Como oferecer uma
experiência incrível e
inesquecível ao cliente?
Armazene todos os dados para descobrir quem ele é e qual é a
melhor forma de atendê-lo.

Se a experiência positiva de um cliente com um negócio
demandava a valorização da personalização para gerar
encantamento e fidelização, novos elementos agora são
incorporados para superar as expectativas das pessoas, no tempo
e esforço que os clientes estão dispostos a dedicar à compra.

Além de manter processos que valorizem a personalização, é
importante oferecer uma experiência resolutiva e a empatia pelas
diversas vivências e demandas, de forma alinhada
com uma forte busca por integridade e confiança entre marcas e
consumidores.
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As experiências que consumidores
desejam experimentar são tão variadas
quanto suas personalidades. Se o
contato com a marca for uma ótima
experiência, o cliente a recompensa
com repetidos negócios, pois sua
equipe consegue prever o que ele quer
e recomenda itens significativos,
baseado nas compras anteriores.

Nós estamos

Se o seu negócio facilitou a vida
atribulada de um cliente, ele reconhece
a conveniência e voltará a fazer negócio

vivendo numa era

com você, inúmeras vezes. Tudo porque

em que as

a abordagem do seu negócio é
totalmente interligada entre a loja física,
online e aplicativo, com um espectro de

mudanças na

opções de atendimento que vão desde a
coleta até a entrega em domicílio no
mesmo dia.

Há também os que desejam celeridade,
querem entrar e sair da loja
rapidamente e não hesitarão em ir
embora se houver uma longa fila na hora
do pagamento.

comunicação
estão remodelando
todos os aspectos
da vida
contemporânea –
incluindo como
criamos, como
consumimos, como
aprendemos e
como interagimos
com os outros.”
Henry Jenkins, MIT
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O OMS IT4 360 é uma solução de ecommerce unificada, pioneira no Brasil
e inovadora. Foi projetada e
desenvolvida para o seu negócio
oferecer uma experiência única e
lucrativa. Nascido na nuvem, o IT4 360
é um conjunto de soluções de
gerenciamento de pedidos, estoque,
atendimento, engajamento do cliente e
ponto de venda, sempre atual e
totalmente extensível.

Presente na nuvem e desenvolvido em
microsserviços, o IT4 360 é projetado
para o varejo omnichannel, com
funcionalidades atualizadas e sempre
focado em eficiência para o seu
negócio.

Com essa tecnologia, as barreiras entre
os canais foram vencidas. Assim, os
recursos são universais, disponíveis
para qualquer membro da sua equipe,
em qualquer local, a qualquer
momento, com uma única solução.

Quer acompanhar em tempo real o
desempenho da sua operação seja no ecommerce, na logística ou na retirada
ou envio pelas lojas? É possível.

Deseja utilizar diferentes estoques,
transportadoras e ou ERPS diferentes
dentro do seu Ecossistema? É possível.
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O IT4 360 oferece à sua equipe o
comando de todos os aspectos das
operações omnichannel – na matriz, no
SAC ou na loja.

Esta integração fornece a mesma visão
holística dos consumidores, histórico e
suas transações – independentemente
do canal – com recursos de
gerenciamento de casos, monitoramento
de redes sociais e comunicação.

“Para o consumidor, o mundo já é
omnichannel. Ele não separa
mais uma informação do mundo físico do
virtual. O ‘novo consumidor omnichannel’ é
digital, conectado, multicanal, multimídia e
altamente informado; portanto, apresenta
um novo modelo de consumo baseado na
intimidade com vários ambientes
simultaneamente.”

Marina Pereira, GS1 Brasil
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Somos um OMS por natureza e
possibilitamos ter toda a sua operação
integrada, com as informações
consolidadas em um único ambiente.

O gerenciamento de pedidos é um
processo que administra o seu ciclo
total, desde o momento em que o cliente
faz a compra, passando pelo seu
processamento nos armazéns
logísticos até a chegada do(s)
produto(s) ao destinatário final,
controlando totalmente os processos de
entrada e saída, gerenciamento de
estoque, atendimento e serviço pósvenda.

Dentre as facilidades que o IT4 360
oferece estão as ferramentas de
precisão para visibilidade
e disponibilidade de inventário em toda
a empresa. Estas permitem o
atendimento omnichannel e mantêm
todos os clientes satisfeitos e os traz de
volta para realizar novas
compras.

Recursos nas lojas, como ponto de
venda de última geração, gerenciamento
de clientes, atendimento e inventário de
lojas melhoram a eficiência e a
precisão, além de capacitar sua
equipe para oferecer experiências
inesquecíveis aos clientes.

Como todas as soluções IT4 360 são
nativas da nuvem, você obtém os
recursos mais recentes
assim que eles ficam disponíveis - com
dimensionamento automatizado para
demandas de pico - permitindo que
você continue inovando enquanto seus
concorrentes estão presos em
versionamentos e indisponibilidade de
aplicações.
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Seu negócio em qualquer lugar
Diga adeus às tecnologias legadas

O IT4 360 Omni é a plataforma unificada
de e-commerce mais avançada
tecnologicamente já oferecida à
indústria do varejo. Nossos
consumidores priorizam experiência,
preço e velocidade, não podemos nos
prender às tecnologias desenvolvidas
antes de muitos deles terem nascido.

Na prática, o omnichannel é a
verdadeira integração entre os canais
de uma marca, permitindo uma
experiência de compra única,
independente do canal de interação.
Acontece, por exemplo, quando você
permite que seus consumidores iniciem
uma transação em um canal e
concluam em outro, envolvendo
diferentes estoques ou ambientes para
isso.
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Seja omnichannel
Ofereça uma experiência lucrativa

A realidade é que o varejo mudou. As

promessa omnichannel, de forma

empresas estão promovendo esta

lucrativa, é cada vez mais fundamental

adaptação - B2B, B2C ou B2B2C, em

para os líderes de varejo.

ambientes em que quase todos os
pedidos são influenciados digitalmente.

Contudo, a maioria das soluções

Ter uma solução para esse

disponíveis são projetos provenientes do

gerenciamento de pedidos multicanal e

século passado - bem antes de a nuvem

seus macroprocessos é o

ser concebida - e elaboradas quando o

primeiro passo rumo ao “unified

transporte entre os centros de

commerce”.

distribuição era complexo.

A entrega deve ser personalizada na

Estão ultrapassadas, são difíceis de

forma e tempo desejados pelos

utilizar, suas estruturas de dados são

consumidores. Não importa se eles

monolíticas e requerem amplo suporte

precisam hoje ou depois, ou estejam

manual para implantar configurações e

dispostos a esperar mais para diminuir o

atualizações para aumentar a

impacto no meio ambiente, suas

escalabilidade. Suas interfaces não

estratégias de atendimento, vendas e

respondem de forma satisfatória e são

suporte devem ser consistentes com

inconsistentes.

estas demandas.
As soluções IT4 360 são inovadoras. São
Os dispositivos móveis são mais que

elaboradas com tudo que há de mais

apenas um canal, são a plataforma de

recente em design e processos e

envolvimento dominante entre todos os

entregues em uma única plataforma de

canais. A capacidade de manter a

aplicativo.
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Eficiente, moderno e escalável, o IT4 360

você não perde tempo precioso para os

foi projetado para atender às demandas

negócios.

dos varejistas omnichannel que recebem
pedidos de centenas ou mesmo milhares

O IT4 360 Omni é totalmente adequado

de lojas, marketplaces, fornecedores

para múltiplos canais, porque foi

drop-ship, armazéns e muito mais.

desenvolvido especificamente para um
mundo omnichannel.

Criamos soluções que possam se tornar
um núcleo de inovação em sua
organização. Você não tem que congelar

Faça a mágica e ofereça uma
experiência inesquecível

seus sistemas durante meses, ou gastar
centenas de ciclos testando

Revele ao cliente que acessa a internet

novamente o desempenho do sistema

eventualmente, ou, ao nativo digital que

para atender ao pico de demanda. Sua

navega via browsers e aplicativos e para

empresa não pode perder tempo

o consumidor de lojas físicas a solução

treinando equipes em várias interfaces

IT4 360 Omni. Permita que seus

apenas para recuperar as mesmas

consumidores vivenciem experiências

informações de diferentes canais da

únicas.

jornada de compra. Com o IT4 360 Omni
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Sua operação já é Omni?
A mais avançada
solução de otimização e
organização de pedidos

atender às expectativas dos
consumidores.

O IT4 360 é indiscutivelmente mais
avançado do que as plataformas de
Oferecer uma abordagem unificada em

pedidos legadas. Essas se tornaram

todos os canais, desde o recebimento do

obsoletas, exigem amplo suporte manual

pedido até a aceitação de devoluções é

para implantar configurações e

compreender as expectativas dos

atualizações. Como a maioria foi

clientes. Os consumidores sabem que

projetada visando um ERP ou outro

não precisam alterar seu comportamento

especifico, as interfaces não conversam

de compra para corresponder aos

entre si e são inconsistentes precisando

recursos precários de um varejista. E

de soluções paralelas para ser inserido

eles não têm paciência com quem não

na operação.

entende isso.
Nosso OMS fornece as ferramentas que
Com o IT4 360, os varejistas têm o

os varejistas necessitam para criar uma

comando e o controle completos das

organização

transações dos clientes, visibilidade e

ágil, poderosa e totalmente otimizada,

disponibilidade de inventário e

adaptada à realidade atual das compras.

orquestração de pedidos em toda a

O IT4 360 respeita todas as regras de

empresa - tudo em tempo real.

negócio que sua marca certamente já
possui, principalmente em âmbito fiscal,

Nossa tecnologia usa o aprendizado de

pois somos um OMS independente de

máquina para considerar todas as opções

plataformas, Erps e soluções de cadeia

de atendimento e, em simultâneo, avaliar

de fornecimento.

o desempenho do produto, implicações
geográficas, custos financeiros, custos

Não interferimos nos aspectos fiscais e

operacionais e satisfação do cliente para

contábeis, sendo assim, seu faturamento

escolher a opção mais rentável para

pode seguir operando como antes.
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Soluções Omni
Gerenciamento de pedidos

Seja Omnichannel e ofereça it4 360

Os varejistas têm no IT4 360 uma

A IT4 Solution nasceu em 2009 com

ferramenta confiável para iniciar e

grande ambição de revolucionar o varejo

gerenciar o ciclo de vida de ponta a

brasileiro.

ponta de um pedido - desde a geração
de pedido seja ele em qualquer canal até

Passamos a última década ouvindo,

a retirada na loja ou entrega.

aprendendo e inovando nossas soluções
para resolvermos problemas complexos e

Com o IT4 360, todo sistema é capaz de

desafiadores.

criar, interagir, ler ou reagir às
transações de seus clientes porque é

O IT4 360 foi desenvolvido para um

interconectado. Ele oferece uma

mundo omnichannel e resolve as maiores

realidade unificada para tudo que estiver

dificuldades para lhe oferecer uma

relacionado a pedidos de clientes e

gestão centralizada do seu negócio,

organiza cada etapa da jornada do

interligando todos os seus canais

comprador.

até a sua cadeia de suprimentos.

Bem-vindo ao futuro.
E agora, qual é o seu desafio?
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Entre em contato conosco
comercial@it4solution.com.br
https://www.linkedin.com/company/it4-solution/
@it4solution

