
W marcu 2006 zakoñczy³o siê wdro¿enie

sytemu SIMPLE CRM/BPM w firmie

BARWA Sp. z o.o. z Krakowa.

Firma ta dzia³a na rynku polskim

i zagranicznym od przesz³o 50 lat. jest

producentem wysokiej jakoœci

produktów: kosmetyków do pielêgnacji

twarzy i cia³a, myde³ toaletowych,

specjalnych i gospodarczych, szamponów

oraz chemii gospodarczej. Najbardziej

znane s¹ serie: Miss, Bebi, Barwy S³oñca,

Talia Fitness, Barwa Zio³owa.

Oferta Barwy to produkty przebadane

i atestowane, opracowane w oparciu

o najnowsze technologie, zgodnie

z obowi¹zuj¹cymi trendami

i preferencjami Konsumentów. Dziêki

w³asnemu laboratorium badawczemu

opracowywane produkty s¹ wysokiej

jakoœci, skuteczne oraz bezpieczne.

Produkty Barwy zosta³y docenione przez

Konsumentów i wyró¿nione wieloma

presti¿owymi nagrodami na targach

i wystawach bran¿owych. W 2003 r.

firma Barwa wdro¿y³a certyfikowany

system zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:

2000.

Potrzebê wdro¿enia systemu CRM

zauwa¿y³ Zarz¹d Firmy. Zak³adanym

celem by³o umo¿liwienie pracownikom

szybkiego dostêpu do wszelkich danych

dotycz¹cych nie tylko klientów i historii

wspó³pracy z nimi ale tak¿e informacji

wewnêtrznych dotycz¹cych

funkcjonowania firmy.

Wybrano rozwi¹zanie firmy SIMPLE

ze wzglêdu na jego siln¹ integracjê

SIMPLE-SYSTEM V INFORMACJE OGÓLNE

R E F E R E N C J E

Barwa Sp z o.o.z systemem klasy ERP SIMPLE SYSTEM V:

- mówi¹

pracownicy Barwy.

Wdro¿enie systemu SIMPLE CRM/BPM

zosta³o poprzedzone, zgodnie

ze stosowan¹ w SIMPLE metodyk¹,

analiz¹ przedwdro¿eniow¹. Jej celem

by³o zebranie szczegó³owych informacji

na temat tego, które obszary

funkcjonowania firmy mog¹ zostaæ

objête wdro¿eniem oraz jaki ma byæ

jego zakres.

Analiza pokaza³a, ¿e zakres wdro¿enia

systemu CRM bêdzie bardzo szeroki.

Najwa¿niejszym wymaganiem

postawionym przed systemem by³a

ewidencja, nadzór i analiza

prowadzonych akcji promocyjnych.

Poza tym system mia³ obejmowaæ

wszelkie dane dotycz¹ce klientów firmy

pocz¹wszy od danych teleadresowych

na rejestrze spraw s¹dowych

skoñczywszy. Zauwa¿ono tak¿e potrzebê

rejestracji danych „wewnêtrznych”

zwi¹zanych z funkcjonowaniem firmy

m.in. zaliczek wydawanych

pracownikom, upowa¿nieñ, delegacji,

informacji o przekazanych samochodach

s³u¿bowych czy sprzêcie biurowym.

„Potrzeba wdro¿enia CRM pojawi³a siê

w zwi¹zku z chêci¹ dalszego rozwijania

ju¿ u¿ywanego programu SIMPLE

SYSTEM V oraz ca³ej Firmy.”

„Pierwsza wersja Karty Wymagañ

Funkcjonalnych U¿ytkownika zosta³a

przedstawiona stosunkowo szybko

(kilka dni po pierwszym spotkaniu).

Jednak z racji Naszych nietypowych

wymagañ pewne punkty wymaga³y

doprecyzowania lub zmodyfikowania,

co wyd³u¿y³o czas trwania ca³ej analizy

przedwdro¿eniowej (…) ca³y przebieg

analizy oceniam pozytywnie. Wszystkie

nasze wymagania i w¹tpliwoœci zosta³y

dok³adnie omówione i doprecyzowane.”

Zakup i wdro¿enie oprogramowania                                            to kolejna
udana inwestycja firmy BARWA.

RODZAJ DZIA£ALNOŒCI
produkcja kosmetyków do pielêgnacji
twarzy i cia³a
produkcja myde³ toaletowych
produkcja szamponów
produkcja œrodków czystoœci

GEOGRAFIA DZIA£ALNOŒCI
rynek polski
rynek zagraniczny

WDRO¯ONE SYSTEMY
SIMPLE–BUSINESS
SIMPLE–SYSTEM V
modu³y: finanse – ksiêgowoœæ,

maj¹tek trwa³y,
obrót towarowy,
kadry i p³ace,
analizy

SIMPLE-CRM

KORZYŒCI
oszczêdnoœæ czasu i redukcja kosztów

usprawnienie obs³ugi prowadzonych
akcji promocyjnych

poprawienie efektywnoœci pracy
uproszczenie procedur komunikacji
wewn¹trz przedsiêbiorstwa
szybsze pozyskiwanie informacji o klientach
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Wdro¿enie rozpoczê³a instalacja systemu

oraz konfiguracja jego podstawowych

elementów struktury organizacyjnej

firmy, u¿ytkowników, uprawnieñ.

Przeniesiono podstawowe dane

kontrahentów z systemu SIMPLE

SYSTEM V, skonfigurowano terminarz.

Dziêki temu ju¿ po kilku pierwszych

spotkaniach, po krótkim szkoleniu,

pracownicy mogli rozpocz¹æ,

w podstawowym zakresie, bie¿¹c¹

pracêw systemie.Takie rozwi¹zanie,

stopniowego przekazywania

do u¿ytkowania kolejnych elementów

systemu, pozwoli³o na bie¿¹c¹

weryfikacjê czy system funkcjonuje

zgodnie z oczekiwaniami.

Wszelkie wnioski i sugestie pojawiaj¹ce

siê podczas pracy w systemie by³y

uwzglêdniane na bie¿¹co, podczas

kolejnych spotkañ z konsultantem.

Dziêki ogromnej elastycznoœci

i mo¿liwoœci konfiguracji, ka¿de takie

spotkanie sprawia³o, ¿e system by³

w jeszcze wiêkszym stopniu dostosowany

do wymagañ i oczekiwañ u¿ytkowników.

Po zakoñczeniu pierwszego etapu

wdro¿enia przyst¹piono do prac

nad kolejnymi wymaganiami klienta.

W pierwszej kolejnoœci umo¿liwiono

rejestrowanie spraw s¹dowych

prowadzonych przeciwko d³u¿nikom.

Rejestr ten obejmuje zarówno informacje

o etapie postêpowania s¹dowego jak

i wszelkie informacje finansowe koszty

s¹dowe, odsetki, op³aty egzekucyjne

a tak¿e dane dotycz¹ce sp³at zad³u¿enia.

Po zakoñczeniu prac zwi¹zanych

z obszarem windykacji, przyst¹piono

do konfiguracji systemu pod k¹tem

obs³ugi samochodów firmowych oraz

sprzêtu biurowego.

Osoba odpowiedzialna za nie otrzyma³a

nie tylko spójn¹ bazê urz¹dzeñ ale przede

wszystkim mo¿liwoœæ rejestracji wa¿nych

zdarzeñ zwi¹zanych z ich obs³ug¹

i u¿ytkowaniem. Umo¿liwiono rejestracjê

historii u¿ytkowania danego urz¹dzenia,

rejestracjê przegl¹dów oraz ubezpieczeñ

dziêki czemu system przypomina,

z odpowiednim wyprzedzeniem,

o koniecznoœci ich przed³u¿enia.

W systemie pojawi³a siê baza delegacji

oraz wydawanych pracownikom

w zwi¹zku z nimi zaliczek. Dziêki niej

wiadomo kto i kiedy by³ na delegacji,

kiedy j¹ rozliczy³ oraz jaka by³a kwota

rozliczenia.

Przy implementacji wspomnianych

rejestrów zaliczek, delegacji czy

informacji o eksploatacji samochodów

wykorzystano dodatkowe obiekty

systemu. SYSTEM SIMPLE CRM pozwala

na ich definiowanie na podstawie

wymagañ klienta to u¿ytkownik okreœla

jakie pola, o jakich nazwach maj¹ zostaæ

u¿yte. Warto zwróciæ uwagê na fakt,

i¿ pracownicy BARWY,

po przeszkoleniu, tworz¹ je samodzielnie.

W ten sposób utworzono m.in.

„terminarz” sprawozdañ dla GUS

w którym zapisywane s¹ dane

o terminach, kiedy nale¿y z³o¿yæ dane

sprawozdanie. Maj¹c zarejestrowane

takie dane system przypomina wybranym

osobom w odpowiednim terminie

o koniecznoœci przygotowania

sprawozdania.

Mo¿liwoœæ samodzielnego tworzenia

dodatkowych kartotek systemu spotka³a

siê z du¿ym uznaniem ze strony

u¿ytkowników: „Wdro¿enie systemu

w tym obszarze (kategorie) pozwoli³o

Na usystematyzowanie pewnych
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SIMPLE-SYSTEM V
Zarz¹d przedsiêbiorstwa Barwa Sp. z o.o. zdecydowa³ o zakupie licencji na oprogra-
mowanie w obszarach: finanse – ksiêgowoœæ, maj¹tek trwa³y,
obrót towarowy, kadry i p³ace, analizy oraz SIMPLE-CRM.

– pracownicy Barwa Sp. z o.o.

„Wdro¿enie systemu w tym obszarze

(kategorie) pozwoli³o

na usystematyzowanie pewnych

informacji oraz umo¿liwi³o

szerszy dostêp do nich. Ponadto

prowadzenie zapisów w systemie

pozwoli³o na wyeliminowanie

zapisów w formie papierowej.

Ten obszar bêdzie ca³y czas

rozwijany w kierunku przygotowania

pewnych gotowych raportów (...).
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informacji oraz umo¿liwi³o szerszy dostêp

do nich. Ponadto prowadzenie zapisów

w systemie pozwoli³o na wyeliminowanie

zapisów w formie papierowej.

Ten obszar bêdzie ca³y czas rozwijany

w kierunku przygotowania pewnych

gotowych raportów(...). W trakcie

wdro¿enia pojawi³ siê szereg pomys³ów

na wykorzystanie obszaru Kategorii,

które na bie¿¹co by³y realizowane.

Miêdzy innymi przygotowano

nastêpuj¹ce kategorie: Rejestr

upowa¿nieñ, inwentaryzacji, obci¹¿eñ,

delegacji inne. (…) Podobnie jak w innych

obszarach, równie¿ w tym przypadku

wdro¿enie przyczyni³o siê do szybszego

pozyskiwania informacji na temat

wspó³pracy z klientami. Ponadto pozwala

dyscyplinowaæ pracowników pod

wzglêdem czêstotliwoœci i jakoœci

wykonywanych kontaktów do klientów.

System w tym obszarze pozwala m.in.

monitorowaæ delegacje pracowników

a tak¿e wyp³acone i nie rozliczonych

zaliczki.”

Ostatnim elementem, bêd¹cym zarazem

kluczowym wymaganiem stawianym

systemowi Simple CRM by³a obs³uga

prowadzonych akcji promocyjnych.

W tym zakresie CRM œciœle wspó³pracuje

z systemem ERP - SIMPLE SYSTEM V.

W systemie CRM rejestrowane

s¹ szczegó³y prowadzonych akcji termin

obowi¹zywania, lista produktów

(pobierana wprost z systemu ERP)

objêtych akcj¹, ustalone ceny b¹dŸ

rabaty. Okreœlany jest tak¿e klient b¹dŸ

klienci, których dotyczy prowadzona

akcja. System pozwala na wskazanie

konkretnej firmy (w przypadku promocji

indywidualnych), centrali (dziêki zapisowi

relacji pomiêdzy klientami w promocji

bêdzie uwzglêdniony nie tylko wskazany

klient ale tak¿e wszystkie jego oddzia³y

czy przedstawicielstwa) b¹dŸ okreœlenie,

¿e jest to promocja „ogólna” dotycz¹ca

wszystkich klientów. W ostatnim

przypadku umo¿liwiono dodatkowo

powo³anie siê na klasyfikacjê odbiorców

zdefiniowan¹ w systemie ERP. Pozwala

to na skierowanie akcji np. do wszystkich

klientów zaklasyfikowanych tam jako

„Sieci handlowe”.

Zarejestrowane w CRM dane dotycz¹ce

trwaj¹cych promocji s¹ z kolei

uwzglêdniane podczas wystawiania

dokumentów sprzeda¿y w systemie

SIMPLE SYSTEM V. Nastêpuje

automatyczna weryfikacja czy wskazany

produkt (i klient) jest objêty jedn¹

z trwaj¹cych promocji i je¿eli tak,

automatycznie aktualizowana jest cena

i/lub przyznany rabat.

W systemie CRM u¿ytkownicy maj¹

dostêp do zbiorczej listy wszystkich

dokumentów sprzeda¿y w których

zosta³a uwzglêdniona dana promocja

co pozwala na jej bie¿¹c¹ analizê.

Wczeœniej dane dotycz¹ce promocji by³y

uzupe³niane rêcznie. Zastosowane w tym

zakresie rozwi¹zanie nie tylko u³atwia

wystawianie dokumentów. Przede

wszystkim umo¿liwia szybki podgl¹d

wszystkich dokumentów sprzeda¿y,

w których zosta³a uwzglêdniona dana

promocja a tak¿e kosztów poniesionych

w zwi¹zku z jej prowadzeniem,

a co za tym idzie pozwala na szybk¹

analizê przychodów i nak³adów

poniesionych w zwi¹zku z prowadzeniem

akcji promocyjnych.

Korzyœci p³yn¹ce z wdro¿enia systemu

CRM zaczê³y pojawiaæ siê od samego

pocz¹tku pracownicy dziêki szerszemu

SIMPLE-SYSTEM V
Zarz¹d przedsiêbiorstwa Barwa Sp. z o.o. zdecydowa³ o zakupie licencji na oprogra-
mowanie w obszarach: finanse – ksiêgowoœæ, maj¹tek trwa³y,
obrót towarowy, kadry i p³ace, analizy oraz SIMPLE-CRM.

W trakcie wdro¿enia pojawi³ siê

szereg pomys³ów na wykorzystanie

obszaru Kategorii, które na bie¿¹co

by³y realizowane. Miêdzy innymi

przygotowano nastêpuj¹ce kategorie:

Rejestr upowa¿nieñ, inwentaryzacji,

obci¹¿eñ, delegacji inne. (…)

Podobnie jak w innych obszarach,

równie¿ w tym przypadku wdro¿enie

przyczyni³o siê do szybszego

pozyskiwania informacji na temat

wspó³pracy z klientami.

Ponadto pozwala dyscyplinowaæ

pracowników pod wzglêdem

czêstotliwoœci i jakoœci wykonywanych

kontaktów do klientów.

System w tym obszarze pozwala

m.in. monitorowaæ delegacje

pracowników a tak¿e wyp³acone

i nie rozliczone zaliczki.”

– pracownicy Barwa Sp. z o.o.



dostêpowi do wszelkich danych

dotycz¹cych obs³ugi klienta mogli

znacznie poprawiæ efektywnoœæ swojej

pracy. Zaczêli mniej czasu poœwiêcaæ

na odszukiwanie potrzebnych danych,

znacznie uproszczono procedury

wymiany informacji pomiêdzy nimi.

Rejestracja i mo¿liwoœæ ³atwego dostêpu

do pe³nej historii obs³ugi klienta

pozwoli³a na poprawienie jakoœci jego

obs³ugi, co zgodnie z zasad¹ mówi¹c¹,

i¿ pozyskanie nowego klienta jest

kilkakrotnie dro¿sze ni¿ utrzymanie

obecnego, w prosty sposób prowadzi

do redukcji kosztów.

Integracja z systemem SIMPLE SYSTEM V

pozwoli³a na uzyskanie dostêpu do

danych tam gromadzonych informacji

o sprzeda¿y, kosztach, nale¿noœciach, itp.

Przekrojowe analizy danych

gromadzonych w obu systemach

(CRM i ERP) pozwalaj¹ na szybsz¹ reakcjê

na zmiany zachodz¹ce na rynku.

To tylko kilka z korzyœci jakie przynios³o

wdro¿enie systemu SIMPLE CRM firmie

BARWA, ale ju¿ na ich podstawie mo¿na

stwierdziæ, ¿e wdro¿enie to zakoñczy³o

siê sukcesem.

Konsultant odpowiedzialny za wdro¿enie

systemu CRM w Barwie podsumowuje je

nastêpuj¹co: „Wdro¿enie przebiega³o w

mi³ej atmosferze. Osoby odpowiedzialne

za wdro¿enie ze strony Barwy cechowa³y

nie tylko wysokie kompetencje ale tak¿e

chêæ do wspó³pracy i œwiadomoœæ

korzyœci jakie mo¿e nieœæ ze sob¹

wdro¿enie systemu tej klasy. Te czynniki,

jak i wiele innych, sprawi³y, ¿e wdro¿enie

przebiega³o wyj¹tkowo sprawnie.”

Tak¿e pracownicy Barwy dobrze ocenili

wspó³pracê z firm¹ SIMPLE: „Pozytywnie

oceniam wspó³pracê z konsultantem

pod k¹tem jego dostêpnoœci, gotowoœci

do pracy, zaanga¿owania. Zg³aszane

problemy by³y stosunkowo szybko

rozwi¹zywane, w zale¿noœci od stopnia

trudnoœci zg³oszonego problemu. Nigdy

Nasze uwagi nie pozostawa³y

bez odpowiedzi. (…) proces wdro¿enia

nale¿y oceniæ pozytywnie. Jeœli chodzi

o wspó³pracê z firm¹ SIMPLE, to uk³ada³a

siê pomyœlnie”.
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„Pozytywnie oceniam wspó³pracê

z konsultantem pod k¹tem jego

dostêpnoœci, gotowoœci do pracy,

zaanga¿owania. Zg³aszane problemy

by³y stosunkowo szybko

rozwi¹zywane, w zale¿noœci od stopnia

trudnoœci zg³oszonego problemu.

Nigdy Nasze uwagi nie pozostawa³y

bez odpowiedzi. (…) proces wdro¿enia

nale¿y oceniæ pozytywnie. Jeœli chodz

i o wspó³pracê z firm¹ Simple,

to uk³ada³a siê pomyœlnie”.

– pracownicy Barwa Sp. z o.o.
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Zarz¹d przedsiêbiorstwa Barwa Sp. z o.o. zdecydowa³ o zakupie licencji na oprogra-
mowanie w obszarach: finanse – ksiêgowoœæ, maj¹tek trwa³y,
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