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Wdro¿enie systemu sprzeda¿y mobilnej
W 2003 roku zakoñczy³o siê wdro¿enie systemu palmtopowego, który jest kolejnym
etapem realizacji strategii informatyzacji procesów logistycznych w DLS S.A. Poprzedzi³a
je kompleksowa analiza potrzeb i oczekiwañ, jakie zosta³y postawione po tej bardzo
kosztownej i z³o¿onej inwestycji. Po testach wielu systemów ostatecznie zosta³ wybrany
system EBI oferowany przez firmê Anica System S.A. z Lublina.
Sam proces wdro¿eniowy przebiega³ w kilku etapach. W pierwszym, jeszcze przedwdro¿eniowym etapie, w palmtopy zostali wyposa¿eni Przedstawiciele Handlowi DLS
dzia³aj¹cy w Centrum Dystrybucyjnym w ¯orach, a dopiero po trwaj¹cych blisko trzy
miesi¹ce testach, sukcesywnie zosta³y one rozszerzane na kolejne Centra. Obecnie
wszyscy Przedstawiciele Handlowi DLS S.A. Dysponuj¹ zestawem sk³adaj¹cym siê z
palmtopa do zbierania zamówieñ i zarz¹dzania wspó³prac¹ z klientami oraz telefonem
komórkowym do przesy³ania danych.
Ca³y proces wdro¿enia systemu EBI trwa³ kilka miesiêcy. By³ to okres poœwiêcony
zarówno na przeprowadzenie szeregu kompleksowych szkoleñ dla wszystkich
pracowników korzystaj¹cych z tego systemu, jak i na poprawie jego funkcjonalnoœci, tak
aby w pe³ni odpowiada³ charakterystyce dzia³alnoœci DLS S.A.
System palmtopowy usprawni³ pracê Przedstawicieli Handlowych DLS w wielu
obszarach. Po pierwsze s¹ to urz¹dzenia du¿o mniejszych rozmiarów ni¿ laptopy, z których
do tej pory korzystali. Skoñczy³y siê wiêc problemy roz³adowanych baterii, d³ugiego czasu
na start systemu operacyjnego, wirusów, czy w koñcu kradzie¿y komputerów.
Znacznie te¿ zosta³ usprawniony sposób przesy³ania danych. Wczeœniej odbywa³o
siê to na zakoñczenie dnia pracy, a dziœ, w ka¿dym momencie Przedstawiciel Handlowy
mo¿e po³¹czyæ siê z serwerem, pobraæ aktualn¹ ofertê, informacje o klientach, czy w koñcu
wys³aæ zamówienie bezpoœrednio u klienta i uzyskaæ potwierdzenie jego przyjêcia. Tak
wys³ane zamówienie jest automatycznie wczytywane do systemu informatycznego i trafia
bezpoœrednio na magazyn. Wszystko to wp³ynê³o zarówno na zwiêkszenie stopnia
realizacji zamówieñ, jak i skróci³o czas ich dostawy do klienta. Z takiego rozwi¹zania
zadowoleni mog¹ byæ równie¿ odbiorcy, poniewa¿ w momencie sk³adania zamówieñ
wiedz¹ jakie produkty s¹ dostêpne, maj¹ wiêc mo¿liwoœæ wyboru innego artyku³u w
przypadku wyst¹pienia braku, a z kolei zamówione przez nich towary s¹ blokowane dla
nich na magazynie.
Wdro¿ony w DLS S.A. system palmtopowy posiada równie¿ du¿e mo¿liwoœci
zarz¹dzania prac¹ PH oraz analityczne. Mo¿emy dziêki temu mo¿na kompleksowo
planowaæ i analizowaæ zadania postawione Si³om Sprzeda¿y DLS.
Wiêcej informacji:
Anica System S.A. - www.anicasystem.com.pl
www.ebi.pl

