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Magento Commerce B2B
Reduza seu Custo



Capacitação de clientes

Autoatendimento

A plataforma Magento possui ferramentas de 
autoatendimento, para que os compradores 
possam fazer compras a qualquer hora da 
semana com envolvimento reduzido de sua 
equipe. Magento oferece aos compradores a 
capacidade de:

- Configurar contas corporativas com vários
compradores em diferentes estruturas
organizacionais. As empresas podem replicar
facilmente suas estruturas de negócios.

- O administrador da empresa pode atribuir
funções e permissões específicas a cada
comprador (se eles podem ou não enviar
cotações e pedidos, etc.).
Os compradores também podem rastrear

pagamentos feitos por conta e gerenciar seus 
créditos disponíveis.

- Compradores podem rastrear pedidos, ver
cotações em aberto e acessar o histórico
completo dos pedidos de todos os compradores
da organização, dando a eles maior controle e
visibilidade de seus padrões de gastos.



Ordem de pedidos sem divergências

Checkout sem erros

A plataforma Magento valida todos os SKUs 
inseridos automaticamente, para assegurar que o 
produto esteja no catálogo atribuído pelo cliente, e 
esteja disponível no inventário. Os compradores 
também veem uma foto e o nome do produto para 
confirmar se as informações estão corretas.

As empresas podem receber catálogos e listas 
de preços personalizados, para que possam 
comprar produtos com valores atuais. E como 
esses catálogos são mantidos atualizados 
constantemente, você não precisa se preocupar 
com os pedidos anteriores dos clientes.

All Products Best Sellers Orders and Returns Serch entire store here Quick Order

Shopping Cart

Item

Milwalkee M12  3/8” square-Drive Impact Wrench
with Friction Ring

$245.23

Price Qty Subtotal Summary

Estimated shipping and Tax

Subtotal $2,942.76

Shipping l Flat Rate - Fixed

Order Total

Proceed to Checkout

Checkout with Multiple AddressesUptade shopping cart

$3,002.76

$60.00

12 $2,942.76

You added 1 product to your shopping cart

BRENTMILL

Canais tradicionais (como blocos de papel) para 
capturar pedidos, são até 250% mais caros que os 
novos canais digitais. E uma razão para o custo 
mais elevado é que os processos baseados em 
papel tendem a ser mais propensos a erros.



Gerenciamento inteligente de inventário
Magento Order Management

Controle suas entregas para que você tenha uma 
redução de custo e consequentemente uma entrega 
mais rápida. Crie regras de gerenciamento para 
priorizar pedidos. 
Veja mais detalhes do Magento Order 
Management(MOM):
- Controle de custos: você pode configurar regras 
que reduzam os custos de envio, atendendo a partir 
de uma fonte (filial) mais próxima e reduzindo o 
número de pedidos divididos entre seus inventários.

- Tempo de entrega reduzido: é possível configurar 
regras para priorizar o cumprimento do prazo com 
base na disponibilidade de estoque, no tempo do 
pedido ou na distância.

- Regras de fornecimento: podem ser 
facilmente configuradas para suportar 
prioridades e casos de uso exclusivos.
Um simulador de fornecimento permite que 
você veja os impactos de diferentes 
configurações em lotes anteriores de pedidos, 
otimizando ainda mais suas operações.



Auxilia todos os canais de atendimento 

Inventário

Você pode gerenciar melhor seus custos e operações 
Crde niar um negócios com um sistegócio digital, crema centria oporal que lida ctunidaom o des 
processamento, rastreamento e atendimento de 
pedidos em diversos canais: como mercados, microsites 
de clientes, revendedores ou centrais de atendimento. 

O MOM também permite que você aloque inventário 
para cada um de seus canais e compradores para 
garantir que cada um seja suportado. As alocações 
levam em consideração os pedidos e permitem que as 
empresas definam buffers de estoque de segurança 
para garantir que possam cumprir os prazos.

No suporte ao cliente de alto nível seus agentes 
podem visualizar inventário e pedidos globais, editar 
solicitações e processar facilmente trocas e devoluções.

Marketplace

Sites para Múltiplas
Regiões

Sites para diferentes
Marcas

Microsites para
Clientes

Canais de Parceiros

Call Centers



Back-end integrado com outros sistemas

Implantação

Reduza custo de tecnologia e implantação. A 
plataforma Magento não exige que você 
substitua o seu sistema de back-end existente, 
o que significa que você pode chegar ao 
mercado mais rapidamente e a um custo bem 
menor.

Como Magento é uma plataforma de código 
aberto, com extensas APIs, suporte para o 
GraphQL e muitas extensões de aplicativos 
disponíveis no mercado, ela pode se conectar 
facilmente a qualquer sistema de back-end. 

ERP

CRM

PIM

OMS

WMS

ESB

Extensões



Reduza o custo da TI

Infraestrutura

Você também se beneficia de ter um único contato 
e contrato para todos os serviços de licenciamento, 
hospedagem e suporte necessários. E um gerente 
de contas dedicado ajudará a guiá-lo através do 
processo de lançamento para que você possa 
entrar no mercado rapidamente.

A solução baseada em nuvem da plataforma 
Magento reduz a sua infraestrutura de TI. 
Diminui investimentos em servidores e 
equipamentos de rede, tirando a necessidade 
de equipes de engenheiros de sistema. A 
plataforma fornece:

- Hospedagem confiável, escalável e segura 
na AWS com monitoramento 24x7 e um SLA de 
99,99% em todas as soluções.

- Impulsionadores de performance exclusivos, 
incluindo integração com uma CDN de alta 
velocidade da Fastly e várias ferramentas de 
gerenciamento de desempenho, para garantir 
que seus compradores tenham uma 
experiência sem demora.

- Um ambiente em nuvem criado 
especificamente para a plataforma 
Magento, para que seus desenvolvedores 
possam implantar e personalizar rapidamente 
o software Magento para suas necessidades.

- Uma solução segura, compatível com 
SOC-2, com certificação PCI.



Fale com nossa equipe de especialistas!

Quer saber mais?

E-mail: comercial@trezo.com.br
Site: trezo.com.br




