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Winshuttle EnterWorks we współpracy z firmą Startegix CFT GmbH
oferuje kompleksową integrację systemów
Düsseldorf, 03 marca 2021 r. - Winshuttle EnterWorks, dostawca platform: Master Data
Management (MDM) i Product Information Management (PIM), ogłosił dzisiaj współpracę ze
Strategix CFT GmbH - firmą konsultingową specjalizującą się w innowacyjnych technologiach
handlu detalicznego oraz w kompleksowej integracji systemów. Strategix, będący partnerem
Winshuttle EnterWorks w zakresie lokalnych wdrożeń i wsparcia, zapewnia doradztwo w
zakresie procesów biznesowych i doboru technologii, integracji systemów i możliwości
wdrożeniowych w oparciu o ponad 20-letnie doświadczenie.
„Rozwój modelu omnichannel i nowe przepisy zmusiły marki, aby dostarczały kompletne,
aktualne i spójne informacje we wszystkich kanałach” - powiedział Kerry Young, wiceprezes i
dyrektor generalny Winshuttle EnterWorks. „Cieszymy się, że możemy współpracować ze
Strategix i oferować naszym klientom bogate doświadczenie Strategix w projektach
obejmujących kompleksową integrację różnych systemów PIM z zarządzaniem kategoriami,
łańcuchem dostaw i środowiskami e-commerce”.
Dzisiejsze środowisko handlu detalicznego potrzebuje zarówno scentralizowanego narzędzia
PIM, jak również dogłębnego zrozumienia procesów biznesowych w branży detalicznej i
produkcyjnej. Strategix wspiera wiodących sprzedawców detalicznych i marki w D-A-CH i
Europie Wschodniej w przekształcaniu swoich procesów merchandisingowych i wyborze
odpowiednich technologii.
„Cieszymy się, że możemy współpracować z Winshuttle EnterWorks, promować i wdrażać ich
innowacyjną technologię” - powiedział Jan Hanussek, założyciel i dyrektor generalny Strategix
CFT GmbH. „Poszerzający się zakres informacji i coraz większe tempo zmian sprawia, że systemy
PIM i MDM używane na naszym rynku są gotowe na zmianę. Wielu naszym obecnym i
potencjalnym klientom brakuje pewnych krytycznych informacji o produkcie lub ma problemy
z ich aktualizacją. EnterWorks pomoże nam nie tylko zlikwidować te luki, ale także zaoferuje
odpowiednie rozwiązanie”.
Aby dowiedzieć się więcej o firmie Winshuttle EnterWorks, kliknij w poniższy link:
https://www.winshuttle.com/enterworks.

O Winshuttle
Winshuttle jest wiodącym dostawcą aplikacji do zarządzania danymi przedsiębiorstwa. Klienci
biznesowi mogą go używać, aby zarządzanie danymi SAP i zarządzanie danymi były
bezpieczniejsze i bardziej elastyczne, a tym samym napędzały zmiany, które wzmacniają
konkurencyjność firm.
Narzędzia, platformy i rozwiązania Winshuttle optymalizują wdrażanie intensywnych danych,
krytycznych dla biznesu procesów w SAP poprzez automatyzację pozyskiwania i weryfikacji

danych za pomocą konfigurowalnych przepływów pracy. Zapewnia to koordynację,
identyfikowalność i skalowalność procesów.
Więcej informacji na temat rozwiązań firmy Winshuttle do zarządzania danymi dla SAP można
znaleźć pod adresem: https://www.winshuttle.com/ lub https://www.winshuttle-software.de/.

O Strategix
Strategix CFT to butikowa firma konsultingowa i integrator systemów ze specjalizacją w obszarze
Category Management. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu Strategix polega na
dogłębnej wiedzy merytorycznej z tematów technicznych i związanych z procesami
biznesowymi. Staramy się, aby nasze rozwiązania hybrydowe / rozwiązania dla wielu
dostawców w najlepszy możliwy sposób spełniały potrzeby naszych klientów. Strategix pomógł
już wiodącym sprzedawcom detalicznym i producentom na całym świecie w płynnie
zintegrowanym zarządzaniu przestrzenią i asortymentem.
Dowiedz się więcej na https://www.strategix.eu.

