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Omnichannel
Optimiser
EG Omnichannel Optimiser kan hjælpe din virksomhed på rejsen mod
at skabe sammenhængende kundeoplevelser på tværs af kanaler.
Det er en abonnementsbaseret cloudservice, som danner datadrevne
next best offers på produkter, services eller handlinger til anvendelse i
alle dine kommunikationskanaler. Du bliver i stand til effektivt at gøre
din kommunikation med dine kunder mere personlig og konsistent.
Løsningen er uafhængig af kanaler og kan derfor anvendes centralt
til alle kommunikationsplatforme. I skyen kommer du i gang med en
minimal investering og minimalt træk på egne it-ressourcer.
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Tiden med single channel-kommunikation er forbi
Der var engang, hvor man tog dialogen med kunderne gennem ganske få og uafhængige kanaler.
E-mails, fysiske butikker og webshops stod alene og fungerede separat, men i en tid, hvor kundens samlede oplevelse af din virksomhed betyder mere end den enkelte salgskanal, er tiden med
single channel-kommunikation ved at være forbi.
For at sikre konkurrencekraft og skabe vækst er det i dag nødvendigt at inddrage flere kanaler og
ikke mindst at sikre konsistens i kommunikationen på tværs af alle kanaler. Det er med andre ord
blevet tid til at skabe den optimale omnichannel kundeoplevelse.
Kunderne forventer, at virksomhederne genkender og tilpasser sig deres unikke behov og afpasser kommunikationen derefter igennem alle virksomhedens salgskanaler – om det så er på e-mail,
via sms, via en app eller i en fysisk butik.

Figur 1: Centrale data sikrer konsistens i kommunikationen på tværs af alle kanaler.
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Data, viden og eksekvering
Når kunder skal rammes med relevant kommunikation, kræver det, at du har data og viden, der
understøtter både budskab og valg af målgruppe. Derudover skal du kunne eksekvere de budskaber, du danner, gennem de kanaler, du vælger. Mange virksomheders aktuelle udfordringer
skyldes, at alle tre ingredienser – data, viden og eksekvering – kun eksisterer decentralt og er
fordelt i de enkelte kanaler. Virksomhederne har måske et værktøj, der gør dem i stand til at udsende nyhedsbreve pr. e-mail, men budskaberne og målgruppen dannes kun i dette værktøj
og kan ikke nødvendigvis anvendes til kommunikation i andre kanaler.
I dag går mange virksomheder også glip af de muligheder, som opstår, når man bliver i stand til at
gøre budskaberne personlige ved at analysere data grundigere. Den rå datamængde bestående
af kunders købshistorik er ofte stor og uoverskuelig. Det kan derfor være en kompleks opgave at
finde frem til de gyldne muligheder i mængden af information. I stedet bruger mange virksomheder simpel, regelbaseret kommunikation, eksempelvis at kunder får e-mails med kampagnevarer,
og at dem, der har været kunder i 12 måneder, får et specialtilbud.
Den optimale omnichannel-oplevelse, hvor kommunikationen er datadrevet, kræver et centraliseret setup, hvor data, analyser og budskaber styres centralt og herefter kan bruges i alle relevante
kanaler.
EG Omnichannel Optimiser
EG Omnichannel Optimiser tager udgangspunkt i din viden om dine kunder og deres købshistorik i
alle kanaler og danner, ved hjælp af avancerede analysemetoder, personlige next best offers, som
du kan anvende i dit omnichannel-eksekveringsværktøj. På den måde sikrer du, at kommunikationen er relevant for den enkelte kunde og samtidig konsistent på tværs af alle kanaler.
Baseret på de data du uploader, benyttes den enkelte kundes historiske købsmønster og forskellige andre karakteristika til at beregne, hvilke next best offers hver enkelt kunde er mest tilbøjelig
til at tage imod. Til sidst eksporterer vi slutresultaterne og downloader dem til et miljø, hvorfra du
kan bruge dem.
EG Omnichannel Optimiser er en abonnementsbaseret cloudservice. Det betyder, at der vil være
minimal belastning af din virksomheds it-ressourcer, og at behovet for ressourcer vil opstå i forbindelse med opstarten af servicen. Det relevante datasæt uploades via en sikker FTP-forbindelse fra jeres miljø til EG’s miljø. Her analyseres dataene, og resultaterne af analysen downloades efterfølgende til jeres eksisterende miljø. Herefter kan resultaterne integreres med andre
data og bruges i et dedikeret marketingeksekveringsværktøj.
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Figur 2: Data uploades til EG, analyseres og downloades til jeres eksisterende miljø.

Sådan kommer du i gang
Efter indgåelse af aftalen vil første skridt være et møde mellem en konsulent fra EG og relevante
medarbejdere fra din virksomhed. Formålet med mødet er at få klarlagt, hvilke data I vil benytte
jer af i løsningen, hvilke særlige karakteristika i jeres data der skal tages højde for, hvordan upload
af data skal opsættes og automatiseres, og hvordan download af resultatdata til jeres miljø skal
foregå.
Efter mødet påbegynder I klargøringen af data, sideløbende med at vi begynder at klargøre vores
cloudmiljø til at modtage jeres data. Når I har data klar til upload, sørger vi for, at de bliver uploadet, og vi konfigurerer efterfølgende vores analytiske model, så den passer til lige netop jeres
data.
Når vi har optimeret den analytiske motor til jeres data, eksporterer vi resultaterne og uploader
dem til jeres miljø. Herefter automatiserer vi hele processen, så den kan køre automatisk.
Fra processens start, til I modtager de første resultater, går der typisk tre arbejdsuger.
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Kontaktinformation

It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche
EG er blandt Skandinaviens førende leverandører af it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for
både små og store virksomheder. Vi har mere end 1.900 medarbejdere, som med deres viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark, Norge, Sverige og Grønland.

Kontakt
Telefon: +45 7013 2211
E-mail: eg@eg.dk
Web: www.eg.dk
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