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Kryzys… Jeszcze kilka miesi�cy temu nam, Polakom, kojarzył si� jedynie z ponur�, acz 

„odległ�” sytuacj� na rynkach zagranicznych, podczas gdy teraz coraz bole�niej dotyka równie� 

i rodzim� gospodark�. Załamanie �wiatowego systemu finansowego, dramatyczny spadek 

eksportu, wyhamowanie produkcji, upadło�ci przedsi�biorstw, masowe zwolnienia 

pracowników, a przede wszystkim strach przed tym, co jeszcze mo�e si� wydarzy�, parali�uje 

zarz�dy i nawet w dobrze prosperuj�cych firmach my�li si� ju� teraz tylko o jednym: jak 

przetrwa�? A odpowied� nasuwa si� sama: oszcz�dza�, redukowa�, zwalnia� i… mo�e si� jako� 

przeczeka. 

Otó� nie. Nie przeczeka si�. Je�eli wszyscy zapadniemy w zimowy sen, gospodarka ju� si� z 

niego nie obudzi. Oczywi�cie, nie nam by� lokomotyw�, która wyci�gnie �wiat z kryzysu. 

Jednak w skali mikro nawet dekoniunktura – a ta przecie� pojawia si� cyklicznie – przynosi ze 

sob� nie tylko kłopoty, ale i szanse, które mo�na wykorzysta� lub zaprzepa�ci�. Kiedy� na 

pewno b�dzie lepiej, ale jak wtedy wygl�da� b�dzie moja firma? 

Co zatem robi�, gdy jest �le? Na pewno nie maj� sensu inwestycje w proste zwi�kszenie 

produkcji, bo tej i tak nikt na pniu nie kupi. I owszem, nale�y oszcz�dza�, ale m�drze, a ponadto 

nale�y skoncentrowa� si� na sprzeda�y, na tym by utrzyma� swoich obecnych klientów, a mo�e 

nawet pozyska� nowych, odbieraj�c ich mniej zaradnej konkurencji. 

To my�lenie daje si� ju� zauwa�y�. Przedsi�biorstwa, które jeszcze nie tak dawno „nie miały 

czasu” aby zaj�� si� swoimi wewn�trznymi sprawami organizacyjnymi, teraz zaczynaj� si� 

zastanawia�, jak usprawni� obieg informacji, albo które z biurowych czynno�ci 



zautomatyzowa� tak, by ograniczy� przerosty zatrudnienia, a przy tym nie obni�y� jako�ci 

obsługi klienta, ale przeciwnie – poprawi� j� i przyci�gn�� nowych odbiorców. 

Tu wła�nie z pomoc� mo�e przyj�� informatyka. Ale m�dra informatyka, traktowana nie 

jako sztuka dla sztuki, nad��anie za mod�, czy kolejna wymiana sprz�tu (bo np. kto dzi� u�ywa 

monitorów CRT!). M�dra informatyka to odpowied� na konkretne potrzeby biznesu, a potrzeby 

takie w czasach kryzysu definiuje si� łatwo: trzeba jak najszybciej wdra�a� systemy CRM. Je�li 

kto� jeszcze nie zna tego skrótu, obja�niamy: Customer Relationship Management w 

swobodnym przekładzie oznacza: Traktuj dobrze swoich klientów, troszcz si� o nich, pami�taj, 

�e s� dla ciebie najwa�niejsi! Kto ju� korzysta ze wsparcia CRM, nie wyobra�a sobie pracy bez 

niego, a kto jeszcze nie uruchomił takiego rozwi�zania, powinien to zrobi� jak najszybciej. 

Stworzony przez firm� BMS Creative CRM Berberis stanowi idealn� odpowied� na kryzys, 

bo z jednej strony jest to system pot��ny i wysoce konfigurowalny, w istocie wspomagaj�cy 

prac� niemal cało�ci przedsi�biorstwa, a z drugiej – da si� go wdra�a� etapami, ponosz�c przy 

tym bardzo nieznaczne koszty. Na pocz�tku mo�na nawet pój�� szlakiem przetartym ju� przez 

blisko tysi�c przedsi�biorstw, uruchamiaj�c mał�, jednostanowiskow� wersj�, która do 

komercyjnego u�ytku oferowana jest całkowicie za darmo! Potem przyjdzie czas na pełny obieg 

zdarze� i dokumentów, gospodark� magazynow�, sprzeda�, serwis, czy produkcj�. Spokojnie, 

krok po kroku, tak aby wdro�enie od razu przekładało si� na konkretne korzy�ci.  

I jeszcze jedno: nie mów �e nie potrzebujesz CRM’a, bo Twoi pracownicy wszystko maj� w 

głowach, notesach, Outlookach – po prostu nie wiesz, ile okazji, ilu klientów tracisz! Nikt nie 

poinformuje Ci� o zapytaniach, na które zapomniano odpowiedzie�, o sprawach, którymi nie 

zaj�to si� na czas. Wszystko, co zobaczysz, to wynik finansowy, a jaki mógłby by� – mo�esz 

tylko zgadywa�. Nie mów te�, �e z wdro�eniem na razie si� wstrzymasz, poczekasz, zobaczysz, 

jak rozwinie si� sytuacja. Je�li b�dziesz czekał, stracisz, a sytuacja rozwinie si� niepomy�lnie. 

Charakterystyczne, �e wła�nie teraz, w dobie kryzysu, wyra�nie ro�nie liczba zapyta� o 

rozwi�zania klasy CRM. Wiele firm zrozumiało ju�, w czym rzecz. Je�li wi�c nie chcesz, aby 

Twoje przedsi�biorstwo pozostało w tyle, odwied� koniecznie nasz portal: 

http://bms.krakow.pl . 


