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eCommerce 
B2B, B2C, Marketing Automation, Promotions, Customer Support. 

Föreställ er vilka möjligheter ni har när allt är i en enda plattform! NetSuite’s eCommerce är rankad 

top 10 i världen inom e-handel och har alla möjligheter från NetSuite ERP inkluderat. Artiklar, 

lagersaldon, bilder/dokument (PIM), prislistor, kundunika sortiment, kampanjer, promotions, 

kundsupport och FAQ:s och mycket mer. Sökmotoroptimering (SEO), recensioner, vem har klickat på 

vad och marknadsautomation med e-post, banners, manuella aktiviteter är inbyggt. Bygg kampanjer 

på det ni vill promota eller det som kunden har tittat på, hantera alternativa artiklar såväl som 

tilläggsartiklar och få automatiska Up-sell förslag baserat på vad de köpt tidigare eller liknande kunder 

köpt. Gör er redo att snabbt distribuera webbplatser för flera affärsmodeller, kanaler, varumärken, 

länder, valutor och språk, allt i samma plattform, NetSuite.   

 

Huvudfördelar 

• Tillgängligt 24/7/365 

• Hantering av globala kanaler / brands / bolag / siter. 

• Inga integrationer behövs och all data är tillgänglig! 

• Marknadsautomation, promotions, rabattkuponger, integrerade prislistor.  

• Sökmotors optimering (SEO) inkluderat. 

• Varumärkes byggande. 

• Hantering av strömlinjeformade processer och workflow. 

• Används i valfri device. 
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B2B 

SuiteCommerce B2B eCommerce plattform ger 
er samma enkla och informationsrika upplevelse 
som i en modern B2C plattform, allt för att bygga 
Ert Brand på ett attraktivt sätt. Med 
SuiteCommerce integreras e-handel sömlöst 
med dina Back-Office system som CRM, Offerter, 
Order, lager, support, reskontror med mera.  
 
NetSuite eCommerce får ni stöd för B2B, B2C, 
D2C, intern försäljning, distribution, Omni-
kanalhantering, partners och leverantörer i en 
och samma plattform.  
 
Tillhandahåll de verktyg som behövs för att 
underlätta köp såsom rutin-, repeterings- och 
bulkbeställningsfunktioner. Knyt samman 
försörjningssidan med kunder genom integration 
med leverantörer, distributörer och 
tillverkningsenheter, allt inom samma system.  
NetSuite tillhandahåller leverantörsportaler där 
inköpsorder och förfrågningar automatiskt 
presenteras. 
 
Online-beställningar kan frisläppas automatiskt 
för plock efter godkänd kreditkontroll och 
konverteras därefter automatiskt till fakturor.  
 
Ge dina kunder tillgång till en lösenordskyddad 
kundtjänst med självbetjäning för att hantera 
samtliga frågor. De får tillgång till offert-
förfrågningar, order-/leveranshistorik, order-
status, spåra leveranser, hantera sin leverans- 
och betalningsinformation, supportfrågor, FAQs, 
reklamationer och de kan hantera retur order. 

 
 
 
 

B2C 

Alla är i princip uppkopplade hela tiden, vilket 
innebär att dina produkter aldrig är mer än ett 
klick bort från dina kunder, var de än är och de 
förväntar sig en optimerad upplevelse oavsett 
device. Med SuiteCommerce kan du skapa en 
fantastisk online-upplevelse som engagerar 
konsumenten och därefter leverera den på alla 
webbplatser, enheter och geografiska platser 
utan begränsningar. 
 
I SuiteCommerce kan ni personifiera marknads-
föring och kampanjer genom att segmentera 
kunder, baserat på beteende, demografi, vad de 
köpt, frekvens, rating, med mera. Ni får reda på 
vilka som övergav en kundvagn och kan därefter 
automatiskt följa upp med e-postmeddelande 
och en kupong för de övergivna produkterna.  
 
NetSuite hanterar promotions baserat på era 
kriterier, köp x få y, få rabatt på x när man 
handlat för y, gratis gåva vid köp av x o.s.v. För 
mer information om promotions, se produktblad 
 
NetSuite hjälper er även att stärka era relationer 
med konsumenten genom att öka kors-/tilläggs-
försäljningen av produkter. Genom att visa 
rekommendationer och vad andra kunder har 
köpt ökar möjligheten till kors-försäljning och 
genom att använd inbyggda frågeverktyg efter 
deras tidigare köphistorik, marknadsförings-
aktiviteter, demografi, kan man föreslå 
tilläggsförsäljning av produkter.  
 
Maximera effekten genom sociala medier och 
öka engagemanget, tillåt shoppare att dela på 
populära sociala medienätverk. 
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Marketing automation 

SuiteCommerce har inbyggd online marknads-
föringsfunktionalitet som hjälper till att driva ny 
trafik till din webbplats, konvertera den trafiken 
till intäkter, stäng övergivna kundvagnar och 
skapa starkare relationer med befintliga kunder.  
All information kring kunden finns samlad i 
NetSuite, utnyttja den för att skapa 
målsegmenterade kampanjer, skräddarsydda 
erbjudanden och öka genomsnittlig försäljnings. 

• Automatisk marknadsföring kan ske 
baserat på produkter ni vill promota, vad 
kunden har köpt tidigare eller vad 
liknande kunder har köpt. 

• Kampanjer kan också skapas baserat på 
region, marknad, segment och valfria 
kriterier. 

• Marknadsföring kan automatiskt triggas 
på olika medier såsom webbsidor, sök-
motorer, e-post och printat. 

 

eCommerce 

NetSuite’s e-handelsplattform kan erhållas i flera 
varianter, vilket ger ett enda system med kund-
information och kundens samtliga transaktioner.  

• Gör det möjligt att spara mikro-
interaktioner, inklusive korta 
webbplatsbesök.  

• Förbättrar försäljningseffektiviteten 
genom att ge bättre insyn i produkter och 
tjänster som en befintlig kund kan tänkas 
undersöka på webbplatsen. 

• Förbättrar kundens upplevelse genom att 
eliminera behovet av att integrera data 
mellan CRM och applikation för e-handel. 

• Möjlighet att skapa marknadsföring 
baserat på vad kunden tittat på. 

• Dynamiska produktbilder, Zoom-
möjligheter, snabb-vy, alternativa bilder, 
produktjämförelse. 

• Utöka din online Community, skapa 
relationer med varumärkesevangelister 
och förbättra SEO med betyg och 
recensioner. 

Search Engine Optimization 

Ett snyggt och attraherande yttre är ett krav, 
men för att du skall få sälja måste de hitta dig 
och de produkter de efterfrågar. Med NetSuite 
får du hög ranking i sökmotorer för både statisk 
HTML och dynamiskt genererade webbsidor. 
Skapa sökmotorvänliga sidor med anpassnings-
bara titel-, meta- och bild-alt-taggar och använd 
korta sökmotorvänliga beskrivande URL: er för 
dynamiska sidor. Bevara dina nuvarande 
sökrankningar genom att skapa permanenta 
(301) omdirigeringar.  
 
Var det inte rätt produkt de hittade eller vill man 
se vad som finns mera får det inte vara jobbigt 
att söka vidare, då försvinner affären. 
 
Med SuiteCommerce kan ni vägleda kunderna till 
de produkter de vill ha med mångsidig 
navigering, kryssrutor, prisreglage, färgrutor och 
mer. Anpassa sökkriterierna med exakta, börjar 
med, partiella eller fuzzy matchningar för att 
optimera resultaten. Marknadsför produkter i 
sökresultat baserat på sökord och fraser, eller 
utnyttja produktattribut som toppsäljare, 
topprankade och nyanlända. 
 
 

Analyze 

Spåra och analysera dina betalda sök-
marknadsföringskampanjer exakt till nyckelordet 
och sökmotorn. Utför en slussanalys av leads 
som drivs av enskilda betalda söktermer, från 
det att de förvandlas till en lead hela vägen 
genom faktiska köp. 

Analysera och följ upp alla marknadsförings-
program - efter programtyp, lead-källa och 
kampanjer - i realtid. Förbättra din avkastning på 
marknadsföring genom att fastställa hur mycket 
intäkter du får från varje källa / referens och 
sökords annons. 
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Sales Force Automation – B2B 

Ge försäljningsavdelningen tillgång till all 
information rörande prospektet/kunden. 
Vi kallar det kund 360 grader. 

• Följ affärsmöjligheter med kontinuerliga 
statusförändringar och sannolikhet. 

• Hantera kontakter, anteckningar och 
relaterade dokument. 

• Hantera prognoser med sannolikhet, 
worst-/best case scenario och ge 
försäljningschefer en fullständig bild av 
pipeline och prognoser.  

• Automatisera besöks-/kontaktsplanering 

• Workflow för godkännande eller för 
automatisering av processer. 

• Automatisera insamlandet av lead från 
eCommerce, kontaktformulär, 
mailutskick och events. 

Customer support 

NetSuite’s callcenter gör det möjligt för er att 
hjälpa kunderna snabbt och effektivt med total 
kundöversikt (kund 360) 

• Ärendehantering automatiserar 
verksamhetsprocessen för 
ärendefördelning, hantering och 
eskalering av kundsupport. 

• Stöder fördelning och spårning av 
supportärenden efter produkt, problem, 
ärendetyp, partner eller kund. 

• FAQs hjälper kunderna att få svar på sina 
frågor och hjälper kundsupporten med 
möjliga svar. 

• Anslagstavlor som i realtid förvisar antal 
frågor, övervakar problemlösning, 
eskaleringar och kundnöjdhet.  

• Självservice online gör det möjligt för 
kunden att göra beställningar, se sin 
status, kommunicera med er med mera 

 

  


