
iPartner™ Ürün Paketi

Coperon Teknolojileri aydınlatma üreticilerine tamamen bağımsız, güvenilir bir aydınlatma çözümü sunmak için, yazılım ve aydınlatma 
uzmanlığını birleştirmiştir.
Bu demektir ki, Coperon müşterileri yerleşik "akıllı aydınlatma" yapısından ve işlevselliğinden özgürce yararlanır, bunlar ;   kendi data 
yapıları içindeki verileri yönetmek,  sınırsız rehberli arama modelleri oluşturmak ve üçüncü şahıslara talebe göre standart yada platform 
verileri sağlamaktır.

    Verilerinizi, kendi iş kurallarınıza, veri yapınıza, iş akışınıza 
göre ve birçok dilli terimler sözlüğü ile özelleştirdiğiniz, eşsiz, 
tek bir merkezde depolamak. 

   Her müşterinin uygun ürünü bulması için, kapsamlı ürün 
bilginizi kullanmasına izin vermek; ki  bunlara, ürünler arası 
kompleks ilişkiler, aksesuarlar ve ilgili dökümanlar da dahil-
dir.

     Talep edildiğinde, ürünlerin rehberli olarak taranması yada 
güçlü parametrik araştırmalar yapılması gibi çeşitli araştırma 
modelleri sağlamak.

   Kolay ve hızlı ürün güncellemeleri ve interaktif CD-Rom 
katalogları hazırlama imkanı ile pazarlama süresini 
hızlandırmak.

iPartner Ürün Paketi™ : Katalog verilerinizi güçlendirir

iPartner Veri Yöneticisi™

“Veri yöneticisi ile etkili aydınlatma içerik yönetimi™

Veri Yöneticisi™,  pazarlama müdürlerinin katalog içerik yönetimi ile 
bağlantılı temel sorunlarını hedef alan güçlü bir araçtır.

  Önceden yüklenmiş aydınlatma terimleri sözlüğüne dayanarak 
katalog içeriğini farklı dillerde sağlamak.
    Katalog ürünlerinizin içerik girişi için şablonlar hazırlamak. 
    Veri giriş hatalarını azaltmak için aydınlatmaya özel bilindik kural-
lardan faydalanmak.
 Gözden geçirmek ya da bilgi paylaşımı için uzaktaki 
meslektaşlarınızla içeriğinizi paylaşmak.
    Kullanıcı rolü ve sorumluluğuna göre içeriğe erişime izin vermek 
ya da engellemek için güvenlik kontrol ayarlarını yapmak.
   Bilgi döngüsü yönetimi süreciyle, ürünlerinizi yönlendirmek için 
kendi iş akışınızı yapılandırmak.
    Katalog içeriğinizi web sitelerinde, kurum içi internet ağında, CD 
yada kağıt kataloglarda yayınlamak.
  Katalogunuzu zenginleştirmek ve girişlerin tekrarlanmasından 
kaçınmak için, diğer veri kaynaklarından da içeriği aktarmak.

iPartner Katalog Analisti™

“Katalog Analisti™ ile, “müşterileriniz bilmek istediğiniz bütün 
online aktivitesi

Katalog Analisti™ özel olarak Coperon Ürün uzmanı arama 
motoru ve e-katalogu için tasarlanmış gerçek zamanlı entegre 
bir web katalog analizi yazılımıdır.

    Haftanın 7 günü 24 saat, müşterilerinizin online hareketlerini 
bildirir.
  Müşterilerinizin tarama ve arama alışkanlıklarını, detaylı 
olarak sıralar ve analiz eder.
   Alışılmışın dışında, derinlemesine, kapsamlı rapor setlerin-
den faydalanırsınız.
   Depolanan verileri almak için anlık sorgular gerçekleştirir ve 
kendi özelleştirilmiş raporlarınızı oluşturursunuz.

www.coperon.com

iPartner Ürün Uzmanı™

“Ürün Uzmanı™ ile “Akıllı Aydınlatma” arama motorları
Ürün Uzmanı™, Coperon’un özel, ayrıcalıklı, dinamik, parametrik 
araştırma teknolojisine dayanan,  son teknoloji akıllı aydınlatma 
arama motorunu sunar.
    En uygun sonuca varmak için araştırmanızı yapılandırır ve sürekli 
geliştirir.
  Kullanıcınızın talep edilen ürüne ulaşmasına rehberlik etmede 
sınırsız görsel aramalar tasarlar.
    Sonuç listelerindeki ürünlerin bire bir karşılaştırmalarını yapar.
    Ürün uzmanı tavsiye motoruna göre alternatif ürünler önerir.
  Fotometrik hesaplama araçlarını entegre eder ve diagramları 
oluşturur.
  Dinamik olarak üretilmiş ürün spesifikasyon dökümanlarını 
yazdırır.

Önemli Yararları


