
 OMNIKANAL MÖJLIGGÖRS MED IFS

PÅDRIVANDE FAKTORER - DE FLESTA INOM DETALJHANDELN FÖRSÖKER KOMMA IKAPP

OMNIKANALENS GAP
MULTIKANAL

Alla upplevelser av omnikanal kommer 
att använda sig av flera kanaler, men alla 

flerkanaliga upplevelser är inte omnikanal. Om 
dina kanaler inte fungerar tillsammans, då är 

det inte omnikanal. Den flerkanaliga upplevelsen 
är vad de flesta företag investerar i idag.

OMNIKANAL
Mät och följ upp på vilket sätt en kund 

använder för att interagera med företaget. 
Kunskapen används för att leverera en fullt 

integrerad upplevelse. Detaljhandlare med en 
riktig omnikanal anpassar sin information, sitt 

budskap och design över varje kanal och enhet.

DEN ÄKTA UPPLEVELSEN AV OMNIKANAL
Omnikanalen definieras som en strategi för flerkanalsförsäljning 
som ger kunden en integrerad shoppingupplevelse. Kunden kan 
handla online från en webbshop via dator, surfplatta, smartphone 
eller i en fysisk butik och upplevelsen ska vara densamma - sömlös.

Kunder 

Öka Livstidsvärdet

Konkurrenter 

Effektivare sortiment

Konkurrensfördel

Effektivare butiksdrift

Kundnöjdhet 

Levilo är IFS-partner och återförsäljare av IFS Applications™. Levilo kan ta ansvaret för hela implementationsprojekt med seniora
applikationskonsulter, utvecklare och projektledare. Levilos långa erfarenhet av IFS Applications™ gör att man kan erbjuda kvalificerade
tjänster, stora som små. Levilo har även mångårig erfarenhet av att arbeta såväl inom Sverige som internationellt. Att projektleda
implementationer och globala utrullningar av nya system är något som Levilo gör varje dag, året om.
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PRIORITERINGAR & OMRÅDEN FÖR INVESTERINGAR

e-handels
plattform

Kundlösningar

Point of Service 
(POS)

Personalhantering
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Tjänster

Hantering
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OMNIKANALENS LEDARE


