.
Spojte sa so svojimi predajcami jednoduchšie.

Ľahká manipulácia s aplikáciou bez
nutnosti inštalácie ďalšieho softwaru.
Všetko máte dostupné online,
prepojíme vás so všetkými predajcami
a systémami. Vy si zvolíte, akého
predajcu chcete so svojimi dátami
osloviť a tak rozšíriť Vaše portfólio
predajcov.

Do systému dokážete nahrať aj všetky fotky,
dokumenty, technické dáta či certifikáty. Navyše
ponúkame prehľadnú štatistiku o výrobkoch
a pridaných predajcoch. Vidíte, kto a kedy
pristupuje k vaším dátam.
Keďže ponúkame automatické preklady
vytvorených kategorizácií do všetkých svetových
jazykov, ušetríme vám čas aj náklady na náročné
jazykové preklady. Môžete tak jednoducho
sprístupniť vaše výrobky celému svetu

Umožňuje zhromaždiť údaje o produktoch

v celosvetovo uznávanom štandardizovanom

na jednom mieste, ktoré si sami spravujete.

formáte.

Jednoduchá správa produktov a prístupov
zabezpečí kontrolu nad Vašimi produktami.

Niektorí výrobcovia,
ktorí využívajú klasifikáciu

a mnoho ďalších medzinárodných výrobcov

Výhody pre predajcov

DISTRIBÚCIA KATALÓGOV
Posielajte produktové katalógy vo formáte vhodnom pre daného
predajcu. Pre každého predajcu dokážete vytvoriť vlastný katalóg
na mieru a sledovať s kým katalógy alebo ich časti zdieľate.

SLEDOVANIE ZMIEN
V aplikácii máte vždy prehľad o zmenách cien či atribútov
produktov voči pôvodnému katalógu. Dokážete si tak jednoducho
porovnať, kde nastali všetky zmeny.

ŠETRENIE ZDROJOV
STOREDOX znižuje náročnosť pre administráciu a tým šetrí
zdroje vášho produktového oddelenia. Aplikácia je preložená
do 6 jazykov a dokonca ponúka automatické preklady pre vaše
katalógy do všetkých svetových jazykov.

KATALÓGY BEZPEČNE ONLINE
Všetky katalógy máte k dispozícii ONLINE. Môžete ich preto
spravovať odkiaľkoľvek, sú pravidelne automaticky aktualizované
a zabezpečené. Všetky dáta aplikácie sa nachádzajú
v Európskej únii.

VYSKÚŠAJTE ZADARMO
www.storedox.com

www.storedox.com
info@storedox.com

StoreDox s. r. o. Záhradná 12/2002, 909 01 Skalica, Slovenská republika, IČO 52066347, IČ DPH SK2120888154

