Een betere B2B-samenwerking mogelijk maken
Zorg voor een betere connectiviteit, communicatie en coördinatie
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MET B2B-oplossing van Descartes

ZONDER B2B-oplossing van Descartes
In het huidige digitale landschap kan uw supply chain rekenen op
tientallen verschillende technologieën en systemen. Het kan een
moeizame en tijdrovende bron van frustratie zijn om deze op de
juiste manier te connecteren en te laten communiceren.

Een eenvoudige hub verbindt en vertaalt het hele ecosysteem van
uw supply chain. Wat ooit ingewikkeld was, is nu een
bedrijfsvoordeel en een bron van waardevolle gegevens.

Wat zit er voor u in?
Besparingen

Een grotere ROI

Een versnelde verkoop

Klanttevredenheid

Gemiddeld verlagen klanten

De gemiddelde jaarlijkse ROI

De nieuwe verkoop neemt

De tevredenheid van de
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Waarom Descartes B2B anders is
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Descartes B2B is de enige private

Uw systeem omvat speciale gevallen

Wij staan achter u. 24 uur per dag.

oplossing voor handelshubs. Welke

en unieke bedrijfsvoorwaarden die

7 dagen per week. Over alle aspecten

integratie uw ecosysteem ook nodig

verder gaan dan wat een andere

van uw handelsnetwerk heen:

heeft, Descartes B2B stemt alles

aanbieder zou kunnen oplossen, maar

ondersteuning van de hosting,

naadloos op elkaar af, alsof de oplossing

met Descartes B2B bepaalt u zelf

monitoring, activiteiten en onboarding.

voor u op maat gemaakt werd.

welke details uw bedrijf definiëren.

Hoe werkt Descartes B2B
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Een typisch gebruiksvoorbeeld
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De weg naar de start
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Verbind u met
het systeem
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Integratie
proces
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Wij doen al
het zware
werk

4

U kunt
ontspannen

B2B

U hoeft niets te wijzigen aan

Stuur Descartes B2B uw lijst

Integratie, opleiding,

Het continu monitoren en

uw bestaande

met te integreren

mapping, testen — Descartes

aanpassen houdt in dat we

gegevenscommunicatie.

handelspartners.

B2B doet het allemaal voor u.

zaken elimineren voor ze
problemen worden.
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