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Referencje
PEKA Sp. z o.o. dzia³a od 1996 roku i dostarcza najwy¿szej jakoœci wyposa¿enie do szafek
kuchennych, ³azienkowych i garderobianych do firm z bran¿y meblarskiej. Lata zebranych
doœwiadczeñ uczyni³y z firmy eksperta w tej dziedzinie.
W roku 2010 firma, w nastêpstwie dynamicznego rozwoju oraz rosn¹cych wymagañ rynku,
zdecydowa³a siê na wdro¿enie systemu Comarch ERP XL. Przeprowadzi³a je poznañska firma
OrderSoft zatrudniaj¹ca wykwalifikowanych konsultantów i programistów. Ich doœwiadczenie
i zrozumienie procesów biznesowych przyczyni³o siê do sprawnego przeprowadzenia ca³ego
procesu. Jego realizacja zaowocowa³a blisk¹ wspó³prac¹ trwaj¹c¹ do dnia dzisiejszego.
Zmiany zachodz¹ce w kana³ach sprzeda¿y sk³oni³y firmê do zainteresowania siê aplikacjami dla
przedstawicieli handlowych, które znacznie usprawniaj¹ pracê w terenie i w centrali. W zwi¹zku z tym
Spó³ka zdecydowa³a siê na rozszerzenie pakietu Comarch ERP XL o produkt Comarch Mobile
Sprzeda¿ i Comarch Mobile Zarz¹dzanie.
Podstawowym celem tego projektu by³o scentralizowanie rejestracji dzia³añ z klientem w Comarch
ERP XL przy zastosowaniu modu³ów CRM i Mobile Sprzeda¿. Do tej pory stosowane by³y rozproszone
narzêdzia, co skutkowa³o wiêksz¹ czasoch³onnoœci¹ aktualizowania informacji i opóŸnieniami
w dostêpie do bie¿¹cych danych.
Wdro¿enie Comarch Mobile znacz¹co usprawni³o obs³ugê wizyt u klientów, zarówno po stronie
przedstawicieli handlowych, jak i osób zarz¹dzaj¹cych ich prac¹. Aplikacje umo¿liwi³y sprawne
planowanie wizyt pojedynczych i cyklicznych. Ponadto dziêki wdro¿eniu Mobile Sprzeda¿ nast¹pi³a
znaczna automatyzacja weryfikacji ekspozycji klientów w zakresie towarów powierzonych, poprzez
kopiowanie listy z poprzedniej wizyty. Handlowcy uzyskali równie¿ mo¿liwoœæ szybkiej weryfikacji
parametrów s³u¿¹cych do analiz (ok. 20 parametrów weryfikowanych podczas ka¿dej wizyty).
Kolejne korzyœci dotycz¹ kontroli nale¿noœci, która przek³ada siê na poprawê p³ynnoœci – Mobile
Sprzeda¿ dostarcza handlowcom aktualne informacje o stanie zad³u¿enia klienta, co pozwala na
podejmowanie adekwatnych dzia³añ.
Natomiast zarz¹d firmy, dziêki scentralizowanej rejestracji, uzyskuje wprost z systemu i na bie¿¹co
informacje na temat aktualnych i przysz³ych dzia³añ handlowców pracuj¹cych w terenie. Modu³
Mobile Sprzeda¿ jest równie¿ wykorzystywany w dzia³aniach marketingowych zwi¹zanych
z rejestracj¹ pozostawionych u klientów materia³ów marketingowych.
Wczeœniejsze pozytywne doœwiadczenia ze wspó³pracy z OrderSoft znalaz³y potwierdzenie w trakcie
realizacji wdro¿enia aplikacji Comarch Mobile, które istotnie usprawni³y dzia³anie firmy Peka.
Z pe³nym przekonaniem polecamy us³ugi OrderSoft jako godnego zaufania partnera, a Comarch
Mobile jako u¿yteczne narzêdzie.
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