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Resumo

Desafio

Uma variedade de produtos e serviços ligados ao mundo
dos videojogos é a proposta que a GamingReplay
disponibiliza desde 2009. Tudo para que os gamers
possam melhorar a sua experiência e jogabilidade. O
integrador EzConnector complementa o serviço com a
sincronização de quantidades por armazém, para que o
cliente saiba em que loja pode adquirir o produto.

A comercialização de produtos e serviços de videojogos
em loja online e lojas físicas apresenta uma série de
desaﬁos, sobretudo no que respeita à gestão de stocks
por armazém:

Produtos e serviços para melhorar a experiência
de jogo dos gamers
A sincronização automática de campanhas de
ﬁdelização como a Black Friday incentiva as compras
repetidas em loja física e loja online, evita erros humanos
e preocupações sobre envios pendentes.

JORGE MARINHO
Gerente da Gaming Replay

Sincronização automática de produtos e preços no ERP
local das lojas físicas, armazéns e loja online
Veriﬁcação de encomendas pagas e criação automática
de fatura/recibo em software ERP
Comunicação automática de faturas via email aos
clientes com encomendas registadas
Alertas de stock por armazém para que cliente seja
informado da disponibilidade para entrega imediata

"Desde o início do ano que instalamos o software da EzTec de sincronização
de lojas Online ao nosso backend. Já tínhamos tido várias experiências sem sucesso,
pelo que no início também estávamos reticentes com esta nova aposta. A verdade é
que foi uma aposta ganha, não só pela solução em si, que assenta que nem uma luva
nas nossas necessidades, mas também pelo proﬁssionalismo, disponibilidade,
competência e boa disposição do Renato. Sempre que precisámos de pequenos
desenvolvimentos, tivemos resposta rápida e competente. Um parceiro de conﬁança
do presente e para o futuro! Obrigado EzTec e em especial ao Renato!"

Resultados
No Natal, por exemplo, com as campanhas da Black Friday,
as encomendas disparam. Os resultados da implementação
da solução EzConnector começam a ser notórios:
A sincronização das campanhas promocionais em lojas
físicas e online incentiva a compra repetida
O ajuste de stocks automático em poucos minutos
permite garantir a correta ﬁnalização das encomendas
A faturação é um processo
automatização EzConnector

Proposta
O EzConnector, integrador de ERP de gestão local
com plataforma de e-commerce, foi a solução
encontrada para dar resposta às necessidades deste
projeto que diariamente vende centenas de
videojogos e acessórios.
Integração de software ERP local
plataforma de gestão de lojas online

Todos os desaﬁos apresentados pelo cliente
foram resolvidos, com a garantia de
acompanhamento permanente da EzConnector

95% FEEDBACK POSITIVO
Gestores de loja e clientes satisfeitos com
agilidade nas encomendas e na faturação

Envio automático de quantidades por armazém
para a loja online

Próxima fase

Para este projeto, a EzConnector realizou um
desenvolvimento à medida por forma a dar resposta
às necessidades especíﬁcas do cliente

Poupança de tempo dos recursos humanos através de
novas funcionalidades a implementar
Acompanhamento personalizado ao cliente através de
novas automatizações

Cliente
A Gaming Replay é uma marca comercializada em
Portugal por SharingJourney, Lda.

Objetivos
Gerir o processo de vendas online com agilidade e
eﬁcácia, garantido que campanhas de ﬁdelização
em loja física têm continuidade na loja online

Solução
A solução EzConnector passa por um conjunto de
funcionalidades proporcionadas pelo integrador de lojas
online comercializado pela EzTec:

Sincronização automática
Sincronização automática de artigos, famílias e
categorias, controlo de preços por armazém com
stock disponível

Gestão de pontos
Os pontos gerados pelas compras (tanto online
como na loja física) são centralizados e
disponibilizados em todos os locais

pela

100% ALCANCE DE RESULTADOS

com

Ações

simpliﬁcado

Planos futuros
Iniciar uma colaboração com a EzConnector é mesmo isso:
um início. Muitos mais desaﬁos se colocam, com a garantia
de monitorização, desenvolvimento constante e apoio
técnico especializado.
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FILTRAGEM DE PRODUTOS E PREÇOS
À medida que os produtos disponíveis aumentam, as
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ENCOMENDAS E ENTREGAS
Melhoria do processo de veriﬁcação de encomendas e
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ACOMPANHAMENTO PERSONALIZADO AO CLIENTE
Além de ﬁltros de produto/preço, os emails de

ferramentas de ﬁltragem acompanham o processo

acompanhamento de entregas

acompanhamento poderão ser mais personalizados
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