
Sähköinen kaupankäynti, joka on täysin integroitu 
Epicorin toiminnanohjausjärjestelmään
Sähköisen kaupankäynnin jatkuva kasvu tarkoittaa, että monet asiakkaat 

hakeutuvat todennäköisesti verkkoon etsiessään ratkaisuja liiketoiminnan 

ongelmiin. Mahdollisuuden tarjoaminen online-ostamiseen on kuitenkin 

yritykselle vasta alku. Asiakkaan on saatava verkkosivustolta sellainen kokemus, 

että ongelmat todellakin ratkaistaan. Vielä parempi on, jos asiakas kiinnostuu 

ja haluaa palata sivustolle kerta toisensa jälkeen. Palvelipa verkkosivusto B2C- 

tai B2B-tarpeita tai molempia, sen on oltava toimiva ja käytettävä uusinta 

teknologiaa, jotta asiakkaat saavat parhaan mahdollisen online-kokemuksen. 

Epicorin Commerce Connectissa (ECC) on kaikki tarvittavat työkalut, joiden 

avulla voit tarjota kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen koko tilauksen 

elinkaaren ajan aina tarjouksesta toteutuksen kautta huoltoon saakka. 

Verkkokauppa ei tuota yritykselle parasta mahdollista arvoa, jos sitä ei ole 

täysin integroitu toiminnanohjaukseen. Järjestelmien erillisyyden ei pitäisi 

olla edes mahdollista nykyisessä tiivistahtisessa yritysmaailmassa. Epicor 

ottaa haasteen vakavasti ja uskoo, että tiiviisti integroiduista järjestelmistä on 

todellista kilpailuetua. Epicorin Commerce Connect on täysin integroitu Epicorin 

toiminnanohjausjärjestelmään, joten sivuston varastotilanne on aina ajan  

tasalla ja kaikki online-tapahtumat kirjautuvat välittömästi koko yrityksen 

järjestelmään. Integraation lisäetuna on päällekkäisen tietojen syötön 

väheneminen, joten virheitä tulee vähemmän, syöttö on tarkempaa ja 

kokonaistapahtumakulut laskevat. 

ECC:n tärkeimpänä etuna on syvällinen integrointi Epicorin 

toiminnanohjausjärjestelmään. Sivuston hallinta eli kaikkien tuotteiden 

oikeanlainen esittely, luettelointi ja hinnoittelu oikeille asiakkaille voi olla 

monimutkaista, ja se vaatii monesti merkittäviä resursseja. Pienetkin virheet 

voivat helposti aiheuttaa asiakkaalle pettymyksen. Epicorin Commerce Connect 

vähentää huomattavasti riskejä, jotka liittyvät sähköisen kaupankäynnin 

integroimattoman ratkaisun käyttöön, koska se saa kaikki tiedot suoraan 

Epicorin toiminnanohjauksesta. Kaikki tapahtumatiedot virtaavat saumattomasti 

Epicorin Commerce Connectin ja Epicorin toiminnanohjausjärjestelmän välillä: 

tuotetiedot, asiakaskohtainen hinnoittelu, varastomäärät ja monta muuta asiaa 

voidaan tarkistaa verkossa Epicorin Commerce Connectin avulla.

Epicorin Commerce Connect laajentaa liiketoimintaa testatusti toimivalla 

kaupankäyntiarkkitehtuurilla, joka yhdistää yrityksen liiketoiminnan kuluttajiin, 

asiakkaisiin ja toimittajiin. Sen avulla voit käyttää verkkosivustoa tuottavasti, lisätä 

asiakastyytyväisyyttä ja kasvattaa liiketoimintaa. Epicorin Commerce Connectin 

ansiosta mukautetun, houkuttelevan ja helppokäyttöisen verkkosivuston 

luominen sujuu nopeasti. 
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Vaikka monilla yrityksillä on sähköisen kaupankäynnin palveluita, 

vain harvoilla on ratkaisu, jolla päästään samaan lisäarvoon ja 

yhtä nopeisiin tuloksiin kuin Epicorin Commerce Connectilla. 

ECC hyödyntää sähköisen kaupankäynnin Magento-alustaa. 

Skaalautuva ratkaisu sisältää kattavan tukiverkoston ja sen avulla 

on helppo rakentaa yrityksesi tarpeita vastaava sivusto.

ECC sisältää mm. seuraavat perustoiminnot:

XX ERP-järjestelmään integroitu verkkokauppaohjelma

XX Viestitoiminnot ERP:n ja sivuston välillä

XX Hierarkkinen luettelorakenne ja hallinta

XX Määreisiin perustuva suodatus

XX ECC-pohjaiset myyntikampanjat

XX Hakukoneen optimointitoiminnot

XX Luettelon selaus

XX Epicor FlexiTheme, yksinkertainen työkalu sivuston 

ulkoasun ja tuntuman luomiseen

XX Tuotteiden selaustoiminnot

XX Kassamäärittelyt

XX Analyysi- ja raportointityökalut, joihin kuuluu:

XX Asiakastilin hallinta (My Account)

XX Mobiilisovellukset – Android™-, iPhone®- ja  

iPad®-sovellukset

XX Sivuston hallinta

XX Laaja kielivalikoima

XX Monivaluuttakäyttö

XX Monta kauppaa (Multistore)

XX Tietoturva – Tiedonsiirto Epicorin ERP-järjestelmän ja 

ECC:n välillä tapahtuu suojattua HTTPS-protokollaa 

käyttäen, joka vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.

XX Reaaliaikainen varastotilanne – ECC-ratkaisuun 

voidaan määrittää reaaliaikainen varastotilanteen 

päivitys Epicorin ERP-järjestelmän kautta. ECC 

sisältää useita tapoja varastotilanteen ilmoittamiseen: 

yksinkertaisesta puna-kelta-vihreä-värikoodauksesta 

varastossa olevien todellisten kappalemäärien 

näyttöön. ECC voidaan määrittää estämään 

tapahtumat tilanteissa, joissa varastossa ei ole 

riittävästi tavaraa, tai jatkamaan tilauksen käsittelyä.

XX Uutiskirjeet – Asiakas voi tilata uutiskirjeen suoraan 

ECC:stä.

Consumer Connect
Jos yrityksellä on suora kuluttajakanava, ECC tarjoaa työkalut  

ja ohjelmiston palvelun toteuttamiseen verkossa. Edellä 

mainittujen perustoimintojen lisäksi Consumer Connect  

sisältää verkossa toimivia kuluttajille suunnattuja 

myyntitoimintoja ja tukee seuraavia:

XX Kirjautuminen vierastunnuksella ja käyttäjätunnuksella

XX Kaikkien B2C-tapahtumien kirjaus ERP-oletustilille, jota  

hallitaan sivustokohtaisesti

XX Sivuston avoimen osan selaaminen kirjautumatta

XX Maksaminen kirjautumatta

XX Älykäs viestien välimuisti B2C-myynnin tehostamiseen

XX ERP-maksu Epicor Secure Data Managerin (ESDM) 

kautta verkossa, sivustolle avautuu maksusivu 

luottokorttitietojen keräämistä varten ja tapahtuma 

siirtyy ERP-järjestelmään prosessoitavaksi.

XX Pikamaksu – Sisältää useita maksutapoja.

Customer Connect
Yritysasiakkaiden odotuksiin vaikuttavat kaikki 

onlinekokemukset, joten he odottavat samaa käytön helppoutta 

kuin kuluttajille suunnatuilla sivustoilla. Lisäksi vaatimuksiin 

kuuluu mahdollisuus erikoistarjousten ja hinnastojen 

tarkasteluun, toistuvien hankintojen tekemiseen ja maksamiseen. 

Epicorin Commerce Connect on rakennettu vastaamaan näitä 

odotuksia, joten B2B-asiakkaiden palveleminen sujuu sivustolla 

kitkattomasti. Edellä mainittujen perustoimintojen lisäksi 

Customer Connect sisältää seuraavat toiminnot:

XX Kirjautuminen portaalissa

XX Tilille maksaminen (maksu kirjataan asiakastiliin)

XX ERP-maksu ESDM:n kautta, jolloin sivusto avaa 

maksusivun luottokorttitietojen keräämistä varten, ja 

tapahtuma siirtyy ERP-järjestelmään prosessoitavaksi.

XX Pikamaksu – Sisältää useita maksutapoja.

XX Asiakastilin hallinta

XX Ostoskori – Kuluttajasivustoilta tuttuun ostoskoriin 

voidaan hakea ja lisätä tuotteita, ja ostoskorin 

sisältöä voidaan myös päivittää ja poistaa. Ostoskorin 

tuotemäärä ja välisumma ovat näkyvissä, ja tarvittaessa 

tietystä tuotteesta saadaan näkyviin lisätietoja uuteen 

ikkunaan tuotenumeron avulla. Kun ostoskorin sisältö 

on valmis, asiakas voi siirtyä maksamaan tilauksen 

esikatselu-vahvistus -prosessin kautta.



Epicor Commerce Connect

XX Tuotehaku – Hakutulokset sisältävät kaikki 

tuotteet, jotka on merkitty verkkomyyntituotteiksi 

toiminnanohjausjärjestelmässä. Hakuja voidaan tehdä 

myös tuoteryhmittäin.

XX Pikaostos – Toiminnon avulla asiakas voi syöttää 

tuotenumeron ja määrän, ja lisätä ne ostoskoriin  

tai pikaostoslistalle.

XX Pikaluettelo – Toiminnon avulla voidaan luoda ja 

nimetä luettelo ja lisätä siihen tuotteita. Kun luettelo 

on valmis, se voidaan siirtää suoraan ostoskoriin.

XX Tarjouspyyntö – Asiakkaat voivat pyytää tarjousta 

tarjouspyyntölomakkeelle kootuista tuotteista.

XX Asiakkaan ostohistoria – Ostohistoriaa voidaan 

tarkastella siirtymällä tapahtumatietoihin tilauksen, 

toimituksen, laskun, maksun, palautusvahvistuksen tai 

huoltokutsun perusteella.

XX Asiakastilin tiedot – Laskutus- ja toimitusosoitteiden, 

yhteystietojen ja sivustolle kirjautumiseen tarvittavien  

salasanojen hallinta.

Supplier Connect
Epicorin Commerce Connectin avulla voidaan laatia myös 

toimittajille suunnattu verkkosivusto, jossa esimerkiksi avoimiin 

tilauksiin ja tuotetietoihin liittyvät kyselyt sekä laskutus- ja 

maksuhistorian käyttö voidaan hoitaa itsepalveluna. Tämä 

vähentää sähköpostin, puhelimen ja faksin kautta tulevien 

kyselyiden hoitamiseen kuluvaa aikaa, joten työntekijöille voi 

jäädä merkittävästi enemmän aikaa muihin tehtäviin. Supplier 

Connect sujuvoittaa suhdetta toimittajiin sekä nopeuttaa ja 

täsmentää yrityksen reagointia mahdollisiin olosuhdemuutoksiin.

XX Kirjautuminen vain portaalissa

XX Yleistietosivu – Kirjautumista edellyttävä toiminto, joka 

sisältää tiedot esimerkiksi avoimista ja erääntyneistä 

tarjouspyynnöistä, avoimista hankintatilauksista ja 

hankintatilauksen rivimuutoksista.

XX Toimittajatilien hallinta – Toimittajien voidaan antaa 

hallita itse omia salasanoja, yritystietoja ja yhteystietoja 

ilman tarvetta puhelimitse tapahtuvaan avustamiseen.

XX Hankintatilausten hallinta

XX Toimittajan tarjouspyyntö

XX Toimittajakyselyt – Pääsy tuotetietoihin, 

tilaushistoriaan, laskuihin ja maksuihin.

XX Asiakastilin hallinta

Konfigurointiavustaja 
Monet yritykset myyvät esimerkiksi värin, koon, materiaalin tai 

monen muun ominaisuuden osalta mukautettavia tuotteita. 

Näiden tuotteiden mahdolliset yhdistelmävaihtoehdot 

voivat nopeasti nousta yli tuhansiin. Epicorin Commerce 

Connectin konfigurointiavustaja auttaa hallitsemaan 

valinnanmahdollisuuksia tarjoamalla nopean ja tehokkaan 

mekanismin kaikkien tuotevaihtoehtojen näyttämiseen 

yhdellä sivulla, josta asiakas voi vaivattomasti valita omat 

tuotemäärittelyt joutumatta navigoimaan monilla sivuilla 

etsimässä parhaiten tarpeita vastaavan yhdistelmän. 

Commerce Connectiin täysin integroitu Epicorin 

tuotekonfiguraattori mahdollistaa verkkoperustaiset 

konfiguroinnit, joita voidaan käyttää tarjouksiin ja hinnoitteluun 

Epicorin Commerce Connect -ratkaisussa. Kun asiakas 

on hyväksynyt konfiguroinnin, välitön yhteys Epicorin 

toiminnanohjausjärjestelmään tarkoittaa, että hinnan lisäksi 

myös tuoterakenne voidaan näyttää ja reagointi uusiin tilauksiin 

on paljon nopeampaa. Tehokkaiden konfigurointiominaisuuksien 

käyttäminen ja laajentaminen myös asiakkaiden ja 

myyntikanavan käyttöön varmistaa, että asiakkaan vaatimuksiin 

vastataan. Parametriominaisuuksien avulla konfigurointitulokset 

voidaan vahvistaa myös visuaalisesti.

Mobiiliratkaisu 
Älypuhelinten ja tablet-laitteiden yleisyys edellyttää, että 

verkkosivuston on tavoitettava myös liikkeellä olevat ihmiset. 

Epicorin Commerce Connectissa on yhdysväylä Android- ja iOS-

laitteisiin. Sivuston ulkoasu mukautuu automaattisesti näytön 

kokoon, joten selailu on nopeaa ja tehokasta ja käyttäjäkokemus 

on paras mahdollinen aikamme suosituimmissa mobiililaitteissa.

On aika rakentaa parempi verkkosivusto 
Riippumatta siitä, myykö yrityksenne tuotteita kuluttajille tai 

muille yrityksille, Epicorin Commerce Connect on suunniteltu 

niin, että kaikki sivustolla tai sivustoilla kävijät saavat saman 

korkealaatuisen käyttäjäkokemuksen, jollaista he ovat tottuneet 

odottamaan modernissa online-ympäristössä. Selailutyökalut, 

kuten konfiguroitava haku, tuote-ehdotukset ja automaattisesti 

päivitettävät sivuston suosittujen tuotteiden luettelot, auttavat 

asiakkaita löytämään nopeasti ne tuotteet, jotka he haluavat 

ostaa, ja samalla ne tuovat tuotevalikoimaa asiakkaan 

näkyville mahdollisimman laajasti, mutta kuitenkin asiakkaan 

kiinnostuksenkohteiden mukaisesti.
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Pääkonttori
804 Las Cimas Parkway
Austin, TX 78746 
USA
Maksuton:     +1 888 448 2636
Suora:  +1 512 328 2300
Faksi:  +1 512 278 5590

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
No. 1 The Arena
Downshire Way
Bracknell, Berkshire RG12 1PU
United Kingdom
Puhelin: +44 1344 468468
Faksi: +44 1344 468010

Aasia
238A Thomson Road #23-06
Novena Square Tower A
Singapore 307684
Singapore
Puhelin: +65 6333 8121
Faksi: +65 6333 8131

Australia ja Uusi-Seelanti
Suite 2 Level 8, 
100 Pacific Highway
North Sydney, NSW 2060
Australia
Puhelin: +61 2 9927 6200
Fax: +61 2 9927 6298

Latinalainen Amerikka ja Karibian alue
Blvd. Antonio L. Rodriguez #1882 Int. 104
Plaza Central, Col. Santa Maria
Monterrey, Nuevo Leon, CP 64650
Mexico
Puhelin:  +52 81 1551 7100
Faksi:  +52 81 1551 7117

Lisätietoja Epicorin tuotteista ja palveluista:

 +1.800.999.6995     info@epicor.com     www.epicor.com

Asiakkaalle voidaan tarjota myös välineitä ostopäätöksen tueksi. 

Asiakkaalle voidaan antaa mahdollisuus nähdä tuotteeseen 

liittyviä tuotteita, vertailla eri tuotteita tai vaikkapa tarkastella 

tuotetta lähempää tuotekuvan zoomauksella. Tämäntyyppisten 

työkalujen avulla asiakkaat voivat tehdä parempia ostopäätöksiä, 

mikä parantaa merkittävästi asiakastyytyväisyyttä ja vähentää 

tuotepalautuksia.

Jatkuva innovaatio, nopea muutostahti ja asiakkaiden muuttuvat 

odotukset tarkoittavat, että relevanttien online-kokemusten 

tarjoaminen on jatkuva haaste. Verkkosivusto on olennainen 

osa yrityksen brändiä, organisaation virtuaaliset kasvot ja 

tapahtumien tehokkuuden ansiosta tuottava ympäristö. Epicor 

hyödyntää Magenton laadukasta sähköisen kaupankäynnin 

järjestelmää, jonka avulla yritysten on helppo luoda nopeasti 

yksilöllisiä ja vaivattomasti hallittavia verkkosivustoja. Epicorin 

Commerce Connectin kautta yritys saa kaiken hyödyn Magenton 

tehokkaista ominaisuuksista ja pystyy hyödyntämään Magento 

Connect -kaupasta saatavia erityissovelluksia.

http://www.epicor.com

