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W poprzednim artykule dowiedziałe� si�, czym s� i jakie znaczenie maj� systemy CRM dla 

profesjonalnej obsługi klienta. Wiesz te�, �e wła�nie ona jest kluczem do utrzymania si� na rynku, a 

praca z CRM’em to nie luksus dla wybranych, a konieczno�� – dzi� klienci s� wymagaj�cy, chc� by� 

traktowani powa�nie, profesjonalnie i, co niezwykle istotne, w sposób zindywidualizowany. Dziwi� si� 

nie wypada – to oni decyduj� o losie Twojej firmy. 

�wiadomo�� potrzeby wdro�enia systemu stanowi zaledwie pierwszy krok do osi�gni�cia sukcesu – 

drugi to znalezienie wła�ciwej odpowiedzi na pytanie: Który system b�dzie najlepiej zaspokajał MOJE 

potrzeby? Nie ka�dy sprawdzi si� bowiem równie dobrze we wszystkich bran�ach, a chwalony przez 

pewien sektor gospodarki, mo�e zupełnie nie pasowa� do innego. Gdy jednak mowa o bran�y 

medycznej, z całym jej zró�nicowaniem i niew�tpliw� specyfik�, mo�emy z pełnym przekonaniem 

stwierdzi�: Berberis sprawdzi si� zarówno u dostawców i producentów wyrobów dla jednostek 

medycznych, jak i… w samych jednostkach (cho� o tym akurat wi�cej w nast�pnej cz��ci naszego 

cyklu). 

Dlaczego wi�c Berberis? Przede wszystkim dlatego, �e nie jest on tylko systemem CRM! W istocie 

wspiera bowiem niemal cały obszar funkcjonowania przedsi�biorstwa, pocz�wszy od zarz�dzania 

kontaktami z klientami, poprzez pełn� gospodark� magazynow�, sprzeda�, serwis, produkcj�, a� po 

mo�liwo�� tworzenia analiz i raportów oraz prowadzenie ksi�g handlowych. Jest wi�c tak naprawd� 

rozwi�zaniem klasy ERP, tyle �e nowoczesnym koncepcyjnie, bo w jego centrum znajduje si� nie, jak to 

zwykle bywa, produkt, lecz KLIENT. No i jeszcze ceny – te pozostaj� raczej w strefie rozwi�za� CRM, 

nie za� ERP. 



Jakie konkretne korzy�ci mo�esz dostrzec dla siebie, je�li np. sprzedajesz sprz�t lub aparatur� 

medyczn�? Na pewno kontaktujesz si� z lekarzami, pracuj�cymi nie w jednej, ale w wielu jednostkach 

(szpital, przychodnia, prywatna praktyka) i chciałby� wybieraj�c dan� osob� szybko uzyska� 

wyczerpuj�ce informacje handlowe o wszystkich tych miejscach. Berberis, w przeciwie�stwie do 

wi�kszo�ci oferowanych na rynku rozwi�za�, uwzgl�dnia t� specyfik� i pozwala zbudowa� przejrzysty i 

czytelny obraz powi�za� biznesowych. Wiesz wi�c natychmiast, co, kiedy i komu sprzedałe�, na co 

ko�czy si� gwarancja, gdzie trzeba wykona� przegl�d, wzgl�dnie komu mo�na zaoferowa� nowy model 

urz�dzenia. Wiesz te� oczywi�cie kiedy, z kim i o czym rozmawiałe�, jakie wysłałe� dokumenty. Twoj� 

prac� ułatwia moduł automatycznego ofertowania oraz w pełni zintegrowany program pocztowy. 

Rozbudowany moduł serwisu pozwala Ci z kolei na sprawne zarz�dzanie kalendarzem techników oraz 

bardzo precyzyjne rozliczanie kosztów ich pracy. Przestaje by� problemem wysyłka seryjnych maili, 

b�d� listów, monitorowanie stanów magazynowych, zamawianie towarów, planowanie produkcji i 

jeszcze wiele innych uci��liwych czynno�ci. Kalendarz i ksi��ka adresowa w Twoim telefonie 

komórkowym synchronizuj� si� z systemem, za� inne mechanizmy dbaj� z kolei o współdziałanie z 

firmow� central� telefoniczn�, stronami internetowymi, tudzie� ró�nymi aplikacjami zewn�trznymi. 

Dzi�ki naszej współpracy z producentem map cyfrowych oraz systemów nawigacji satelitarnej, firm� 

IMAGIS, Twoi handlowcy b�d� mogli z łatwo�ci� zaplanowa� wyjazdy słu�bowe optymalizuj�c ich 

trasy i eksportuj�c dane do urz�dze� nawigacyjnych. Nie b�dzie te� stanowił problemu dost�p do 

systemu podczas owych podró�y, jako �e Berberis został zaprojektowany tak, by sprawnie działał 

równie� wtedy, gdy ma si� do dyspozycji słabe ł�cza internetowe (np. przez sie� komórkow�). Jednym 

słowem – wiele, wiele korzy�ci! 

W kolejnym artykule omówimy mo�liwo�ci zindywidualizowanej konfiguracji i rozbudowy naszego 

systemu, pokazuj�c w jaki sposób mo�e on zosta� wprowadzony do jednostek słu�by zdrowia, ale te� 

dostosowany do najbardziej nietypowych wymaga� innych podmiotów.  Je�li nie chcesz czeka� i ju� dzi� 

pragniesz dowiedzie� si� wi�cej, koniecznie odwied� nasz portal: 

http://bms.krakow.pl 


