Katalog řešení

Hewlett-Packard ProLiant Configurator
Informační systém pro konfiguraci, nabídku a prodej serverových produktů HP v národních prodejních sítích HP
Specializovaný obchodní (B2B)
a konfigurační systém vyvinutý
pro potřeby prodejní sítě
Hewlett-Packard. Systém
vytváří on-line kanál pro
distribuci serverů HP ProLiant a
veškerého příslušenství.
Systém realizuje přímou vazbu
mezi výrobním programem
společnosti a obchodními
modely konkrétních trhů, což
umožňuje plynulé obsloužení
celého řetězce VýrobaCentrála-Distributor-Dealer.
Flexibilita systému umožňuje
zavádět jakkoli složité výrobky a
jejich konfigurační pravidla
včetně propracovaných pravidel
pro tvorbu cen a výpočty slev.

Určení:

Zakázkové řešení pro Hewlett-Packard

Instalace:

HP Česká republika
HP Slovinsko
HP Rumunsko, Bulharsko, Srbsko a Černá Hora (v přípravě)

Typy uživatelů:

Manažeři prodeje a marketing HP centrály
Distributoři prodejní sítě HP
Obchodníci prodejní sítě HP
Správci systému (na všech úrovních)

Prostředí:

Internet, Extranet

Technologie:

Databáze:
PostgreSQL (Linux)
Aplikační server: PHP (Linux)
Klienti:
HTML browser, Win32 aplikace

Počet uživatelů:

> 1000

Hlavní funkce:

Nabídka serverových produktů HP (ProLiant, ProCurve, StorageWorks, Racks, ..)
Dynamický konfigurátor všech produktů
Dynamický výpočet ceny konfigurace včetně dynamického stanovení marží
Evidence poptávky s cenovou garancí a jejich správa
Evidence objednávky a jejich správa
Vydodání distributorem
Reklamace
Bonus Shop (odměny pro partnery)
Publikace novinek do jednotlivých prodejních kanálů
Document Management Systém
Multijazyčnost

Podíl na projektu:

Analýza, vývoj, nasazení, údržba, systémová podpora, aplikační podpora,
vzdálená správa

Národní centrála má navíc
možnost kromě přejímání
běžného sortimentu vytvářet
vlastní lokální produkty a tvořit
vlastní lokální obchodní politiku.
Multijazyčný systém obsahuje
celkem 5 modulů a jeho
serverová část využívá
platformu Linux. Systém pracuje
v prostředí Intranetu a Internetu
a je nasazen na trhu v České
republice a Slovinsku. Rozšíření
do dalších zemí se připravuje.
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