E-commerce voor
D365 Business
Central
Verkoop online en onderhoud klantenrelaties met een
B2B/B2C turnkey e-commerce oplossing geïntegreerd
met uw D365 Business Central.

Ons aanbod
Dynamicweb biedt een multi-channel e-commerce oplossing die volledig is geïntegreerd
met uw D365 Business Central. Het is gemaakt om consistente digitale ervaringen te creëren
via verschillende kanalen en op alle apparaten. Dynamicweb is volledig geïntegreerd met
D365 Business Central en kan snel worden ingezet voor zowel B2B- als B2C-oplossingen.

B2B & B2C in één platform
Dynamicweb creëert symbiose tussen D365 Business
Central en de B2B of B2C e-commerce site, waardoor uw
klanten 24/7 bestellingen kunnen plaatsen.

Selfservice portaal voor klanten
Naast het blootstellen van productinformatie en het
aannemen van bestellingen, kunnen we ook eerdere
bestellingen/facturen tonen met de mogelijkheid om
opnieuw te bestellen, RMA’s toe te staan en online
facturen te betalen.

Smart D365 BC integratie
De oplossing maakt slim gebruik van uw data en huidige
bedrijfslogica uit D365 Business Central via web services
en synchronisatie. Als uw D365 Business Central om de
een of andere reden niet werkt, blijft uw website volledig
functioneren.

Up-selling en cross-selling
Combineer online gedrag met transactiedata uit D365
Business Central om klanten te targeten. Stel het
eenmalig in en Dynamicweb kan automatisch emailcampagnes opstellen om de verkoop te verhogen.

Snelle implementatie door middel van best practices
Dynamicweb biedt een best practice implementatie framework dat risico’s verlaagt en u
in staat stelt om in een mum van tijd een e-commerce oplossing te implementeren.
Onze oplossing kan out-of-the-box worden ingezet of volledig worden aangepast om uw
bedrijfsprocessen en merkidentiteit te ondersteunen.

Solution features
•

Volledig flexibel design om uw
merkidentiteit te ondersteunen

•

Voorgestelde zoekopdrachten voor
betere bruikbaarheid en conversies

•

Beperk het aantal producten op basis
van facetten

•

D365 BC productdata wordt verrijkt
met e-commerce content

•

Ondersteuning voor varianten in
dimensies zoals kleuren, maten, etc.

•

Klant-specifieke prijzen en kortingen
komen rechtstreeks uit D365 BC

•

Selfservice voor klanten met data uit
D365 BC

•

Laat uw verkopers zich voordoen als
klanten zodat zij kunnen inloggen en
bestellingen kunnen plaatsen namens
de klant

Technische vereisten: De Dynamicweb oplossing voor D365 Business Central kan on-premise of in de cloud worden gebruikt. De
oplossing kan worden uitgebreid en aangepast aan uw behoeften voor specifieke bedrijfsprocessen en doelstellingen.

Meer dan een winkelwagen
Dynamicweb biedt één enkel platform voor uw hele digitale wereld. Naast E-commerce
krijgt u ook Product Information Management (PIM), Content Management en Marketing
Automation in slechts één platform. Deze mogelijkheden onthullen hun waarde na de
go-live om te helpen bij het converteren van meer kansen.

Platform mogelijkheden

Content Management
voor websites,
landingspagina’s en om meer
verkeer te genereren via SEO

Integratie Framework
om verbinding te maken met elk
systeem van derden

Integratie

Content

PIM
Product Information
Management (PIM)
om productdata te verrijken,
valideren en publiceren op
kanalen, marktplaatsen en in
catalogi

E-commerce
E-commerce voor zowel
B2B als B2C met selfservice
voor klanten
Marketing

Marketing voor real-time
personalisatie en
geautomatiseerde e-mail
campagnes

Over Dynamicweb
In nauwe samenwerking met meer dan 200 gecertificeerde partners helpt Dynamicweb meer dan 4000 bedrijven
wereldwijd bij het optimaliseren van hun online business.
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