Komunikat prasowy

KOÇTAŞ, WIODĄCA TURECKA SIEĆ HANDLOWA
Z BRANŻY BUDOWLANEJ ZAKOŃCZYŁA WDROŻENIE
JDA CATEGORY MANAGEMENT SUITE

Duesseldorf, 16 lipca 2015 – Strategix ogłasza, że wiodąca turecka sieć handlowa z branży
budowlanej Koçtaş, jedna ze spółek Koç Group, zakończyła właśnie wdrożenie JDA Category
Management Suite zintegrowanego z SAP for Retail. Koçtaş oczekiwał większej efektywności
w zarządzaniu planogramami i floorplanami, równocześnie oferując bardziej konkurencyjny
asortyment. System został wdrożony przez Strategix, który aktualnie kontynuuje wsparcie Koçtaş’a.
Koçtaş jest liderem z branży budowlanej w Turcji i jedną z pierwszych spółek Koç Group, która jest
największą turecką spółką holdingową. Koçtaş zarądza 45 sklepami w 22 regionach i podnosi
standard życia konsumentów.
Poprzez wdrożenie rozwiązania JDA Category Management, Koçtaş będzie mógł polepszyć
decyzje dotyczące kategorii i doboru asortymentu sklepowego oraz automatyzować proces
zalistowywania produktu dla sklepu. Co więcej, to rozwiązanie pozwala firmie Koçtaş powiązać
informacje dotyczące zarządzania przestrzenią i kategorią w jednym, dostępnym dla wszystkich
użytkowników Koçtaş, środowisku. Na początku czerwca Koçtaş rozpoczął proces wdrożenia
w sklepach pilotowych i ostatecznie zakończył wdrożenie.
“Projekt JDA umożliwia nam pełną optymalizację naszych planogramów i layout’ów sklepowych
opartych na aktualnych danych sprzedażowych automatycznie pobieranych z systemu SAP. Co
więcej, wydruki planów sklepowych, raporty sprzedażowe i zautomatyzowane listingi dają sklepom
lepsze zrozumienie planogramów i layout’ów sklepowych, które otrzymują.” Matthew Wyles,
Merchandising and Store Planning Manager, Koçtaş.

“Cieszymy się bardzo, że Koçtaş wybrał Strategix do projektu wdrożenia rozwiązania JDA Category
Management. Dzięki wspaniałej współpracy z profesjonalnym zespołem Koçtaş, wdrożenie
dostarczyliśmy na czas i zgodnie z wymaganiami klienta. To dla nas strategiczny sukces, gdyż
obecnie koncentrujemy się na wejściu na turecki rynek.” Powiedział Jan Hanussek, Managing Partner,
Strategix Enterprise Technology GmbH.
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Specjalizujemy się w dziedzinie Category Management i jego praktycznym zastosowaniu
– mamy ponad 20 lat doświadczenia we wdrażaniu zintegrowanych rozwiązań.
Oferujemy specjalistyczną wiedzę i wysokie umiejętności techniczne związane
z integracją systemów na dużą skalę.
Łącząc bogate doświadczenie i dogłębną wiedzę biznesową, Strategix oferuje usługi
dopasowane do potrzeb klienta
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