8 dos 10 maiores varejistas
usam o IBM Power Systems

IBM i + IBM Power Systems

é a combinação ideal para o varejo

As cargas de trabalho com alto volume de transações têm uma conexão direta com o faturamento e a experiência
do cliente no setor varejista. Provavelmente, sua empresa está enfrentando uma pressão sem precedentes para
oferecer produtos e prestar serviços aos clientes por um custo menor e, ao mesmo tempo, oferecer um serviço
perfeito e conﬁável online, 24 horas por dia. Para atender essas demandas, é necessário processar grandes volumes
de transações móveis e online com rapidez e conﬁança.
O IBM i e o IBM Power Systems oferecem uma infraestrutura altamente disponível, conﬁável e segura, que tem a
escalabilidade para gerenciar os mais altos picos de processamento transacional e suas demandas diárias de negócios.
Com o IBM i e o Power Systems, é possível se adaptar rapidamente às demandas dos clientes e garantir que eles
recebam o melhor serviço possível através de:

Menor tempo de produção

Níveis otimizados de inventário

Jori, uma luxuosa empresa de móveis da Bélgica,
diminuiu o tempo de produção em mais de 80%
com o IBM Power Systems. Ela desenvolveu um
conﬁgurador 3D online com o IBM i on Power,
permitindo que os consumidores e vendedores criem,
visualizem e personalizem modelos 3D de móveis. O
conﬁgurador é executado junto aos principais sistemas
de negócios da Jori no IBM i, garantindo uma rigorosa
integração às regras de negócios existentes e
aproveitando a estabilidade e a segurança naturais da
plataforma. Graças a esse processo virtualizado de
compra, a Jori reduziu drasticamente o time to market
de novos produtos no mercado – de mais de seis
meses para apenas algumas semanas.

A Soletrader, uma varejista de calçados situada no
Reino Unido, observou um aumento de 50 vezes no
desempenho de seus principais sistemas com o
IBM Power Systems, reduzindo o esgotamento de
recursos e oferecendo suporte a mais atividades de
desenvolvimento. Com o IBM Power Systems, a
Soletrader consegue analisar mais vendas, armazenar
dados mais rapidamente e desenvolver novas
formas de monitorar níveis de inventário, facilitando
a otimização do gerenciamento de inventário em
diversos locais de armazenamento. Isso garante que
os compradores sempre possam encontrar os estilos
que desejam, fortalecendo os relacionamentos com
os clientes e melhorando a ﬁdelidade à marca.

Processos mais inteligentes
de e -Commerce
A Deknudt Frames está simpliﬁcando e
economizando com uma plataforma de e - commerce
baseada no IBM i. Integrada ao banco de dados e
das regras de negócios existentes, a Deknudt
garante que as atualizações na combinação de
produtos ou nas opções de conﬁguração fluam de
forma imediata e descomplicada a seus parceiros de
varejo e aos consumidores ﬁnais. A migração do
front-end da web ao IBM i simpliﬁcou seu ambiente
e está reduzindo o TCO de longo prazo.

Saiba como as mais recentes soluções
de infraestrutura IBM Power Systems com
POWER9 podem impulsionar seus negócios:
ibm.com/power
Que tal encontrar as melhores soluções
de infraestrutura para o seu varejo?
Fale com o especialista aqui.

