
 

 
 

 

HYBRIS COMMERCE: 
SUCCESVOL UW B2B EN B2C 

STRATEGIE REALISEREN 
 
BUSINESS DRIVERS 
Uw klanten, of het nu gaat om B2B of 
B2C, vragen een intuïtieve en snelle 
online shop ervaring die er fantastisch 
uitziet en altijd werkt, onafhankelijk van 
tijd of locatie. 
U wilt het liefst één platform dat alle 
kanalen kan ondersteunen – van 
webshop tot social media tot call 
center – en dat snel en betrouwbaar, 
eenvoudig, flexibel en schaalbaar is, 
maar vooral naadloos integreert met 
uw SAP backend systemen.

DE OPLOSSING 
SAP Hybris Commerce is het meest 
krachtige, flexibele en vooral bewezen 
platform waarmee bedrijven hun omni-
channel strategie tot een succes 
kunnen maken. 
 
SAP Hybris Commerce is: 
• Snel en betrouwbaar 
• Eenvoudig 
• Service georiënteerd 
• Modulair 
• Gebaseerd op standaarden 
• Schaalbaar en flexibel 



 

VOLLEDIGE 
FUNCTIONALITEIT 
De SAP Hybris Commerce suite levert 
de volgende functionaliteit 
• Product Content Management 
• Content Management 
• Search & Merchandising 
• Integration 
• Mobility 
• Platform 
• Order Management 
• Customer Service 

NAADLOZE INTEGRATIE 
MET UW SAP BACKEND 
SAP Hybris Commerce levert een 
aantal standaardoplossingen om de 
integratie met uw SAP Backend 
systemen te realiseren. Daarmee kunt 
u zowel synchrone als asynchrone 
koppelingen tussen uw Commerce 
systeem en uw SAP Backend 
systemen ontwikkelen. 

SUPERP EN SAP HYBRIS 
COMMERCE 
SAP Hybris levert een aantal recipes 
waarmee uw heel snel een uw 
commerce omgeving kunt installeren 
met een aantal voor gedefinieerde 
scenario’s. Daarnaast levert SAP 
standaard integratie tussen Hybris 
Commerce en uw SAP backend 
systemen als SAP ERP of S/4 HANA, 
Hybris CRM, Hybris Billing, Hybris 
Cloud for Customer en Hybris 
Marketing. 
 
Op basis van deze recipes en de 
standaard integratie oplossingen van 
SAP levert SUPERP u diensten 
waarmee u heel snel en tegen een 
vaste investering uw Hybris Commerce 
systeem kunt inzetten om uw omni-
channel strategie voor B2B en/of B2C 
te realiseren.  

MEER INFORMATIE 
Wilt u meer weten wat Hybris 
Commerce voor uw bedrijf kan 
betekenen en hoe SUPERP u kan 
begeleiden om Hybris Commerce 
succesvol te implementeren? Neem 
contact op met Thomas van de Riet via 
(030) 303 94 00 of via 
t.van.de.riet@superp.nl 
 

 

mailto:t.van.de.riet@superp.nl

	BUSINESS DRIVERS
	VOLLEDIGE FUNCTIONALITEIT
	NAADLOZE INTEGRATIE MET UW SAP BACKEND
	MEER INFORMATIE

