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Rozwi¹zania CRM:

1991 

produkcja i wdra¿anie oprogramowania

zwiêkszamy sprawnoœæ handlow¹ przedsiêbiorstw

ponad 11 000 zadowolonych klientów 

Microsoft – Silver Cerified Partner

IBM – Advanced Business Partner

Sybase – Commercial Application Provider

ISO 9001 nadany przez TÜV Nord Polska

Microsoft Dynamics CRM – to w pe³ni zintegrowany 

system do zarz¹dzania relacjami z klientami. W sk³ad 

pakietu wchodz¹ narzêdzia wspomagaj¹ce sprzeda¿, 

marketing i wszystkie procesy zwi¹zane z obs³ug¹ klienta.

Do wykorzystania jest szeroki wachlarz funkcjonalnoœci 

z zakresu analizy danych z mo¿liwoœci¹ ich wizualizacji 

w formie wskaŸników wydajnoœci w czasie rzeczywistym 

oraz w formie raportów. System CRM poprawia skutecznoœæ 

dzia³añ marketingowych poprzez elastyczne narzêdzie 

do segmentacji klientów, funkcje zarz¹dzania kampaniami, 

œledzenie odpowiedzi oraz analizê prowadzonych akcji. 

Proste w obs³udze funkcje systemu pozwalaj¹ zopty-

malizowaæ pracê. U¿ytkownicy poœwiêcaj¹ mniej czasu 

na czynnoœci administracyjne przez co koncentruj¹ siê 

w znacznym stopniu na obs³udze klienta. Zwiêkszenie 

produktywnoœci mo¿na zrealizowaæ poprzez wprowadzenie 

przep³ywów pracy, które mog¹ automatycznie tworzyæ 

dzia³ania i zadania przypisane u¿ytkownikom, wed³ug 

okreœlonych warunków.

Microsoft Dynamics CRM usprawnia zarz¹dzanie relacjami 

z klientami poprzez œledzenie wszystkich dzia³añ i interakcji 

z klientami. System usprawnia tak¿e planowanie i zarz¹-

dzanie sprzeda¿¹. Oferuje zarz¹dzanie list¹ produktów, 

tworzenie cenników i rabatów w celu usprawnienia 

zarz¹dzania ofertami. Daje tak¿e mo¿liwoœæ publikowania 

w bazie wiedzy sprawdzonych rozwi¹zañ i porad, które 

mo¿na wykorzystaæ przy obs³udze klienta. 

System zosta³ zintegrowany z popularnym programem 

Microsoft Office Outlook. Dziêki wspó³pracy z powszechnie 

wykorzystywanymi aplikacjami pakietu Microsoft Office, 

Microsoft Dynamics CRM to wyj¹tkowo efektywne 

i elastyczne rozwi¹zanie. Microsoft Dynamics CRM dostêpny 

jest przez program Outlook, przegl¹darkê internetow¹ 

lub dowolne urz¹dzenie przenoœne z funkcj¹ dostêpu do 

Internetu.

Zalet¹ systemu Microsoft Dynamics CRM jest mo¿liwoœæ 

dostosowania go do potrzeb klienta co przek³ada siê na 

mo¿liwoœæ efektywnego wykorzystania systemu i osi¹gniê-

cie stawianych przez firmê celów. Microsoft Dynamics CRM 

oferuje mo¿liwoœæ wyboru w zakresie sposobu wdro¿enia 

systemu. Mo¿e on dzia³aæ m.in. lokalnie lub jako rozwi¹zanie 

hostowane.

 

Oferta INSOFT w zakresie systemów CRM:

analiza potrzeb w zakresie CRM

projektowanie aplikacji

przygotowanie i wdro¿enie aplikacji

integracja z infrastruktur¹ informatyczn¹, w tym 

integracjê danych ERP

instalacja systemów, konfiguracja i szkolenie

opieka nad instalacjami oraz aplikacjami.



INSOFT - Przyk³ady wdro¿eñ systemów CRM

DRE Sp. z o.o. – System zosta³ wdro¿ony w celu efektywnego 

wspomagania zarz¹dzania informacj¹ o klientach, dostawcach, 

dzia³aniach, jak i korespondencj¹, czy terminami spotkañ. 

Istniej¹ce obiekty systemu zosta³y zmodyfikowane i dostoso-

wane pod k¹tem dzia³alnoœci firmy, m.in. zastosowano bardziej 

szczegó³ow¹ kategoryzacjê klientów, dodana zosta³a mo¿liwoœæ 

wprowadzenia oceny odbiorcy na podstawie odpowiedniej 

ankiety, która jest uzupe³niana w systemie CRM. Zosta³a 

wprowadzona kategoryzacja zdarzeñ zwi¹zanych z klientem. 

Do systemu CRM wprowadzono tak¿e szereg nowych 

funkcjonalnoœci, obiektów oraz raportów. 

System Microsoft Dynamics CRM zosta³ tak¿e po³¹czony 

z platform¹ IBM Lotus Notes. Poczta elektroniczna na 

paltformie Lotus Notes obs³ugiwana jest przez dodatkowy 

konektor zainstalowany w skrzynkach mailowych u¿ytkowni-

ków, który pozwala w ³atwy sposób przenosiæ e-maile do 

systemu MS CRM bezpoœrednio ze skrzynki mailowej.

Grupa Barentz Europe BV – Wdro¿eniem objêto 280 

u¿ytkowników, w kilku krajach europejskich m.in. w Holandii, 

Belgii, Polsce, Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii i Danii.

Do systemu wprowadzono szereg nowych funkcjonalnoœci 

i obiektów oraz zmodyfikowano istniej¹ce elementy. 

M.in. specjalny modu³ odpowiedzialny za codzienn¹ 

synchronizacjê danych o klientach, dostawcach i produktach 

miêdzy MS CRM a systemem ERP. Z poziomu CRM udostêpniane 

s¹ dane o zamówieniach, fakturach i nale¿noœciach sk³adowa-

nych w bazach ERP. 

W odniesieniu do specjalnych wymagañ firmy zosta³y 

utworzone zestawy raportów, zw³aszcza raporty KPI (kluczowe 

wskaŸniki wydajnoœci). WskaŸniki liczone s¹ na podstawie 

danych zebranych zarówno w bazie CRM jak i w bazie systemu 

ERP.

Novitus S.A. (grupa Comp S.A.) – Microsoft Dynamics 

CRM wspomaga pracê dzia³ów handlowego i marketingu, oraz 

koordynuje obs³ugê serwisow¹ klientów. W systemie 

gromadzone s¹ dane dotycz¹ce potencjalnych klientów, 

kontrahentów oraz partnerów handlowych firmy. 

Do systemu CRM Insoft wprowadzi³ szereg nowych 

funkcjonalnoœci, obiektów oraz raportów, natomiast 

istniej¹ce elementy w znacznym stopniu zmodyfikowano 

i dostosowano pod k¹tem dzia³alnoœci firmy. M.in. system 

Microsoft CRM zintegrowano z systemem SAP. Automatycznie 

przenoszone s¹ z systemu SAP dane dotycz¹ce kontrahen-

tów, faktur oraz urz¹dzeñ wys³anych do klienta. Do systemu 

CRM importowane s¹ równie¿ uprawnienia i certyfikaty 

posiadane przez osoby wspó³pracuj¹ce z firm¹ na zasadach 

partnerskich. Aplikacja Microsoft CRM zosta³a wyposa¿ona

w szereg powiadomieñ wykorzystuj¹cych oferowany w syste-

mie mechanizm Workflow, wspomagaj¹c procesy w dzia³ach 

handlowych i serwisowych, zapewniaj¹c sprawn¹ obs³ugê 

klienta i terminowe rozwi¹zanie spraw reklamacyjnych.

System Microsoft Dynamics CRM zosta³ zintegrowany 

z central¹ telefoniczn¹.

Alan Telekomunikacja

Alma Market S.A.

Barentz

Bergerat Monnoyeur

Agnella S.A.

Euronit

Higiena System

Blirt S.A.

Elektrim Megadex S.A.

Elektrotermia

Inter-Global Sp. z o.o.

Altrad-Mostostal

Drumet S.A.

Telecom Sp. z o.o.

Hako Polska

ICN Polfa Rzeszów

DRE Sp. z o.o.

Karlshamns Polska

Pfleiderer S.A.

Novitus S.A.

Fundacja Jeden Drugiemu

Fundacja Mimo Wszystko

Mix Electronics

Ricoh Polska Sp. z o.o.

Morska Agencja Gdynia

Lafarge Cement Polska

IDEA! MC Sp. z o.o.

Arrow ECS Sp. z o.o.

Inpol Krak

Philips Lighting Poland

Macro Cash & Carry

Unizeto Technologies S.A.

Model Opakowania

PMR Ltd. Sp. z o.o.

Oxyline Sp. z o.o.

Variant S.A. 

Toshiba Tec Poland S.A.

Toyota Motor Poland

R.R. Donnelley

SKK

Powen S.A.

Valeo Polska

Wardyñski i Wspólnicy

Zott Polska

Lista referencyjna - wybrane firmy spoœród ponad 11 000 naszych klientów:

INSOFT sp. z o.o.

31-227 Kraków, ul. Jasna 3A, tel./fax: 12 415 23 72, http://www.insoft.com.pl, e-mail: mscrm@insoft.com.pl
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