Integracja z systemem Klienta – nowy trend
w katalogach elektronicznych dla B2B
Robert Borowiecki

Wobec coraz częściej pojawiających się bardzo konkretnych wymagań naszych Partnerów
Handlowych w zakresie automatyzacji procesów zakupowych przygotowaliśmy zupełnie
nowe rozwiązania, pozwalające na skomunikowanie platform katalogowych bezpośrednio
ze środowiskiem ERP odbiorcy.
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ednym z najnowszych narzędzi w portfolio naszej firmy jest
aplikacja SmartDirect. SmartDirect to elektroniczny katalog produktów, który można uruchomić w dowolnej
przeglądarce internetowej, zaprojektowany z myślą o wymianie danych z systemem Klienta.
Podstawowa funkcjonalność SmartDirect obejmuje dostęp do
bazy produktów
w indywidualnie
uzgodnionym
zakresie asortymentowym. Większość profilów produktów wyposażona jest
w fotografię, rysunek techniczny, kartę
katalogową, a także certyfikat i deklarację
zgodności. Każdy artykuł posiada ponadto przypisaną kategorię materiałową oraz zestaw parametrów
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technicznych. Dzięki temu poza szczegółową specyfikacją
urządzenia istnieje możliwość jego późniejszego odnalezienia
wg ściśle określonych kryteriów. Katalog udostępnia również
informacje o charakterze handlowym. Klient może sprawdzić
ceny produktów wg przygotowanych specjalnie dla niego warunków zakupowych, a także na żywo śledzić stan magazynowy
w centrach dystrybucyjnych i punktach sprzedaży Alfa Elektro.
Wyszukiwanie produktów w SmartDirect odbywa się w trzech
trybach: szybkim, precyzyjnym oraz parametrycznym. Tryb
szybki zwraca wyniki w najkrótszym czasie i odwołuje się do
słów kluczowych skojarzonych z każdym produktem. Słowami
kluczowymi mogą być podstawowe informacje deklarowane
przez wytwórcę, takie jak: marka, numer katalogowy czy nazwa
i typ produktu, jak również pewne określenia zwyczajowe funkcjonujące w branży elektrotechnicznej. W trybie precyzyjnym
system wykonuje pełny skan wszystkich danych produktowych
z uwzględnieniem fragmentów wyrażeń oraz odwołuje się do
nazw i kodów towarowych, które Klient może samodzielnie
przypisać do każdego artykułu. Ostatni tryb – parametryczny –
pozwala na wyświetlanie produktów w żądanej konfiguracji.
Może to być na przykład wyłącznik mocy o zadanej liczbie biegunów, prądzie znamionowym i zdolności zwarciowej.
Poza prezentacją informacji o produktach jedną z najważniejszych funkcjonalności SmartDirect jest możliwość integracji

katalogu z systemem ERP Klienta. Komunikacja pomiędzy
systemami odbywa się przy pomocy otwartego standardu wymiany informacji o produktach OCI (Open Catalog Interface).
Proces integracji polega na utworzeniu w SmartDirect koszyka z artykułami i automatycznego przekazania go do systemu
Klienta. Zamówienie następuje w dalszej kolejności i odbywa
się z zachowaniem integralności wewnątrzfirmowych procesów zakupowych i autoryzacyjnych realizowanych po stronie
Klienta. SmartDirect umożliwia również zaawansowaną parametryzację danych transferowanych za pomocą OCI, m.in.
translację jednostek miary, a także – w przypadku przekazywania kodów kategorii produktów – wybór wersji docelowego
modelu klasyfikacyjnego (ETIM, UNSPSC i inne). Co bardzo
ważne, SmartDirect jest projektem otwartym. Oznacza to możliwość jego dalszego rozwoju w zależności od zmieniającego się
rynku i nowych potrzeb naszych Klientów.

Alfa Elektro jest w stanie aktywnie wspierać swoich Partnerów Handlowych również w sytuacji, w której Klient związany
jest z zewnętrzną platformą zakupową. W chwili obecnej posiadamy zaawansowane narzędzia do automatycznego tworzenia
katalogów w formatach kompatybilnych z systemami Mercateo, Ariba, Perfect Commerce i Hubwoo. Pozostajemy również otwarci na dostawców oprogramowania, we współpracy
z którymi jeszcze nie mamy doświadczenia.
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