
Informações prontamente 
disponíveis: 
V and B agiliza os pedidos e desfruta de sua 
estratégia omnichannel

 O Informatica Intelligent Cloud Services permite 
promover o comércio omnichannel e oferecer novos 
serviços e recursos em nuvem para nossos clientes 
e proprietários de franquias."

Richard Zuber
Diretor de relações com o cliente, V and B

Metas Solução Resultados

Impulsionar a transformação digital, convertendo uma 
empresa de 20 anos em um varejista omnichannel 
moderna

Preparar-se para o varejo omnichannel usando 
o Informatica Intelligent Cloud Services para Plataforma 
de integração como serviço (iPaaS)

Acelerar a transformação digital e omnichannel para 
levar produtos aos clientes de qualquer ponto de venda, 
ajudando a empresa a permanecer competitiva

Reunir silos de sistemas e informações para sincronizar 
dados, evitar a entrada manual de dados e aproveitar 
dados para otimizar os processos e o ROI

Usar o Informatica Cloud Data Integration para 
unificar dados nos sistemas de gerenciamento de 
informações do produto (PIM), ERP, ponto de venda 
(PDV) e gerenciamento de pedidos

Permite que a V and B aproveite os dados de clientes 
e produtos para oferecer novas opções e serviços, 
como click-and-collect (clique e colete) e entrega 
em domicílio

Obter visibilidade centralizada dos estoques de produtos 
em mais de 200 franquias para permitir reordenação 
automatizada e otimizar a rotação de produtos

Proporciona uma exibição centralizada dos estoques 
de produtos locais para cada franquia via iPaaS para 
evitar a substituição ou reescrita do software de PDV

Permite o reabastecimento automatizado de produtos 
com uma exibição centralizada de todos os níveis de 
estoque de produtos locais, economizando tempo 
e melhorando a experiência do cliente

"



História de sucesso da Informatica: V and B

A V and B construiu seu sucesso com base em um conceito inovador, porém simples. A empresa busca 

promover uma experiência social amigável inspirada no Biergarten alemão e no pub inglês, combinada 

com a seleção e a atmosfera de uma adega tradicional francesa. Com foco no mercado de happy hour 

após o expediente, as franquias da V and B não abrem tão tarde quanto os bares regulares e possuem um 

número limitado de mesas e cadeiras para promover interações sociais. Os clientes podem escolher entre 

uma grande variedade de bebidas para desfrutar na V and B ou em casa.

Após quase 20 anos de crescimento sólido e em grande parte incontestável, a V and B começou a enfrentar 

séria concorrência e precisava encontrar novas formas de se diferenciar entre outros varejistas e manter 

a fidelização do cliente. A tecnologia, que até então era uma ideia para o futuro, exceto pelos sistemas de 

ponto de venda (PDV) da Loginnove, de repente se tornou crucial para o sucesso contínuo da empresa. 

Com um componente social e de varejo em suas franquias, a V and B percebeu que precisava se adaptar 

à evolução mais ampla do varejo omnichannel, impulsionando a transformação digital e tornando o comércio 

eletrônico o foco principal de sua estratégia comercial.

Com mais de 210 franquias e aproximadamente 3 mil produtos, a V and B também precisava de visibilidade 

centralizada dos níveis de estoque de produtos. Cada franquia tinha que reordenar manualmente seu estoque 

e a sede tinha pouco controle sobre a frequência com que o estoque era reabastecido. Para facilitar a reordenação 

automatizada, a empresa precisava fornecer essa visibilidade; porém, queria evitar substituir ou reescrever seu 

software de PDV, o que se estimava levar mais de dois anos.

"Acreditamos firmemente que nos tornarmos omnichannel trará benefícios a toda a nossa cadeia de valor, 

melhorando as ofertas de produtos e conquistando novos clientes", diz Richard Zuber, diretor de relações com 

o cliente da V and B. "Estávamos sentados sobre uma mina de ouro de dados que não podíamos aproveitar 

devido à tecnologia desatualizada e desconectada."

Preparação para o varejo omnichannel

Para conectar seus sistemas e dados, a V and B escolheu o Informatica Intelligent Cloud Services (IICS) 

para a plataforma de integração como serviço (iPaaS). Seu objetivo era começar com algumas integrações 

simples para otimizar as operações de sua sede e franquias e depois avançar progressivamente mais 

profundamente na análise de dados.

Requisitos de negócios:

•  Evitar o desenvolvimento personalizado 
para economizar tempo e dinheiro

•  Usar uma arquitetura simples de 
microsserviços

•  Capacitar uma equipe de TI de três 
pessoas para inovar

Sobre a V and B
Fundada em 2001, a V and B combina 

uma adega com um bar que serve cerveja, 

vinho e bebidas destiladas, oferecendo 

algo para todos que gostam de tomar 

uma bebida depois do trabalho. Operando 

através de um modelo de franquia, 

a empresa agora possui aproximadamente 

180 funcionários em sua sede e mais 

de 210 instalações em toda a França.



"Vemos a tecnologia iPaaS como a chave do nosso futuro omnichannel e escolhemos o Informatica 

Intelligent Cloud Services porque acreditamos que é a solução iPaaS mais madura disponível", diz Zuber. 

"O Informatica Intelligent Cloud Services nos ajudará a habilitar o comércio eletrônico omnichannel, evitando 

a complexidade de projetos e o desenvolvimento personalizado usando os microsserviços da iPaaS".

A V and B implantou o Informatica Cloud Data Integration para reunir dados em silos e melhorar os processos. 

Por exemplo, um processo manual anteriormente feito em papel para inserir dados do produto no sistema 

ERP da V and B agora é automatizado, passando dados diretamente do sistema Quable de gerenciamento 

de informações de produtos (PIM) para o software de ERP PrismaSoft junto com um número de referência. 

Sempre que as informações do produto são atualizadas no sistema PIM, o sistema ERP é atualizado próximo 

ao tempo real. Da mesma forma, todas as modificações no sistema ERP são enviadas de volta ao PIM a cada 

cinco minutos. Os dados do produto agora são consistentes nos dois sistemas e estão prontos para serem 

usados no comércio eletrônico.

"Na verdade, estamos usando o Informatica Cloud Data Integration para compensar uma deficiência do nosso 

sistema PIM, que é o fato de ele não poder criar de modo independente um número de referência do produto", 

diz Zuber. "Com a Informatica, foi uma correção limpa, rápida e simples que não envolveu atualizações 

de software ou riscos desnecessários."

Ao trazer dados de mais de 210 sistemas de ponto de venda via iPaaS, a V and B agora pode oferecer uma 

exibição centralizada dos estoques de produtos locais ao seu sistema ERP sem alterar ou reescrever seu 

software de PDV. A V and B também está trabalhando em atualizações para seu aplicativo de fidelização 

do cliente, o que não seria possível sem a integração de dados na nuvem, incluindo novos recursos 

baseados na localização. Em breve, a V and B usará o Informatica Cloud Data Integration para extrair 

automaticamente dados de vendas diárias das franquias, substituindo um processo FTP não confiável.

"Quando todos os nossos sistemas principais estiverem se comunicando através do Informatica Cloud 

Data Integration, poderemos criar processos e conhecimentos, liberar os funcionários de tarefas repetitivas 

e menos valiosas e criar mais valor a partir de nossos dados", diz Zuber. "Toda a nossa organização poderá 

se concentrar em melhorar a experiência do cliente."

" Quando todos os nossos sistemas 

principais estiverem se comunicando 

através do Informatica Cloud Data 

Integration, poderemos criar processos 

e conhecimentos, liberar os funcionários de 

tarefas repetitivas e menos valiosas e criar 

mais valor a partir de nossos dados."

Richard Zuber

Diretor de relações com o cliente, V and B



Competição no novo mundo do varejo

A capacidade de integrar dados de qualquer lugar sem fazer grandes modificações em seus sistemas 

corporativos e de PDV está acelerando a transformação digital e omnichannel da V and B. Em vez de operar 

com fragmentos de dados conflitantes, a empresa agora possui dados confiáveis que podem ser aproveitados 

para comércio eletrônico, análises e otimização dos níveis de estoque de produtos.

A V and B também planeja aproveitar os dados de clientes e produtos para oferecer novas interações e serviços, 

como entrega em domicílio e click and collect, permitindo que os clientes peçam suas bebidas favoritas on-line 

e peguem em sua franquia local. E graças a uma exibição centralizada de todos os níveis de estoque de produtos 

locais, a V and B será capaz de economizar tempo para os proprietários de franquias com reabastecimento 

automático, aumentando as chances de que a bebida favorita de um cliente esteja sempre disponível.

"O Informatica Intelligent Cloud Services nos permite promover o comércio omnichannel e oferecer novos 

serviços e recursos para nossos clientes e proprietários de franquias", diz Zuber. "Para uma empresa que nunca 

foi digital, estamos criando muito valor rapidamente."

Conteúdo da solução:
• Informatica Intelligent Cloud Services

– Informatica Cloud Data Integration
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A transformação digital está mudando nosso mundo. Como líder no gerenciamento empresarial de dados em nuvem, estamos 
preparados para ajudá-lo a abrir caminho de maneira inteligente. Oferecemos a perspectiva para que você se torne mais ágil, 
aproveite novas oportunidades de crescimento ou até mesmo crie produtos. Convidamos você a explorar tudo que a Informatica 
tem a oferecer — e estimular o poder dos dados para impulsionar sua próxima revolução com inteligência. Não apenas uma vez. 
Sempre.
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" Acreditamos firmemente que nos tornarmos 

omnichannel trará benefícios a toda a nossa 

cadeia de valor, melhorando nossas ofertas 

de produtos e conquistando novos clientes. 

Estávamos sentados sobre uma mina de 

ouro de dados que não podíamos aproveitar 

devido à tecnologia desatualizada 

e desconectada."

Richard Zuber

Diretor de relações com o cliente, V and B
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