HYDRA Partner
Klientstyring og leveranse

HYDRA™ - ERP super admin – Dare to compare

Powerful
e-Commerce & Logistics
Engine

Dette er HYDRA™
HYDRA™ er resultatet av behovet for en

ikke sammensatt av flere systemer og løsninger

skybasert handelsplattform som ivaretar alle

som gir versjonsforskjeller i Software, løpende

forretningsprosesser for bedrifter som leverer sine

vedlikehold og oppgraderinger. HYDRA™ leverer

produkter online og offline.

på fremtidens behov for et punkts kontroll av
teknologi og brukervennlighet som standard.

HYDRA™ er en ERP spisset mot netthandel.
HYDRA™ er en ERP (Enterprise Resource Planning)

HYDRA™ Auto-skalerbare servere.

handelsplattform for SMB bedrifter med

Auto-skalerbar serverteknologi bygget på

netthandel for B2C og B2B som spesialfelt.

Amazon AWS er fundamentet i HYDRA™.

HYDRA™ leverer logistikk, innkjøp og

Brukerne betaler for hva de bruker. Kortsiktige og

varehusstyring i skyen med netthandel i flere

langsiktige bruksbelastninger og nettsidetrafikk

dimensjoner.

håndteres ved at servere automatisk identifiserer
og tildeler eller reduserer serverresurser etter

HYDRA™ netthandel i særklasse.

behov. HYDRA™ har ingen driftsstans, nedetid,

HYDRA™ ivaretar alle forretningsprosesser fra

eller store hardware investeringer for å

et samlet grensesnitt, og leverer etablerte

imøtekomme belastningsendringer.

arbeidsrutiner og verdikjedekontroll rett
i nettleseren. HYDRA™ tar hånd om hele

HYDRA™ en totalløsning.

ordreprosessen fra bestilt produkt, betaling,

HYDRA™ er en totalløsning som tar bort

fakturering, ordreprosess, retur, bytte, innkjøp av

kompleksiteten for kundene og gir bedrifter

varer og lagerhold, samt styring av nettbutikk og

totalkontroll fra ordreprosess og netthandel til

varedata i et samlet grensesnitt. Alt dette i tett

samhandling med økonomisystem. Med konkrete

samhandling med økonomisystem.

løsninger for kjente driftsutfordringer gir HYDRA™
sine kunder konkurransekraft. - Sammenlign oss!

HYDRA™ møter markedsbehovet.
HYDRA™ møter det kommende generasjonsskifte
av IT teknologi for handelsbedrifter, med
ny og skalerbar teknologi. Når gamle
serverinstallasjoner og kostbare driftsmodeller
byttes er HYDRA™ leveringsklart med skybasert
og fleksible ERP system som lett kan skaleres
internasjonalt og samhandle med Software
løsninger i skyen.
HYDRA™ et digitalt økosystem.
HYDRA™ er et digitalt økosystem med
egenutviklet infrastruktur av mikroservicer og
funksjoner som arbeider i symbiose. HYDRA™ er
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Dette er HYDRA™ Super Admin
Klientstyring og leveranse av netthandel og ERP.
Velkommen til HYDRA™ Super Admin

HYDRA™ Super Admin kontrollerer kort og

Takk for at vi får din oppmerksomhet og

godt det digitale økosystemet som føyer alle

muligheten til å fortelle deg om vårt produkt.

tjenestene i HYDRA™ ERP handelsplattformen
sammen. Med lettbetjente grensesnitt

Dette er HYDRA™ Super Admin.

og intuitive menystyringer etableres

HYDRA™ Super Admin er et overordnet skybasert

kundesettingene i Super Admin og aktiverer

styringsverktøy der partnere av HYDRA™ ERP kan

tjenesten for kundene.

kontrollere alle deler av HYDRA™ ERP leveransen
fra vareflytstyring til netthandel. Hydra Super

Når kundene er etablert og signerte, opprettes

Admin ble etablert etter Gründernes visjon

faste automatiserte faktureringsrutiner. Det er

om å skape et verktøy som kunne effektivisere

etablert forhandlerstruktur med delingsøkonomi

prosessen med å anta nye kunder og

som grunnlag for arbeidet som utføres og

kvalitetssikre leveransen av HYDRA™ ERP.

lisensene som faktureres.

HYDRA´s unike Super Administrasjonssystem styrer leveransene,
fakturerer kundene, bistår forhandlere og frigjøre ressurser for rask
skalering.

Leave it to us HYDRA
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HYDRA™ netthandel og ERP

Partner Admin

Multisite navigering

Multifunksjonell ERP
- eCommerce
- Web Shop CMS
- Magasin
- Notes
- Insights

Klient ERP

ERP navigering

HYDRA Web Shop 1
B2C

HYDRA Web Shop 2
B2B

HYDRA Web Shop 3
B2C

HYDRA Web Shop 4
B2B

Leave it to us HYDRA
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HYDRA™ - Et digitalt økosystem
Super Admin

HYDRA´s unike Super Administrasjonssystem
styrer leveransene, fakturerer kundene, bistår
forhandlere og frigjør resurser for rask skalering
i et digitalt økosystem.

Partner Admin

HYDRA™ partner admin gir våre partnere alle
tilganger for å styre leveranser, sette opp kunder og
fakturere. Man holder oversikt over prestasjoner, leser
statistikk og etterser sin portefølje.

Multisite navigering

Multifunksjonell ERP
- eCommerce
- Web Shop CMS
- Magasin
- Notes
- Insights

Klient ERP

Dette er kundens ERP grensesnitt og
multidimensjonale tilgang til alle tjenester.
HYDRA™ ivaretar alle forretningsprosesser fra et
grensesnitt. Her styrer kunden sin drift, salg og
netthandelsaktiviteter rett fra nettleservinduet.

ERP navigering

Klient Nettbutikk

Stor fleksibilitet på design og oppsett. Klient
nettbutikk med teknologi både for B2C og B2B
handel styres fra HYDRA™ ERP. Nettbutikken er
skalerbar og optimalisert for Mobil handel.

Leave it to us HYDRA
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HYDRA™ ERP for netthandel

Partner Admin

Multisite navigering

Multifunksjonell ERP
- eCommerce
- Web Shop CMS
- Magasin
- Notes
- Insights

Klient ERP

ERP navigering
•
•
•
•

Salg
Innkjøp
Lagerstyring
Varemottak

Magento web shop 1
B2C

•
•
•
•

Rapporter
Kundeservice
PIM (Produktstyring)
Fakturering

•
•
•
•

Økonomi integrasjon
SEO
Prisstyring B2C & B2B
Eksport

Magento web shop 2
B2B

Leave it to us HYDRA

07

ERP for digital handel - Dare to compare | Digital Drift AS

HYDRA™ har valgt Amazon web
services
Cloud computing med AWS
Amazon Web Services (AWS) er verdens mest
omfattende og mest benyttede skyplattform.
Amazon AWS tilbyr over 165 fullt utstyrte tjenester fra
datasentre globalt. Millioner av kunder - inkludert de
raskest voksende oppstartene, de største bedriftene,
og de ledende myndighetene – Disse selskapene
har gitt Amazon AWS sin tillitt til å drive infrastruktur.
Med flere muligheter, fleksible løsninger og laveste
kostnader er Amazon AWS førstevalget.

Cloud computing med AWS
Den ledende skyplattformen

Mest funksjonalitet

AWS har betydelig bredde i sine tjenester og flere funksjoner innenfor disse tjenestene enn
noen annen skyleverandør. Amazon AWS skyplattformen tilbyr over 165 fullt utstyrte tjenester,
inkludert over 40 tjenester som ikke er tilgjengelige noe annet sted.

Største samfunn av kunder og partnere

AWS har det største og mest dynamiske økosystemet for Cloud computing, med millioner av
aktive kunder og titusenvis av partnere globalt, leverer Amazon AWS til kunder i nesten alle
bransjer og alle størrelser. Brukerne inkludert nystartede selskap, SMB bedrifter, større selskaper
og offentlige organisasjoner som representerer et bredt bruksmønster av Amazon AWS sine
tjenester.

Mest sikker

AWS har blitt bygd for å være det mest fleksible og sikre Cloud computing miljøet som er
tilgjengelig i dag. Deres kjernevirksomhet er bygget for å tilfredsstille sikkerhetskravene til
militære, globale banker og andre høyfølsomme organisasjoner.

Raskest tempo i innovasjon

AWS har lansert hele 1957 nye tjenester og funksjoner i 2018, innovasjon går i et uovertruffent
tempo, spesielt på nye områder som maskinlæring og kunstig intelligens, ting til internett (IOT)
og server løs datamaskin. Med AWS drar HYDRA™ nytte av den nyeste teknologiene for å drive
innovasjon, utpeke seg i market og levere løsninger raskt.

Mest anerkjent operasjonell kompetanse

AWS har uovertruffen erfaring, modenhet, pålitelighet, sikkerhet og ytelse. AWS har levert
skytjenester i over 12 år til millioner av kunder over hele verden. Amazon AWS besitter den mest
omfattende kompetansen på operativ drift i større målestokk enn noen annen skyleverandør.

Amazon AWS har tillitt fra over 1
million kunder i alle bransjer

Leave it to us HYDRA
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Microservice arkitektur
Hver av boksene i arkitekturen illustrerer

HYDRA™ er et system med mange «hoder»

separate og isolerte mikrotjenester.

som til sammen utgjør en enhet.

Mikroservicetjenestene kan om ønskelig

Fokus på sikkerhet, skalering og oppetid i en

skilles ut på en, eller flere, individuelle

auto «add-on» struktur.

servere. HYDRA™ kan programmeres med
optimalt programmeringsspråk for hver
mikroservicetjeneste.

“Hades”

Super admin panel

“Athena”

WEB shop - public API

“Zeus”

Admin panel API

“Apollodorus”

CDN

Files/Images
microservice

“Hera”

Manage all stock data

“Hephaetus”

Sales microservice

“Cerberus”

Application gateway

WEB Shop I

WEB Shop II

Mobile App

Pop Check-out

“Poseidon”

Admin panel front

Store Admin

User, WEB shop,
Customers, App users etc.

Leave it to us HYDRA
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Hvorfor bli HYDRA™ Partner
HYDRA™ og menneskene bak er genuint opptatt

Det skal være gøy å jobbe i ett verktøy som

av å skape verdi for partnere og kunder.

HYDRA™. Arbeidsglede gjennom gode funksjoner

Som HYDRA™ partner får du tilgang til en alt-i-et

og fantastiske grensesnitt, er grunnlaget for vår

plattform som ut av boksen har en fullstendig

innovasjon.

ERP løsning spisset med en banebrytende
netthandelsløsning for B2B og B2C.

HYDRA™ er med kundene i hele verdikjeden fra
innkjøp til utsendelse, lager og logistikk, og mye

Med HYDRA™ får våre partnere et unikt produkt

mer. Alt elegant levert i nettleseren.

og et større produktspekter å tilby kundene.

HYDRA™ leverer en totalpakke av netthandel og ERP i skyen.
Med HYDRA™ bygger du kundeportefølje og leverer en tjeneste kundene
kan vokse med.
Vi driver kontinuerlig utvikling av HYDRA™, med unike moduler og
løsninger skal vi være fremst på vårt felt.
Vi tilbyr gode fraktavtaler og 3. parts løsninger for kunder som har
behov.
Med høye fag og driftskunnskaper er vi en unik sparringspartner for
partnere og kunder av HYDRA™.
Prosjekt og kundeinformasjon holdes alltid konfidensielt.

hydra@hydranorge.no

••••••

Leave it to us HYDRA
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Onboarding & Kundeservice
HYDRA™ kundeservice er delt i to avdelinger.

HYDRA™ support team er dedikert personell

HYDRA™ onboarding team er dedikert

som ivaretar driftsspørsmål, bistår

personell som ivaretar og støtter HYDRA™

systembrukere og svarer på spørsmål. Support

partnere i å følge kunden i onboarding

teamet er bindeleddet mellom kunde og

prosessen, sende påminnelser, informere om

teknisk dersom avvik oppstår.

status og kundens plikter underveis. Gode
rutiner for onboarding av nye kunder gir

HYDRA™ QA team er en dedikert avdeling

effektiv fremdrift. Med HYDRA™ ERP kommer

med ansvar for å sende ut informasjon om

kunden inn i definerte arbeidsprosesser

endringer, systemutbedringer og nyheter

og driftsrutiner. Vårt mål er å gi en god

løpende og avklart. HYDRA™ QA bistår teknisk

kundeopplevelse og redusere beslutningsrisiko

med å teste innmeldte avvik, definere

i innsalgssituasjoner. Med tydelige

problemstillingen og gi raske avklaringer.

leveransekommunikasjon og definert veikart

HYDRA™ kundeservice skal definere

for onboarding er vårt mål alltid å gi en god

kvaliteten på vår leveranse.

kundeopplevelse.
Kontraktsmøte
og oppstart

Prosjekt og
statusmøte

Deﬁnere
behov

Salgsprosess
START

Oppstart leverandør, kategori
og produktinnleggelse

Statusmøte

Opplæring

Aksept av designskisser

Presentere
designskisser

Finjustering av front/
nettbutikken

Status

Lansering

Prepared by Hydra Globe

Leave it to us HYDRA
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Forretningsmodell
HYDRA™ Forretningsmodell
Digital Drift AS har som strategi
å jobbe tett med partnere for
å generere inntekter fra kunder
på flere områder, segmenter og
markeder. Forretningsmodellen er
å dele inntektene fra kunde.

HYDRA™ Frigjør resurser
HYDRA's alt-i-et løsning reduserer
ressursbruken og realkostnadene
ved kundeetablering.
Resursdifferansen mellom
tradisjonell skreddersøm og
HYDRA™ ERP, åpner for bedre
driftsmarginer for våre partnere.

HYDRA™ åpner for raskere
skalering og mer inntjening
Det er mindre behov for
personressurser ved HYDRA™
kundeetablering. HYDRA™ partnere
kan skalere raskere ved å fokusere
på nysalg og etablere flere kunder
innenfor et gitt tidsrom.

HYDRA™ inntektsområder
Etableringsinntekter, lisensinntekter,
spesialtilpasset utvikling, salg av
spesialmoduler, konsulenttjenester;
opplæring og kurs.

Leave it to us HYDRA
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Organisasjon
Digital Drift AS har en erfaren organisasjon.

Selskapet har et sterkt fokus på å gi HYDRA™

Med solid bakgrunn og unike erfaringer,

kunder unik konkurransekraft og dele med sine

gjennomfører ledelsen selskapets

erfaringer. Vår ledelse, vårt team i Ukraina og

grunnleggende visjon om å implementere

våre sterke partnere er fundamentet for våre

konkrete løsninger for virkelige driftsutfordringer.

ambisjoner. Dare to compare

Selskapet består i dag av følgende roller i Norge

Bjørn Kenneth Hansen

Marius Hermansen

Alf Kristian Amundsen

forretningsutvikler og

forretningsutvikler/

CEO/Salgssjef

salg

teknisk og salg

Selskapets utviklingsavdeling er plassert i Kiev, Ukraina.
Her har selskapet 15 ansatte i stillingene:
•

prosjektleder

•

delivery & onboarding

•

utviklere

•

kundeservice

•

testere

•

design

HYDRA™ Globe

HYDRA™ Norge

Utv. Team

Partnere

Support

HYDRA™ utland

Leveranse

Leave it to us HYDRA
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Historien bak
Digital Drift AS startet i 2014 utviklingen av en
fremtidsrettet skybasert ERP/handelsplattform med
netthandel som spesialfelt. Plattformen går under
navnet HYDRA™ som i tidligfase ble etablert som et
arbeidsnavn.
HYDRA™ ERP er en norskutviklet handelsplattform,
spesialisert for å levere e-handel på tvers av
avdelinger og ivaretar hele vareprosessløpet i et
digitalt økosystem. Kundegruppen er SMB bedrifter
som selger sine varer online og offline, både nasjonalt
og internasjonalt.
HYDRA™ leverer fremtidens nettbutikkløsning og
ivaretar hele den interne vareflytprosessen for
selskaper som selger sine produkter og tjenester
digitalt. HYDRA™ tar hånd om hele kundereisen fra
bestilt produkt til betaling, ordreutsendelse, retur,
bytte, innkjøp av nye varer og mye mer før det hele
posteres og føres automatisk i regnskapet.

Gode rutiner og brukervennlige grensesnitt for
brukerne er utgangspunktet for HYDRA™ som leveres i
en skalerbar og skybasert infrastruktur.
Med sin omfattende funksjonalitet er HYDRA™ en
totalløsning for netthandelsbedrifter B2B og B2C.
HYDRA™ Super Admin som vi her presenterer er en
overordnet klientstyringsplattform som er spesielt
utviklet for at forhandlere av HYDRA™ ERP effektivt kan
levere skybasert ERP teknologi, spisset for B2B og B2C
netthandel.
HYDRA™ Super Admin gir deg som forhandler enkle og
intuitive grensesnitt til å utføre den digitale leveransen,
fakturere kundene, og ha et effektivt verktøy for
onboarding av nye kunder.

Digital Drift AS
Adresse: Borgeskogen 47, 3160 Stokke
Telefon: +47 41 91 85 32
E-post: marius@hydraglobe.com
www.hydranorge.no

