Casos de êxito INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS

iSales Mobile
Solução para a
gestão do catálogo digital

A Signo Editores é uma das principais
empresas do amplo e sólido setor editorial
espanhol.
Uma empresa em constante evolução e
crescimento que se apoia na experiência
na solidez de uma grande trajetória
PERFIL
DO CLIENTE:
empresarial
e o compromisso para
com os clientes, e luta por continuar
o desenvolvimento de um projeto de
referência no setor editorial, baseado
fundamentalmente num inovador modelo
de venda a crédito se intermediários.

O PODER DA ADAPTAÇÃO
Os tempos mudam e é preciso saber adaptar-se preservando o que funciona e
melhorando e evoluindo aquilo que fica obsoleto. Esta foi a visão da Signo Editores e
é a nossa também. Na Informática El Corte Inglés esforçamo-nos por nos adaptarmos
às necessidades do mercado e, sobretudo, às necessidades dos nossos clientes.
Procuramos a melhor solução, e se for necessário adaptamo-la aos nossos clientes.
A Signo Editores necessitava de uma ferramenta de trabalho para a venda por catálogo
das suas coleções editoriais, mais ágil, moderna e atrativa.
Na Informática El Corte Inglés escutamos as suas necessidades para poder oferecer
a solução que melhor se adapte aos seus objetivos de negócio. Para tal, adaptamos a
solução iSales Mobile, uma ferramenta que inclui toda a gestão do catálogo e dá opção
a outras muitas possibilidades que poderão incorporar no futuro, se necessitarem.

A iSalesMobile consiste numa ferramenta que inclui toda a gestão do catálogo
digital e outras opções que favorecem a venda a partir de um dispositivo móvel.
Juntamente com esta solução proporcionamos os dispositivos, as comunicações,
todas as ferramentas de gestão e geração de catálogos digitais e os serviços para
a integração na empresa.
O resultado é uma ferramenta na nuvem que a Signo Editores pode gerir facilmente.

Para pôr em marcha o projeto, a Informática El Corte Inglés proporcionou os dispositivos, as comunicações
para a solução e todas as ferramentas de gestão e geração de catálogos digitais. Por outras palavras, um
serviço integral para a colocação em marcha de todo o projeto.
O resultado é uma ferramenta na nuvem que eles mesmos podem gerir facilmente.
Dispõe assim de um catálogo dinâmico de produtos e abre-se uma porta à modernização dos seus
processos de trabalho, uma vez que é uma solução à qual num futuro se incorporarão a captura do
pedido, a gestão de clientes ou a integração com os ERP e os CRM corporativos: a obtenção do pedido
em tempo real, informações contínuas do cliente, personalização e integração com os próprios sistemas
do cliente, etc.
Os resultados foram muito satisfatórios. Facilitamos o trabalho do comercial, dando-lhe uma ferramenta
de grande impacto visual e fácil interação com os sistemas de gestão centrais. Por outro lado e não
menos importante, melhorámos a imagem da empresa como uma empresa de futuro, ágil e inserida na
realidade das novas tecnologias.

“Na Informática El Corte Inglés,
transformamos a experiência
do trabalhador com espaços de
trabalho avançados com enfoque na
produtividade e na colaboração”

