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5 RAZLOGOV ZAKAJ ERP SISTEMI NISO 
PRIMERNI ZA B2B SPLETNO TRGOVINO
ERP (Enterprise resource planning) sistemi so nekoč veljali za vsesplošno rešitev. Veljalo je, da 
pokrivajo vse poslovne procese in so temelj poslovanja vsakega podjetja. Vendar ne smemo 
pozabiti, da so ERP-i predvsem računovodski sistemi. Zagotovo so celoviti sistemi, ki nudijo podporo 
finančnemu poslovanju, kar pomeni, da pokrivajo vse od ponudb, računov, vodenja zalog, potnih 
nalogov do izplačil. Toda ali so primerni tudi za B2B spletno trgovino? Nekateri ERP sistemi sicer 
ponujajo module ali dodatke za B2B spletno trgovino, vendar v osnovi ne izpolnjujejo zahtev spletne 
trgovine po udobju, hitrosti in učinkovitosti.

ERP SISTEMI NISO NAMENJENI PRODAJI IN (SPLETNI) TRGOVINI

ERP sistemi so zasnovani tako, da podjetjem nudijo pomoč pri avtomatizaciji procesov v zaledni pisarni in ne 
temu, da bi bili prijazni do uporabnikov spletne trgovine: do prodajalcev in strank. Poleg tega niso dovolj usklajeni 
z zapletenim prodajnim nagovorom, ki bi uspešno vodil do naročila.

MOBILNA TEHNOLOGIJA NI PRIORITETA ERP SISTEMOV

Če želite svojim strankam in poslovnim partnerjem omogočiti izjemno izkušnjo B2B spletne trgovine, jim morate 
omogočiti, da naročila lahko oddajajo tudi preko vmesnika, ki je primeren za prikaz in uporabo na pametnem 
telefonu ali tabličnem računalniku.
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ERP SISTEMI NE PONUJAJO CELOVITE VSE-KANALNE IZKUŠNJE

Več-kanalna komunikacija danes ni dovolj. Potrebno jo je preusmeriti v »omnichannel« oz. vse-kanalno obliko. 
To pomeni, da mora komunikacija biti celovita in enovita tako na spletu, pametnem telefonu in drugih mobilnih 
napravah. Ker pa ERP sistemi ne zagotavljajo zadovoljivega mobilnega dostopa, so ponudniki B2B spletnih 
trgovin primorani sodelovati tudi z drugimi ponudniki storitev npr. ponudniki CRM sistemov. Tako sicer zadovoljijo 
potrebe svoje B2B trgovine, vendar je to povezano tudi z več usklajevanja in dodatnimi stroški. Zato je bolj 
smotrno izbrati SaaS Omnichannel B2B platforme, ki pokrivajo vse vidike in zagotavljajo enako komunikacijo na 
vseh medijih – tako na spletu kot na mobilnih napravah.

ERP SISTEMI NISO BILI ZASNOVANI Z MISLIJO NA UPORABNIŠKO IZKUŠNJO

Če se podjetje odloči za vpeljavo ERP sistema, ga zaposleni enostavno morajo uporabljati in zato se ponudniki 
ERP sistemov nikoli niso morali ukvarjati z uporabniško izkušnjo. V nasprotju s tem, se stranke vaše B2B spletne 
trgovine lahko odločijo zamenjati ponudnika. Zato je v vašem interesu, da jim ponudite takšno programsko 
opremo, ki jim bo všeč in jim bo nudila intuitivno, funkcionalno in brezhibno uporabniško izkušnjo.

NE STAVITE VSE NA ENEGA KONJA

Če se boste zanašali samo na ERP sistem, ste dolgoročno izpostavljeni nevarnosti. Če se bo izkazalo, da ne 
boste zadovoljni s tem kakšno uporabniško izkušnjo ali funkcije nudi vaš izbrani ERP sistem, vas lahko to pahne 
v nove stroške in v slabo voljo, saj boste ponudnika ERP sistema težko zamenjali, težka pa bodo tudi pogajanja 
o pogodbah in cenah.

Če želite, da vam na podlagi naših več desetletnih izkušenj in znanj pomagamo pri 
izdelavi in postavitvi vaše B2B spletne trgovine, se povežite z nami. 
Rezervirajte termin za brezplačen posvet o vašem projektu in idejah za postavitev B2B 
spletne trgovine.
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