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Referencie
dot. APLIKAOI COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA

Firma BUWAR Sp z o,o. z siedzibą w Legnicy, jest firmq produkcyjnq oraz dystrybutorem środków
smarnych d|a przemysłu i motoryzacji oraz ptynów eksploatacyjnych. Działamy na terenie Polski
południowo-zachodniej poprzez sieć przedstawicieIi handlowych.

Rozwój firmy oraz wymogi rynku w zakresie szybkiej rea|izacji zamówień W terenie skłoniĘ nas do
podjęcia decyzji o uruchomieniu systemu do mobi|nej sprzedaży' Postawi|iśmy na rozwiqzanie
autorskie, które okazało się rozwiqzaniem niewystarczajqcym pod nasze potrzeby. Ap|ikacja bardzo
często zawieszała się, W efekcie czego nasi przedstawicie|e hand|owi nie mog|i
w czasie rzeczywistym przesyłać zamówień do centrali.

Sytuacja ta spowodowała, że zaczę|iśmy szukać markowego produktu, który jest sta|e rozwijany przez
producenta i dostosowywany do zmieniajqcych się technologii. W efekcie naszych poszukiwań
zainteresowaIiśmy się ap|ikacjq Comarch ERP MobiIny Sprzedawca na platformę Android.
Rozwiqzanie zaprezentował nam partner coMARCH sA firma UN|WERs.coM. Konsu|tanci
UN|WERs.coM pokazali nam w jak prosty sposób można wystawić zamówienie, przefi|trować bazę
towarów, przedstawić klientowi zdjęcie czy prześ|edzić historię transakcji. ApIikacja Comarch ERP
MobiIny Sprzedawca zaskoczyła nas prostotą obsługi iszybkościq działania. Dodatkowo otrzymaIiśmy
komp|eksowq informację w zakresie urządzeń współpracujqcych z rozwiqzaniem CoMARCH.

System Comarch ERP Mobilny Sprzedawca jest zintegrowany z systemem Comarch ERP XL, co
powoduje, że wszystkie dane sq na bieżąco aktua|izowane, m.in. cenniki, zdjęcia towarów, stan
rea|izacji zamówienia. Wdrożenie aplikacji Comarch ERP Mobi|ny Sprzedawca przyczyniło się do:

. Wzrostu i|ości zamówień przyjmowanych w terenie przez przedstawicieli hand|owych,
o zwiększenia i|ości zreaIizowanych zamówień,
o e|iminacji błędów w wystawianych zamówieniach,
o skutecznego raportowania sprzedaży.

Dodatkowo nasi przedstawicie|e hand|owi są bardzo zadowo|eni z codziennej pracy na ap|ikacji, co
przyczyniło się do zwiększenia ich satysfakcji z wykonywanej pracy oraz większej efektywności.
Rekomendujemy pracę na aplikacji Comarch ERP Mobi|ny Sprzedawca, wszystkim firmom, którym
za|ezy na zwiększeniu efektywności sprzedaży. Po|ecamy również współpracę z firmq UN|WERs.coM
- partnerem COMARCH SA.
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