Perakende

İşletme zorluğu
1-800-FLOWERS.COM Inc. marka alımları ile geçen yılların ardından, pek çok farklı
sipariş yönetim sistemi ile çalışma durumundaydı. Farklı sipariş yönetim sistemlerinde
hizmet sağlamaya devam edebilmek için firma, çareyi güçlü, bulut tabanlı bir sistem
kullanmakta buldu.

Değişim

«IBM Bulut çözümü ile, tüm markalarımızın
ihtiyaçlarını karşılayan yüksek
performanslı bir platforma sahip
olacağız.»
—Leslie Leifer, E-Ticaret ve Ürün Geliştirme Başkan
Yardımcısı, 1-800-FLOWERS.COM Inc.

Ticari yararlar
Sorunsuz hizmet sunumu
tüm marka ve hizmetlerde sorunsuz
hizmet sunabilme

Verimlilik artışı, azalan
giderler
sipariş yönetim sistemlerinin entegre
çalışması ile verimlilik artışı ve azalan
giderler

Üstün ölçeklenebilirlik
şirketiniz ticari olarak büyüdükçe daha
hızlı ve kolay genişlemeyi destekleyen
üstün ölçeklenebilirlik.

Önde gelen pek çok bulut hizmetleri sunucusu ile görüşen 1-800-FLOWERS.COM,
IBM® Bulut çözümlerini tercih etti. IBM, şirketin önemli geçiş projesini yöneterek firmanın
10 büyük markasında kullanılan sipariş yönetim sistemlerini, IBM Bluemix ortamında
çalıştırılan IBM Commerce on Cloud platformu altında toplayacak.

Sonuçlar
1-800-FLOWERS.COM, IBM Bulut çözümü ile sorunsuz hizmet sunumu, azalan giderler,
artan verimlilik ve ticari olarak büyüdükçe genişlemeyi destekleyen daha iyi bir ölçekleme
yapısı hedefliyor.

1-800-FLOWERS.COM Inc.
IBM Bulut çözümü ile sorunsuz
hizmet sunmayı ve giderlerini
azaltmayı hedefliyor

Çözüm bileşenleri
• IBM Bluemix
• IBM Commerce on Cloud

1976 yılında ABD, New York, Long Island’da kurulan 1-800-FLOWERS.COM,
dünyanın en popüler online hediye satıcılarından biridir. Sunduğu ürünler
arasında çiçekler, bitkiler, hediye sepetleri, gurme gıda ürünleri, şekerlemeler,
mumlar, balonlar ve pelüş oyuncaklar vardır.
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