STYLEman B2B webshop
De business-to-business (B2B) webshop van OSL Europa is volledig geïntegreerd in de bestaande ERPsoftware STYLEman.
De B2B webshop stelt u in staat extra service te verlenen aan uw bestaande klanten. Zij kunnen artikelen
(na)bestellen zonder uw verkoopbinnendienst te raadplegen, in de tijd die hen het beste schikt. U kunt
acties aankondigen, speciale prijzen rekenen, etc.
De B2B webshop is dé oplossing voor iedereen die extra omzet wil genereren, de verkoopbinnendienst
wil ontlasten of zijn magazijnen leeg wil verkopen.
Alleen vaste klanten krijgen toegang tot de B2B webshop. Bij aanloggen hebben ze inzicht in de voorraad
en in hun lopende (forward) orders. Betaling gebeurt volgens de geldende afspraken, met de
afgesproken opslagen en/of kortingen.

De integratie van de B2B webshop in STYLEman levert een aantal unieke voordelen op:





Invoer van gegevens is niet nodig, de webshop haalt ze rechtstreeks uit STYLEman. Denk
bijvoorbeeld aan artikelgegevens, de voorraad en (financiële) gegevens van de klant.
Voor iedere klant die aanlogt wordt een Credit Check uitgevoerd.
Bij het plaatsen van een order is deze meteen in STYLEman verwerkt, waardoor de voorraad altijd
up-to-date is en klanten niet worden teleurgesteld.
Logistieke en financiële afhandeling gebeurt in STYLEman, een factuur wordt automatisch
aangemaakt.

Eenvoudig in gebruik en beheer

De B2B webshop in STYLEman is eenvoudig in gebruik en beheer. Productgroepen, artikelen en foto’s
kunt u eenvoudig toevoegen of verwijderen uit de webshop.

Rapportages

STYLEman kent een scala aan managementsrapportages, ook wat betreft de B2B webshop. U kunt
eenvoudig zien hoe de webshop scoort ten opzichte van andere verkoopkanalen, welke artikelen het best
verkopen, hoeveel en welke klanten er in de webshop zijn geweest, etc.

“Met STYLEman hebben we nu een geautomatiseerd front- en back-office systeem met geïntegreerde
B2B webshop. Het werkproces is daardoor strakker geworden, cijfers zijn actueel en sneller inzichtelijk en
fouten behoren goeddeels tot het verleden. STYLEman heeft het servicelevel en de beschikbaarheid van
IBG belangrijk vergroot.”
Raphaël den Uyl, Supply Chain Manager Europe bij IBG Europe
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