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Nowoczesna
organizacja sprzedaży

Technologie informacyjne zmieniają i ułatwiają
funkcjonowanie przedsiębiorstw, co można prześledzić
choćby na przykładzie wdrażania systemów spójnej
organizacji sprzedaży, opierających się na internetowej
komunikacji pomiędzy producentem a punktami handlowymi.

względu na dzielącą ich odległość geograficzną.
Producenci stolarki okienno-drzwiowej, pracujący na
systemie Stolcad Professional firmy Sadowski Software,
mają ułatwiony proces tworzenia sprawnie funkcjonującej sieci sprzedaży dzięki programom Dealer, specjalnie
dostosowanym do potrzeb punktów handlowych i zarządzania kanałami dystrybucyjnymi. Pełna komunikacja
odbywa się przy jednoczesnej oszczędności związanej
z redukcją przesyłek listowych, rozmów telefonicznych
czy też wyjazdów służbowych. Wyposażenie punktów
handlowych w programy dealerskie pomaga w optymalnym zorganizowaniu pracy. Jednoczesny kontakt producenta z każdym z kontrahentów umożliwia skoordynowanie podejmowanych działań, odpowiednie zaplanowanie
produkcji, a także eliminację niepotrzebnych przestojów.
Dlatego też zinformatyzowana sieć sprzedaży w aspektach zarówno ilościowym, jak i jakościowym stanowi kluczowy element rozwoju każdego przedsiębiorstwa.
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Konfiguracja uprawnień programów
Programy przeznaczone do obsługi punktów handlowych
przez cały czas pozostają w ścisłej współpracy z oprogramowaniem użytkowanym przez producenta stolarki
otworowej. Dzięki temu producent, bez konieczności
wizyty u swoich partnerów handlowych, udostępnia im
aktualną bazę technologiczną, na której opiera się praca programów dealerskich. Umożliwia to pośrednikom
sprzedaży projektowanie atrakcyjnych wizualnie, a zarazem poprawnych technologicznie konstrukcji okiennych
i drzwiowych. Producent natomiast zyskuje gwarancję,
że zlecenia sporządzone w punktach handlowych będą
zawierały wyłącznie poprawne technologicznie elementy.
Producent stolarki ma możliwość swobodnego zdefiniowania, które profile i akcesoria będą dostępne dla
kontrahentów. Dodatkowo ma pełną kontrolę nad nadawaniem uprawnień partnerom handlowym dotyczących
zwiększania cen końcowych o własne narzuty oraz dokonywania modyfikacji opisów technologicznych zamieszczanych na ofercie.
Warto podkreślić, że programy dealerskie są na bieżąco
aktualizowane sposobem zdalnym, w celu zachowania kompatybilności z oprogramowaniem producenta.
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we wygenerowanie wszystkich potrzebnych wydruków
produkcyjnych, zestawień, optymalizacji, a także plików
sterujących na maszyny. W tym samym czasie do punktu
handlowego jest wysyłana informacja, że zlecenie zostało
przyjęte do realizacji. Jeśli natomiast z jakichś względów
tak się nie stanie, handlowiec otrzymuje niezwłocznie
czytelną wiadomość zwrotną, zawierającą wyjaśnienie
przyczyn odrzucenia danego zamówienia. Pozwala to
pośrednikom sprzedaży odpowiednio szybko zmodyfikować zlecenia. Również producent może skorygować ofertę przygotowaną przez pośrednika
sprzedaży i przesłać mu poprawioną
wersję do zaakceptowania przez
klienta. Zastosowanie takiego rozwiązania stwarza dogodną przestrzeń wymiany różnego rodzaju
danych pomiędzy partnerami handlowymi.
Gotowy wyrób jest zazwyczaj odsyłany prosto do punktu sprzedaży, skąd
trafia do odbiorców finalnych. Warto
zaznaczyć, że program Dealer oferuje ustalenie odrębnych narzutów cenowych za usługi związane z montażem oraz obróbką wykończeniową
okien i drzwi. Również w programie
dealerskim automatycznie aktualizowane są stany na jakim etapie znajdują się
obecnie produkowane okna lub drzwi.
Sprawny obieg zleceń pomiędzy handlowcami a producentem oraz możliwość
bieżącej kontroli stanu zamówień skraca
czas oczekiwania na ich realizację, co z kolei podwyższa jakość obsługi klienta.
Warto jeszcze raz podkreślić, że dzięki zastosowaniu technologii internetowych całość obsługi
znajduje się wyłącznie wewnątrz programu dealerskiego.
Pośrednik sprzedaży nie musi korzystać z innego oprogramowania, aby zostać kompleksowo obsłużonym.
Natomiast ważne jest również to, że do sporządzenia
oferty nie jest konieczny dostęp do Internetu. Program
doskonale pracuje również, gdy nie ma dostępu do sieci.
Pozwala to na ofertowanie w czasie awarii dostępu do
Internetu lub też w miejscach, gdzie dostęp do Internetu
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