Os consumidores esperam uma experiência perfeita em uma
gama crescente de dispositivos conectados
DESAFIOS
Desafios do Cliente:
- Captar novos clientes e aumentar as
vendas.
- Gestão de estoque e controle das
vendas online e de forma centralizada.
- Otimizar custos com operação de ecommerce
- Segurança nas transações do seu ecommerce
- Planejamento e gestão das vendas

SOLUÇÃO

RESULTADOS

O Semantix Smarter Sales é uma
plataforma completa para o varejo, com o
uso de Big Data, Cloud e Inteligência
artificial o produto oferece uma
experiência omnichannel B2B e B2C,
gerenciando todo o ciclo da venda desde
geração de venda passando por gestão
do ciclo do pedido até suporte à venda.

O Produto Smarter Sales tem o potencial
de transpor as barreiras geográficas e
permitir a venda para qualquer lugar do
planeta, focando as campanhas das
empresas no público consumidor de seu
produto de forma global. Além disso, o
leque de clientes fica muito mais amplo
abrindo a possibilidade de aumentar as
vendas consideravelmente se utilizando
dos insights gerados pela plataforma de
inteligência artificial Semantix OpenGalaxy
integrada de forma nativa no produto.

A plataforma conta também com o
Semantix Pay que é o módulo financeiro e
de pagamento que usa de inteligência
artificial para permitir a autorização de
uma venda através de um toque ou uma
selfie com toda a segurança e agilidade.

Semantix Smarter Sales é a primeira Plataforma one-stop-shop para comercio.

Digital Sales

Digital Payment

dropshipping

Semantix Data Plataform

• Plataforma de e-commerce
integrada aos principais
marketplaces do país

• Plataforma de transações
financeiras e pagamentos de
forma 100% online e
Omnichannel.

• Plataforma que permite enviar
produtos vendidos diretamente de
seu fornecedor para os
seus clientes;

• Opção de pagamento via
Whatsapp

• Redução de custo de estoque ou
frete

• soluções de Big Data, ferramentas
de desenvolvimento para
engenharia e ciências de dados, e
algoritmos avançados de
Inteligência Artificial para
alavancar as vendas de sua
empresa.

• Sistema de gerenciamento de
ciclo de vida do produto
• Segurança e controle no acesso
aos dados (LGPD)

• Autenticação de identidade e
aprovação da compra com apenas
um toque ou uma selfie utilizando
o Semantix ID.

O Semantix Smarter Sales, é a solução ideal para alavancar suas vendas e ampliar sua presença digital

Semantix Digital Sales + Microsoft Azure
O Microsoft Azure é o parceiro ideal para o sucesso do Semantix Digital Sales, por prover o suporte, robustez e velocidades e flexibilidade em
infraestrutura em cloud, possibilitando criar a melhor experiencia de operação aos nossos clientes.

Semantix Digital Sales + Microsoft Azure
O Semantix Digital Sales + Microsoft Azure: A
plataforma completa para o varejo, com o uso
de Big Data, Cloud e Inteligência artificial o
produto oferece uma experiência omnichannel
B2B e B2C, gerenciando todo o ciclo da venda
desde geração de venda passando por gestão
do ciclo do pedido até suporte à venda.

Semantix Digital Payment + Microsoft
Azure

Semantix Data Plataform + Microsoft
Azure

O Semantix Digital Payment + Microsoft Azure:
O módulo financeiro e de pagamento que usa
de inteligência artificial para permitir a
autorização de uma venda através um toque ou
uma selfie com toda a segurança e agilidade,
contando com funcionalidades para facilitar o
seu negócio como Split de pagamento e
antecipação de recebíveis.

Semantix Data Plataform + Microsoft Azure: A
solução definitiva para geração de insights para
sua marca, como target, potencial de vendas,
Cross selling entre outros...

