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 هوشمند سازی فروشگاه اینترنتی

 

تالش برای حفظ مشتریان و جذب مشتری جدید  ,های اینترنتیبا توجه به افزایش تعداد فروشگاه
هایی باشد تا سهم بازار بیشتری نسبت به رقبا کسب شود. اتخاذ تصمیمناپذیر میامری اجتناب

شامل  هوش تجاری برای بهبود عملکرد نیازمند سیستمی است که بتواند این امر را تسهیل نماید.
ظاهر هایی را که شاید بهسازی اطالعات، گزارش دهی و تحلیل. دادهابزارهایی است جهت یکپارچه

دهد تا اطالعاتی نتیجه گرا و تجاری در ر میگونه ارتباطی با هم ندارند را به شکلی جدید تغییهیچ
 زمان مناسب فراهم شود.

 

ای است قابل تبدیل به دانشی گنجینه فروشگاه اینترنتی های موجود در بانک اطالعاتی یکداده
یل شوند که تحلگیرند و به اطالعاتی تبدیل میها مورد پردازش قرار میبرای فروش بیشتر. داده

راحتی تنها با مشاهده گزارشات دهد تا بهدانشی در اختیار مدیر فروشگاه اینترنتی قرار می ,آن
بتواند بهترین تصمیمات را اتخاذ نماید که نهایتًا به سود بیشتر  داشبوردهای هوش تجاری مصور در

 منجر شود.

 اند مشاهده الگوی رفتاری خرید مشتریان با توجه به کاالهایی که به سبد خرید خود افزوده
شما را تبدیل به یک  فروشگاه آنالین وتحلیل آن،و یا مورد بازدید قرار دادند و تجزیه

 کند تا رفتار کاربران را به دانش تبدیل کند.سیستم خودآموز می
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سایت با توجه به بندی کاالها در منوی وبدانشی که بر اساس آن حتی نحوه چینش دسته
 باشد.گیری میاند، قابل تصمیمکاالهایی که غالبًا متناوبًا در سبد خرید مشتریان قرار گرفته

 

 هایی که در جهت افزایش میزان فروش لحاظ شده تا چه اندازه موفق تخفیفات و کمپین
های بدون متقاضی که موجب هدر رفتن منابع بوده است تا در آینده از ارائه کمپین

 شود جلوگیری شود.می

 ق بوده است. مشتریان برای تا چه حد در جذب مشتری جدید و حفظ مشتریان قبلی موف
ها در ارائه که این شاخصگیرند، درصورتیهایی را در نظر میخرید هر محصول شاخص

نتوانند رضایت مشتريان را جلب کند مشتری توسط رقبا جذب خواهد  محصول فروشگاه 
 شد.

 نبار ترین اقالم، سطح موجودی هر اانعطاف از تعداد فروش، پرفروشهای قابلایجاد گزارش
 برای هر کاال، سودآوری و ...

باشد، چراکه هرچقدر سیستم سادگی استفاده از آن وابسته میکارایی یک سیستم قبل از هر چیز به
ی استفاده کنار خروجی دلپذیری داشته باشد نهایتًا بعد از مدتی ممکن است بر اثر پیچیدگی نحوه
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خود را به  فروشگاه اینترنتی ام با تکنولوژیگذاشته شود، بنابراین زمانی که تصمیم گرفتید همگ
 هوش تجاری مجهز نمایید به این نکته توجه نمایید.

 
چاپ، فروشگاه آنالین ، خرید اینترنتی ، الکترونیکی ، جستجوی آنالین ، تجارت  :کلمات کلیدی

 الکترونیک، خرید آنالین
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