Den eneste platform,
som samler CMS, PIM,
Webshop og Marketing
Levér effektive kundeoplevelser på tværs af digitale
kanaler med en integreret platformsløsning.

Én samlet platform til
hele din digitale verden
For at levere den bedste kundeoplevelse i vores
hurtige og ekstrem konkurrenceorienterede verden,
bør alle virksomheder være fleksible, lydhøre og
personlige.
Evnen til at interagere med kunder via forskellige
kanaler og samtidig kommunikere et konsistent
budskab er essentiel. De fleste virksomheder har
allerede indset det, men har svært ved at udføre det
i praksis fordi deres IT-systemer er begrænsede, eller
fordi de ikke understøtter kommunikationskanalerne i
den digitale verden.

Det gør dig i stand til at levere de bedste digitale
kundeoplevelser på tværs af kanaler. Dynamicweb
forskellen er, at alt du behøver for at styre din
Content Management, Webshop, Product Information
Management (PIM) og Digital Marketing, er tilgængeligt
i én samlet platform.
Tusindvis af virksomheder anvender Dynamicweb
til at drive mere end 12.000 websites tilsammen. De
udnytter den seneste Microsoft .NET teknologi, samt
Dynamicwebs evne til at skalere, tilpasse og integrere
med andre systemer.

Dynamicwebs All-in-One platform forbinder den
digitale verden i én samlet platform.
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Sig farvel til flere
forskellige systemer!
Med Dynamicweb har du ikke behov for 3 eller
4 forskellige systemer til håndtering af din
hjemmeside, webshop, produktinformationer og
nyhedsbreve. Dynamicweb indeholder Content
Management, Webshop, Product Information
Management (PIM), Digital Marketing og
Integrationsværktøjer i én platform.

Med Dynamicweb kan du spare tid og penge, men
vigtigst af alt; alle dine data er samlet på den
samme platform, klar til at levere personaliserede
budskaber som øger konverteringsraten.

Integration Framework til

Content Management gør

at forbinde med alle eksterne
datakilder – inklusiv køreklar
integration til alle Microsoft
Dynamics systemer

dig i stand til at levere SEO
optimeret indhold tilpasset
web og mobil

Product Information
Management (PIM)

Webshop til både B2B og

B2C med selvbetjeningsportal,
loyalitetsprogrammer og
produktanbefalinger

til at berige, validere
og publicere dine
produktinformationer
til digitale kanaler,
markedspladser og kataloger

Digital Marketing med real-time
personalisering, automatiserede
marketingkampagner og
transaktionsmails

Succesfulde B2B og
B2C virksomheder

Global B2B e-handel
Apollo Vredestein er en førende
forhandler af industrielle bildæk med
forretning i mere end 100 forskellige
lande.
Med Dynamicweb kan Apollo
Vredestein give deres forhandlere
adgang til selvbetjeningsportal med
kundespecifikke priser, real-time
prisberegning og automatiserede
ordreflows på 15 forskellige sprog.

Branded B2C e-handel
Pillivuyt er fransk producent og designer
af eksklusivt porcelæn med mere end
200 års erfaring.
For at øge deres digitale salg og
synlighed bruger Pillivuyt Dynamicweb
til at brande deres produkter i et
meget visuelt og inspirerende B2C
webshopunivers, som skalerer til alle
mobile enheder.

Læs flere kundecases
www.dynamicweb.dk/kunder

Content
Management
Dynamicweb CMS er bygget til at levere effektive kundeoplevelser via alle enheder og
digitale kanaler. Det er brugervenligt og skalerer til at håndtere alt dit indhold på tværs
af websites, sprog og med forskellige redaktører og rettigheder.

Unikke kundeoplevelser

Håndtér dit indhold

Skalérbar og udviklervenlig

• Understøt web, mobil og tablets
med responsivt indhold

• Håndtér flere websites og sprog
i samme løsning

• Baseret på fleksibel Microsoft
.NET teknologi

• Konsistente budskaber på tværs
af digitale kanaler

• Kladder, versionsstyring og
tidsstyret publicering

• Opret dine egne apps, eller
integrer med andre systemer

• Levér målrettet og relevant
indhold med personalisering

• Undersøtter alle content
formater: video, tekst, billeder,
gifs og tracking scripts

• Udvid funktionalitet via
extensibility framework

B2B og B2C
webshop
Digitalisér din forretning og fokusér på dine kunder ved at forenkle komplekse B2B
og B2C forretningsprocesser. Få flere konverteringer, øg din bundlinje og servicér dine
kunder via alle digitale kanaler.

Unikke kundeoplevelser

Generér vækst og mersalg

Optimér forretningsprocesser

• Personalisér kundeoplevelsen
med relevante produkter og
tilbudsmails

• Send personaliserede emails
med produkter og tilbud

• Selvbetjening til genbestilling,
returvarer og ordrehistorik

• Synliggør dine produkter via
alle relevante købskanaler og
enheder

• Håndtér flere webshops fra én
platform - både B2B og B2C

• Vis kundespecifikke priser og
rabatter fra ERP-systemet

• Brugervenlige on-site søge- og
filterfunktioner

• Flere sprog, lokal valuta,
betalingsformer og moms

• ERP-integration til ordrer,
produktdata, kreditkontrol m.m.

Digital
Marketing
Fasthold eksisterende kunder og tiltræk nye! Dynamicweb kombinerer
automatiseret email marketing med personaliseret indhold og målrettet
brugersegmentering.

Unikke kundeoplevelser

Email marketing

Leadgenerering

• Levér målrettet og relevant
indhold med personalisering

• Personalisér emails via adfærd
og segmentering

• Opret landing pages med
formularer og call to actions

• Understøt web, mobil og tablets
med responsivt indhold

• Automatisér kampagner baseret
på mål og adfærd

• Optimér og udnyt kundedata via
CRM-integration

• Publicér dine budskaber på
tværs af alle digitale kanaler

• Udnyt ERP-integrationen til at
segmentere og målrette på
baggrund af købshistorik

• SEO optimér dit indhold med
indbygget søgeordsanalyse

Product Information
Management (PIM)
Tag kontrol over dine produktinformationer med Dynamicweb PIM! Det er hurtigt og billigt
at implementere, er web-baseret, og har både frontend- og backend adgang. Det reducerer
antallet af applikationer og integrationer, og du slipper derved for unødvendig kompleksitet.

•

Mindre kompleksitet

PIM-backend-funktioner

PIM-frontend-funktioner

• PIM og webshop på samme
platform eller hver for sig

• Validér og overvåg ændringer
med notifikationer og processer

• Standard-frontend med adgang
til selvbetjening

• Hurtigere implementering ift.
andre PIM-systemer

• Brugergrænseflade som
understøtter forskellige
redaktører og rettigheder

• Download produktdata og
assets i relevante formater

• Håndtér produktrelationer og se
ændringerne på websitet

• Udbyg, gruppér og organiser
dine produkter og varianter

• Levér feeds til partnere,
markedspladser og kataloger

Integration
Framework
Dynamicwebs Integration Framework gør det nemt at integrere til andre systemer. Det indeholder
standard integrationer til Dynamics NAV, AX, D365, Business Central og andre back office systemer.

Unikke kundeoplevelser

Optimér forretningsprocesser

Standard Integrationer

• Kundespecifikke kataloger,
priser og vilkår fra ERP

• Optimér din forretning med
hurtigere order to cash

• Dynamics NAV, AX, D365,
Business Central til LS Retail

• Optimér forsendelse med
lagerinformation i realtid

• Genbrug eksisterende logik fra
dit økonomisystem

• Marketing integration til
Dynamics CRM og Salesforce

• 24/7 selvbetjening på tværs af
alle digitale kanaler

• Optimér flowet i hele din supply
chain med integration

• Åbent Integration Framework
tilpasset ethvert andet system

Tidsbesparende og
gennemtestet implementering
Vores best-practice framework gør dig i stand til at implementere en integreret webshopløsning langt
hurtigere end en traditionel løsning.
Processen forkortes ved at tage udgangspunkt i konfigurérbare B2B og B2C webshopløsninger, som
kan tilpasses dit brand og samtidig understøtte alle mobile enheder.
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1.

Brugervenlige on-site søge- og filterfunktioner

2. Optimerede produktvisninger til at understøtte både simple og komplekse produkttyper
3. Gør det nemmere for kunder at segmentere produkter ift. deres behov
4. Real-time lagerintegration for at undgå visning af udsolgte produkter
5. Kundespecifikke priser direkte fra ERP-systemet
6. Kundecenter med købshistorik, genbestillingsfunktioner, RMA og kundeinformation
7. Tilføj tilbudsetiketter for at fremhæve kampagner – fx ”Black Friday” osv.

Om Dynamicweb
Vores All-in-One platform samler CMS, Webshop,
Product Information Management (PIM) og Marketing
i én løsning, som gør dig i stand til at skabe effektive
kundeoplevelser på tværs af digitale kanaler.

Tusindvis af virksomheder anvender Dynamicweb
til at drive mere end 12.000 websites, og vi udvider
løbende vores services i tæt samarbejde med +200
certificerede partnere i 13 lande.

www.dynamicweb.dk

DYNAMICWEB (HQ)
Bjørnholms Allé 30
DK-8260 Viby J
(+45) 70252090
info@dynamicweb.dk

DYNAMICWEB US
506 Santa Monica Blvd. Suite 217
Santa Monica, CA 90401
+1 310 405 0550
info@dynamicwebusa.com

DYNAMICWEB APAC
Marina Bay Financial Centre Tower 1
Singapore 018981
+65 6727 4604
info@dynamicwebapac.com

