
Развийте бизнеса си 
със SAP Hybris и БГБС  



Motto: Намиране на новаторски 
отговори и преодоляване на 
различията чрез бизнес решения, 
които дават възможност на 
нашите клиенти да се 
съсредоточат върху основните 
си компетенции 

Официален SAP Партньор предлагащ  
имплементация и поддръжка, 

интеграция на бизнес приложения и 
SAP обучения. 

КОИ СМЕ НИЕ 

Създадена в София, 
BGBS в момента има 

офиси и развойни 
центрове в 6 държави 

на 3 континента 

Екипът на BGBS включва 
над 100 IT 

професионалисти и 
расте!  

Цялостни решения за 
разработване на софтуер и 

приложения, Управление на 
бизнес процеси, IT 

инфраструктура и услуги за 
сигурност 

Сериозен индикатор за 
надежността на партньора 
и високите постижения в 

областта на бизнес 
услугите 



SAP BUSINESS SUITE  

SAP ERP 

SAP BUSINESS ALL-IN-ONE 

SAP BUSINESS ONE 

SAP S/4 HANA 

SAP HANA In-Memory Platform 

Business Intelligence & Analytics 

SAP Business Warehouse (BW) 

SAP BusinessObjects (BO) 

SAP Business Planning and Consolidation (BPC) 

 

SAP РЕШЕНИЯ 

Специфични решения  
за 25 различни индустрии 

SAP Line of Business 
(CRM, SCM, MDM, SRM, HCM) 

Мобилни и облачни решения 

SAP Cloud for Customer (C4C) 

SAP Cloud for Services (C4S) 

SAP Direct Store Delivery (DSD) 

SAP SuccessFactors 

SAP HYBRIS 

SAP GK Retail POS 

 

 



   

Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Какво е SAP Hybris 

hybris подпомага бизнеси по цял свят да продават повече 

продукти, услуги и дигитално съдържание през всяка точка, канал 

или устройство. 

 

hybris предоставя омни-канални търговски решения:  

- съвременно управление на големи обеми от данни за търговия  

- Унифициране на търговски процеси, позволяващо на бизнеса 

единен поглед върху клиент, продукти и поръчки, а на клиента  - 

единен поглед върху бизнеса 

Лидер според 

Gartner & 

Forrester 

Глобална по 

подразбиране: 

множество 

сайтове, 

мултиезичност 

и мулти валути 

Идентичен 

софтуер 

независимо дали 

на място, при 

поиксване или 

като услуга 

Уникална 

комбинация от 

функционалност

и за В2В и В2С 

Създадена 

на модерна 

платфрома 

с отворени 

стандарти 

Ефикасна при 

интеграция за 

кратко време и 

най-добра 

ОСП* 

Бърза, адаптивна и 

разширяема, 

единствената 

платформа, от която 

се нуждаете 



Бъдещето на търговията е в  
обединяване на дигиталното с 
физическото представяне на 
продуктите 

Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Тенденции 



   

Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Клиентите контролират процеса 



   

Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Компаниите изпитват трудности с новата ситуация 



   

Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Топ 3 на препятствията пред бизнеса 

Потребителските 
очаквания изпреварват 
възможността за 
предоставяне на единно 
преживяване през 
различни канали 

Се борят за ефективно 
интегриране на нови 
процеси, водени от 
стратегии за кръстосване 
на канали за продажба в 
магазините си. 

Не правят достатъчно, 

за да съберат 

достатъчно данни за 

своите клиенти от 

всички канали на 

продажба 

51% 48% 44% 



   

Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Клиентската ангажираност трябва да бъде трансформирана 

Нямат единен поглед 
върху своите клиенти 

Улавят клиентските 
намерения и доставят 
поведенчески базиран 
маркетинг в реално време 

Доставят 

персонализирано 

преживяване във 

всички канали на 

продажба 

90% 16% 28% 

* Данни на Forrester „The Contextual Marketing 
Imperative“ Октомври 2015  



Въздействия върху клиентски очаквания 

Клиенти, които 

предпочитат да пазаруват 

самостоятелно 

49% 

 
Forrester 

 

 
Клиенти, очакващи омни-

канални възможности 

67% 
 

 

Forrester 

 

 

Клиенти, които 

предпочитат да използват  

Самообслужване 

 

62% 
Forrester 

 

 
Клиенти, извършващи 

половината си покупки 

онлайн  

21% 
 

Forrester 

 

 

Компаниите, които сега 

предоставят клиeнтски услуги 

през мобилни устройства 

50% 

  Social Media today 

 

 

55% от бизнес потребителите 

ползват множество устройства  

 

55% 
 

 

Forrester 

Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 



Днес: Специфични приложения 

Единен изглед посредством интеграция с 

множество крайни системи 

Мастър 

Данни 

 

Омниканални 

допирни точки 

Омниканални 

допирни точки 

Управление на 

поръчките 

ERP Склад CRM 

Уеб 

Мобилни 

устройства 

магазин 

Кол 

център 

Дигитални 

материали Онлайн магазин брошури 

Социални 

мрежи 
имейл 

Дигитални 

реклами 

3RD 

PARTIES 

Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 



Модерната търговия изисква 

Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

ОМНИ-КАНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПОРЪЧКИ 

ИНТЕГРАЦИЯ С 
ПРИНТИРАНЕ 

МОЩНО УПРАВЛЕНИЕ 
НА МАСТЪР ДАННИ 07 08 

09 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ОБСЛУЖВАНЕ НА 
КЛИЕНТИ 

НАПЪЛНО ИНТЕГРИРАНО 
МОБИЛНО РЕШЕНИЕ 

СВЪРЗАНОСТ С 
ФИЗИЧЕСКИТЕ 
МАГАЗИНИ 

04 

05 06 

ОМНИ-КАНАЛНА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА 
ВСИЧКИ КАНАЛИ НА 
ПРОДАЖБА 

ЛЕКА, УДОБНА, 
РАЗШИРЯЕМА 
ПЛАТФОРМА 

НАПЪЛНО 
ИНТЕГРИРАНА,  
ФУНКЦИОНАЛНА ЗА 
ТЪРГОВИЯ B2C & B2B 

01 02 03 



   

Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Какво е SAP Hybris 

SAP HYBRIS РЕШЕНИЯ ЗА АНГАЖИРАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ 

ЕДИННО ПРЕЖИВЯВАНЕ 

ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТЪРГОВИЯ МАРКЕТИНГ ОБСЛУЖВАНЕ ПРОДАЖБИ 



Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Hybris прави разликата 

Единен поглед върху 
клиента и бизнеса 

Омниканална B2B / B2C 
тъговия фокусирана 
върху индустрията 

Мощна, Ефективна и 
Мащабна платформа с 
доказана интеграция с SAP  
CRM & ERP 

Най-функционално 
пълната платформа на 
пазара 

Множество модели за 
интеграция според 
нуждите на бизнеса 

hybris е най-бързо развиващата се 
платформа за ел. търговия в сегмента 
+ $50B на международния пазар 



Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Hybris прави разликата 

Оптимална комбинация 
от представяне и 
възвръщаемост на 
инвестицията. 

Предоставяне на 
напълно говоти 
решения 
– B2C & B2B. 

Позволява да 
приемете 
клиентите си 
глобално. 

Лесна за правене 
на бизнес. 

Предоставя гъвкави 
технологии и качествено 
софтуерно инженерство. 

Клиентите печелят чрез 
избора си. 

Търговията е в 
основата на всичко. 



Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Гъвкава интеграция 

НА МЯСТО 

В ОБЛАКА 

ПРИ 

ПОИСКВАНЕ 



   

Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Hybris Маркетинг 

91% от Маркетолозите смятат за 

приоритет обслужването на 

клиенти чрез персонализация1 

Само 16% имат ресурса да 

уловят намеренията на 

клиента и да отговорят в 

реално време1 

80% не знаят много неща 

за своите клиенти2 

Ресурс 1: “The Contextual Marketing Imperative”, Forrester Oct 2015 

Ресурс 2: “Marketer Stuck on Basic Data for Personalization”, eMarketer June 2015 

Ресурс 3: “Mastering Adaptive Customer Engagement”, CMO Council 2014 

Само 28% предоставят 

персонализирано 

преживяване във всички 

канали3 



   

Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Нужен е цялостен подход към маркетинга и технологиите 

Ресурс 1: “The Contextual Marketing Imperative”, Forrester Oct 2015 

Маркетолозите използват средно около 11 канала… 

…и 15 различни системи за 

да пазят клиентските данни 



   

Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Екосистема на Hybris Маркетинг 

Уеб анализ 
Традиционни 

канали 

Дигитална реклама Управление 

на данни в 

соц. мрежи УПРАВЛЕНИЕ 

НА ДАННИ 

DEMAND-SIDE 

PLATFORM 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРЕЖИВЯВАНИЯТА 

ПЛАТЕНО 

ТЪРСЕНЕ 

 

SAP Hybris Marketing Управление на данни 

 

* Партньор 

** Налична или планирана стандартна интеграция 

** * ** ** * 

** ** ** 

** 

** 

** 

* 

** 

** 



   

Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Контекста прави разликата 

Персонализация 

в реално време 
Представяне на 

конкретно съдържание 

през всички канали 

Клиентът 

Какво е правил 

Какво може да 

направи 

Какво прави сега 

Изрично 

Косвено 



   

Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

SAP Hybris Маркетинг и търговия  

Единен източник на данни 

за клиентски намерения, 

ангажираност и 

насочване 

За персонализирането и отвъд 

витрината: 

• Дълбоки познания за клиента 

• Персоналиризано шопинг 

преживяване 

• Интелигентно препоръчване 

на продукти и оферти 

• Изключително точен и 

фокусиран ремаркетинг 

Интелигентни оферти & 

продуктови препоръки 

Дълбоки познания за 

клиента 
Персонализирано шопинг 

преживяване 

Ремаркетинг  



   

Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Hybris Маркетинг ключови съобщения 

Платформа  Екосистема Приложения 

Маркетинг платформа от ново 

поколение, позволяваща 

управление на големи обеми 

от данни за профили и 

клиенти 

Отворен код с цел по-лесна 
интеграция с външни системи 
и лесна за работа от различни 
разработчици.  

Платформа с готови приложения 

за улавяне на клиентски 

намерения, пускане на пазара с 

бързина и ловкост с цел 

доставяне на на 

персонализирано преживяване 

през всички канали. 



Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Какво представлява SAP Cloud for Customer 
Новият CRM от SAP с по-добри възможности, вече и като облачна услуга 

SAP Cloud for Customer е софтуерно решение от SAP, 
разработено с цел да помогне на потребителите да 
повишат ефективността на продажбите си (чрез SAP Cloud 
for Sales), да посрещнат по-адекватно  на желанията на 
клиентите си (чрез SAP Cloud for Services) и да достигнат 
до тях по-лесно посредством социалните мрежи 
(благодарение на SAP Cloud for Social Engagement). SAP 
Cloud for Customer е CRM-решение с пълен пакет от 
възможности, които ефективно да подпомагат клиентите 
както сега, така и за успешното им развитие вбъдеще. 

 

 

 

 

 

 

SAP Business Suite 

Mobility 

ERP CRM 

SAP Cloud for Social 

Engagement 
SAP Cloud for Sales 

SAP Cloud for 

Services 

SAP Cloud for Customer 

Cloud Integration 



Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Принципи на дизайна на SAP Cloud for Customer  

Продавайте по-ефективно на Вашите клиенти! 

Продуктивност на 

продажбите 

Продажбен процес и 

проучване 

Инструменти 

за анализ 

Сътрудничество Потребителско 

изживяване 

Интеграция 

SAP Cloud for Customer 

ERP/CRM/BI 

C:/Documents and Settings/D045950/Desktop/WorkshopIsrael/Android/Android_Account.pptx


Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Ползи от внедряване на „облачните“ решения на SAP 

В технически аспект – не са 

необходими:  

 Нови инвестиции  

 Поддръжка 

 Без допълнителни трудности 

Във финансов аспект: 

 Няма изтичане на капитали 

 Предвидими месечни разходи 

 Фиксирани ценови условия 

В делови аспект  

 Съкращаване на периода между 

подаване и изпълнение на заявките 



Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Клиенти, внедрили SAP Cloud for Customer в световен мащаб 



Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Подобрения в бизнеса 

Повишаване на 

онлайн продажбите 

Повече посещения 

Повишаване на 

стойността в количката 

По-висока 

обръщаемост 



Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 

Решения за всяка индустрия 

Бързооборотни стоки  

Производство  

Потребителски стоки 

Мода 

Дистрибуция на едро 

Телекомуникации  

Застраховане  

Медии 

Игрална индустрия 

Туризъм  

Софтуер  



HYBRIS Е БЪДЕЩЕТО 
НА  ТЪРГОВИЯТА .™  

Д НЕС . 

Един клиент. Множество преживявания. Неограничени възможности 



CONTACTS 
IF YOU NEED  

ANY ADDITIONAL 
INFORMATION FOR  

OUR COMPANY, PLEASE  
DO NOT HESITATE  

TO CONTACT US 

BG Business Solutions EOOD 
147 Tsarigradsko Shosse Blvd. fl. 6 
Sofia 1784, Bulgaria 

+359 2 904 2336 

+359 875 34 43 36  

 info@bgbs.bg 



Благодарим 
За вашето внимание! 


