NORRIQ
INSPIRATION TIL SUCCESFULD E-HANDEL

E-handel er big business.
Få din del af potentialet.
B2B e-handel eksploderer
- er du med på vognen?
E-handel er mere end flot webdesign
- tænk integration
Sådan kommer du nemt
i gang med e-handel

Grib det enorme potentiale i e-handel
Dansk og international e-handel når nye højder i omsætning hvert år. Der omsættes i dag for
mange milliarder og potentialet er enormt for stort set alle brancher. Er din virksomhed med
på vognen?
E-handel eksploderer både i Danmark og
internationalt, viser nye analyser. Virksomheder, der
ikke har en plads på e-handelstoget, går med andre
ord glip af et stort potentiale.
Alt for få virksomheder er i gang
I dag forventer dine kunder, at du giver dem online
adgang til at købe dine produkter og betjene sig selv
med et par klik. Men alt for få virksomheder er i gang
med e-handel. Kun 10% af de danske B2B-virksomheder
tilbyder e-handel, selvom 64% af de danske B2Bvirksomheder køber ind online. Der ligger kort sagt
et kæmpepotentiale og venter for virksomheder, der
tænker e-handel ind i deres forretning.
Blandt fordelene ved e-handel er, at din virksomhed
altid er åben, når kunden er klar til at købe – på
tværs af geografi og tid. Samtidig sparer e-handel
mængder af administrativ tid, fordi kunderne selv
indtaster deres ordrer, og fordi alle ordre-, fakturerings-,
lager- og logistikprocesser mellem webshop og ERP
kan automatiseres.
Sæt kunden i centrum
Ud over at spare administrativ tid kan du også
tilbyde dine kunder self-service, som differentierer
dig fra konkurrenterne.

Med self-service får dine kunder nem 24/7/365
adgang til produktinformationer, priser, leveringsog ordrestatus samt købshistorik, returservice m.v.
Og ved at analysere kundens køb og præferencer
kan du tilbyde nye, relevante produkter og services
til kunden. Du kan desuden skræddersy sortiment,
kundeservice, leveringsbetingelser, priser og rabatter
til den enkelte kunde. Det giver dig helt nye
muligheder for at sætte kunden i centrum og skabe
loyalitet.
Kom i gang med eksport
Mange danske virksomheder kan desuden udnytte
potentialet i det stigende e-handelssalg på tværs af
landegrænser. Det er væsentligt billigere at sælge
online uden for landets grænser i forhold til at
etablere fysiske salgsplatforme.
Et oplagt næste skridt
Potentialet er stort. Dine kunder efterspørger online
købsmuligheder, og mange af dine nye kunder
forventer det. E-handel er et oplagt næste skridt for
din virksomhed – og det er nemmere end du tror at
komme i gang.

Udnyt
e-handelspotentialet
• Øget salg
• Åben for salg 24/7/365
• Øget konkurrencekraft
• Nem adgang til nye markeder
• Nemmere kryds- og mersalg
• Flere impulskøb
• Billigere, målbar marketing
• International vækst
• Bedre service
• Lavere salgsomkostninger

7 genveje til succes med e-handel
Du har indset, at du skal i gang med e-handel. Men hvordan kommer du bedst og hurtigst i
gang? En køreklar e-handelsløsning, der arbejder perfekt sammen med dine øvrige
forretningssystemer, er den rigtige vej at gå.
Dit e-handelsprojekt behøver hverken være
tidskrævende eller risikofyldt. Med en velintegreret
køreklar e-handelsløsning kommer du hurtigt i gang
og ser hurtigt afkast af din investering.
Alt hvad du behøver
Ved at vælge en køreklar e-handelsløsning får du alt,
hvad du behøver for at skabe en professionel online
salgskanal. Dermed slipper du for risikoen og de høje
omkostninger ved at kaste dig ud i et udviklingsprojekt.
Du behøver kun at tilføje dit grafiske design – så er
du klar.
Skyd genvej til succes – stil krav om ERP- og
PIM-integration
Når du starter dit e-handelsprojekt, er det afgørende
for din succes, at din e-handelsløsning er integreret
med dit ERP-system og dit PIM-system.

ERP-integration er grundstenen i en sund online
forretning. Integrationen sparer ressourcer, fordi
du kan styre priser og rabatter i ERP-systemet, og
fordi du får automatiseret processerne for ordrer,
lager, fakturering og logistik på tværs af webshop
og ERP-system. PIM-integration sikrer, at alle
produktinformationer som f.eks. beskrivelser,
fotos og priser altid er korrekte og opdaterede.

4. Vælg en skalerbar platform og start småt.

7 genveje til succes med e-handel:

7. Afsæt ressourcer til løbende optimering.

1. Vælg en køreklar løsning.
2. Tænk integration til dine forretningssystemer,
f.eks. Microsoft Dynamics NAV, CRM og PIM.
3. Vælg en erfaren leverandør med dyb viden om
både teknologi og forretningsprocesser.
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5. Få en løsning, der kan opsamle brugeradfærd på
både website og webshop.
6. Vælg en løsning med indbyggede online
marketingværktøjer som f.eks. e-mail marketing,
søgemaskineoptimering og split-testing.

E-handel gjort nemt:
NORRIQ e-Commerce Accelerator
I jagten på den perfekte e-handelsløsning bør du se nærmere på NORRIQ e-Commerce
Accelerator. En køreklar løsning, der indeholder alt, hvad du skal bruge for at få succes
med e-handel.
NORRIQ e-Commerce Accelerator er den ultimative
e-handelsplatform til virksomheder med online
ambitioner. Du får alle de funktioner, du skal bruge
for at drive professionel e-handel. Desuden er
løsningen skalerbar, så du kan starte småt og
udvide senere – og du kan være klar på bare
7 dage.
Vælg den nemme og effektive løsning
NORRIQ e-Commerce Accelerator giver dig
alle fordelene ved en køreklar løsning – stærk
funktionalitet, hurtig implementering,
brugervenlighed og enkel vedligeholdelse.
Med NORRIQ e-Commerce Accelerator kan
du perfektionere din e-handel, optimere din
kundeservice og målrette din markedsføring. Alt
forarbejdet er gjort, så du blot behøver at sætte
dine varer op i systemet. Hvis du vil udvide eller
tilføje specielle funktioner, er det nemt at tilpasse
og udbygge.
Stærk integration
NORRIQ e-Commerce Accelerator fungerer i direkte
forlængelse af dit ERP-system, f.eks. Microsoft
Dynamics NAV. Det betyder, at løsningen bruger
de samme data som ERP-systemet, så du kan
fokusere på at sælge online, frem for at vedligeholde
data flere steder.

NORRIQ står bag Webers digitale udstilling på webergrill.dk

Din løsning får responsivt design, så dine kunder
kan lægge ordrer og benytte self-service fra
bærbare, tablets og smartphones.

Forenkler og effektiviserer dine processer
Med NORRIQ e-Commerce Accelerator får du alle
de professionelle funktioner, du behøver for at
vækste forretningen med online salg og service.

www.norriq.dk/e-handel
NORRIQ e-Commerce Accelerator bygger på en
www.norriq.dk
/e-handel
markedsledende CMS-platform; Dynamicweb.
Læs mere på norriq.dk/e-handel
www.norriq.dk/e-handel

Med NORRIQ e-Commerce Accelerator får du en køreklar e-handelsløsning
med alle de værktøjer, du skal bruge for at drive en effektiv onlineforretning.
• Nem styring af en eller flere webshops
• Tæt integration til ERP, f.eks. NAV
• Effektive processer på tværs af sprog, valutaer og
betalingsmoduler
• Sælg til kunderne fra både pc´er, bærbare, tablets og
smartphones
• Styrk kunderelationerne med self-service
• Nem integration til PIM-system

www.norriq.dk/cafax
www.norriq.dk/cafax
www.norriq.dk/cafax
www.norriq.dk/cafax
www.norriq.dk/cafax
Sammen
med NORRIQ fik de 14
selvstændige
Cafax kaffegrossister
www.norriq.dk/cafax
skabt et fælles ansigt på nettet med B2B
www.norriq.dk/cafax
e-handelsplatformen
cafax.dk.
www.norriq.dk/cafax
norriq.dk/cafax
www.norriq.dk/cafax

•
•
•
•
•
•
•
•

Designtilpasning
Effektiv produktsøgning og filtrering
Behovsstyret produktsøgning
Påmindelser om forladt indkøbskurv
Løbende adfærdsanalyser
Indbygget split-testing
Indbygget email-marketing
Nem søgemaskineoptimering … og meget mere

www.norriq.dk/tunstall
www.norriq.dk/tunstall
www.norriq.dk/tunstall
www.norriq.dk/tunstall
www.norriq.dk/tunstall
Tunstall så nye muligheder for at optimere
og effektivisere deres serviceprocesser ved
www.norriq.dk/tunstall
at udvide deres webshop med en enkel og
www.norriq.dk/tunstall
brugervenlig service- og reparationsportal.
www.norriq.dk/tunstall
norriq.dk/tunstall
www.norriq.dk/tunstall
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www.norriq.dk/dcconline
www.norriq.dk/dcconline
www.norriq.dk/dcconline
www.norriq.dk/dcconline
Energiselskabet har sammen med
www.norriq.dk/dcconline
NORRIQ gjort B2B e-handelsplatformen
www.norriq.dk/dcconline
DCC Online til en hjørnesten i deres B2B
fyringsolieforretning.
www.norriq.dk/dcconline
www.norriq.dk/dcconline
norriq.dk/dcconline
www.norriq.dk/dcconline

NORRIQ – din e-handelspartner
Weber
Tunstall
RV Unique
Cafax
DCC Energi
Hummel
Skjold Burne
Goeker
Dermalogica
Bolind
Credin
A-Sport

Med NORRIQ kommer du sikkert og risikofrit i mål med
dit e-handelsprojekt.
Vi har erfaring fra en lang række B2B e-handelsprojekter
for ambitiøse virksomheder, og du får adgang til nogle af
landets mest kompetente e-handelsspecialister.
NORRIQ er din garanti for et sikkert, hurtigt og risikofrit
e-handelsprojekt.
Vi har leveret prisvindende e-handelsløsninger til mange
virksomheder og brancher, herunder eksempelvis:

Storm
OL-Beslag
Shoecare
Instruktørskolen
Dansk Transport Emballage
Microlab Aarhus
Redoffice
... og mange flere

Vil du vide mere?
Læs mere om NORRIQ e-Commerce Accelerator
og vores projekter

www.norriq.dk/e-handel
norriq.dk/e-handel
www.norriq.dk
/e-handel
www.norriq.dk/e-handel

ERP

CRM

HOSTING

360° kompetencer og services
Med NORRIQs 360° kompetencer og services behøver
du kun én leverandør til det hele: Fra IT-strategi,
forretningsrådgivning, procesoptimering over ERP, til et
bredt katalog af egenudviklede tillægsløsninger,
BI, CRM, SharePoint, integration, e-handel samt
mobilitet og IT-drift.

INTEGRATION

E-COMMERCE

MOBILITY

OUTSOURCING

IT-STRATEGI

BI
SHAREPOINT

Vil du gerne videre med e-handel?
Har du spørgsmål, brug for en afklarende snak med en
af vores eksperter, eller behov for et konkret bud på
et projekt? Du er altid velkommen til at kontakte os:
70 20 12 12 / info@norriq.dk
Der tages forbehold for trykfejl

