FICHA TÉCNICA
ANALYTICS EM TEMPO REAL

Uma Visão Completa do Varejo

O Teamwork Commerce está focado em
simplificar as operações de negócios para
impulsionar a tomada de decisões informadas
em todos os canais de varejo. Na Teamwork
entendemos o valor de ter os dados disponíveis
de modo rápido e fácil. O varejo é um cenário
em evolução e as marcas têm que ser capazes
de agir rapidamente para manter os clientes
engajados.
Por meio do Teamwork Dashboards, os
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Analytics em Tempo Real
Desempenho da Loja ao Vivo
Relatórios Personalizados
Painéis KPI
Dados em Nuvem
RelatóriosPré-Construídos
Vários Níveis de Painel
Visualização Simplificada

varejistas podem acessar tudo o que é
necessário para tomar decisões de negócios
mais inteligentes. Ao mesmo tempo em que
maximiza a eficiência, o Teamwork Commerce

DIFERENCIAIS DO TEAMWORK

possui um forte mecanismo analítico que

Acesse uma imagem completa do

usa o estoque em tempo real para fornecer

desempenho do varejo nos canais de

uma rica seleção de relatórios sob demanda.

vendas. Com o Teamwork Dashboards,

Ao transmitir transações para a nuvem, o

os varejistas podem criar uma

Teamwork permite que os varejistas acessem

visualização completa de todos os KPIs

dados em tempo real com visualizações
personalizáveis para identificar tendências de
negócios, vendas e status em tempo real.

em sua operação de varejo e visualizar
o desempenho em tempo real.

ANALYTICS

UMA VISÃO COMPLETA DO
VAREJO
A identificação de tendências, comportamentos

FUNCIONALIDADE DE ANÁLISE
VISIBILIDADE INSTANTANEA
Os dados estão disponíveis em tempo real em todos
os locais, o forte mecanismo de análise permite que os

ou picos de vendas permite que os varejistas

varejistas aproveitem todos os dados em tempo real para

planejem com antecedência e garantam a

tomar decisões fundamentadas e seguras.

estabilidade de sua cadeia de suprimentos.
DESEMPENHO DA LOJA
Os varejistas podem sincronizar estoques e
lojas, adaptando-se às mudanças no cenário

Visualize todas as lojas e todos os canais de vendas. Use
dados de estoque em tempo real para acessar uma rica
seleção de relatórios de estoque ou visualize os dados de

conforme necessário.

vendas mais recentes conforme a sua necessidade.

As marcas precisam ter a capacidade de

RELATÓRIOS DIRECIONADOS

reconhecer as variantes mais populares com

As marcas podem criar um relatório totalmente

base no comportamento do cliente, isso é
especialmente importante para os varejistas

personalizado, executando um ou vários relatórios em
segundos, com uma extensa biblioteca de relatórios préconstruídos e opções personalizadas.

que desenvolvem experiências com clientes na
loja física.

DESEMPENHO-CHAVE
Analytics é projetado para tomadores de decisão em todos

Seus dados podem fazer mais por você.
A visualização de dados eficaz pode ser
a diferença entre uma experiência eficaz
do cliente ou a perda de uma base de
consumidores leais.

os níveis. Você precisa de uma atualização rápida sobre
o desempenho? Com visualização flexível, você acessa
instantaneamente os dados realmente importantes dos
quais você precisa.

VISÃO COMPLETA
Crie uma imagem completa do desempenho da loja em
tempo real, meça todas as métricas que você precisa para

A visualização completa de dados em tempo

avaliar o desempenho em um único painel.

real permite que os varejistas explorem o poder
de seus dados, usando todas as informações

VEJA AÇÕES EM TODOS OS LUGARES

disponíveis do cliente para proporcionar uma

Com disponibilidade em tempo real no back-end, os

experiência de compra completa e sem atritos.

varejistas podem acessar os níveis de estoque de cada
item até o nível de SKU.

