
CRM w jasnych barwach 

W przedsiębiorstwie, w którym oprócz 
sprzedaży produktu klientowi szczególnie 
ważne jest również świadczenie profesjo-
nalnego nadzoru techniczno-inspektor-
skiego oraz opieki serwisowej, wszech-
stronny, ale bezawaryjny i prosty w obsłu-
dze system zarządzania relacjami z klien-
tem jest wręcz koniecznością. 

 O tym, że nowoczesne narzędzia i usługi 
dostarczane w modelu cloud przydają się w 
każdej branży – nie tylko IT czy e-commerce 
- świadczy przykład firmy Malchem, produ-
centa farb i przemysłowych lakierów antyko-
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rozyjnych. Firmie potrzebne było rozwiązanie 
CRM, które pozwalałoby utworzyć i zacho-
wać przejrzysty obraz relacji z klientem na 
wszystkich etapach współpracy, na bieżąco 
śledzić wyniki sprzedaży oraz błyskawicznie 
reagować na niepożądane sytuacje, informu-
jąc o niepokojących sygnałach, np. o prze-
kroczeniu limitu kredytowego lub zbyt długo 
nieopłacanej należności. To zadania, z który-
mi nie radził sobie stary system, używany 
przez pracowników Malchemu od 2010 r. 
System CRM powinien ułatwić zarządzenie 
bazą klientów, ale nie tylko. Powinien być 
prosty i intuicyjny w obsłudze. Poprzedni 



system nie speł niał w 100% naszych oczekiwań, dlatego 

podjęliśmy decyzję o zmianie – mówi Cezary Malski, 

prezes zarządu firmy. Wybór padł na platformę Sales 

Cloud firmy Salesforce, natomiast jego wdrożeniem 

zajęła się firma Cloudity. 

Wdrożenie rozpoczęto od zdefiniowania oczekiwań 

względem nowego systemu. CRM miał zapewniać 

przede wszystkim zwiększenie skuteczności i przej-

rzystości działań sprzedażowych oraz dostarczać 

sprzedawcom kompleksowe informacje o klientach. 

Do wydajniejszego wykonywania zadań pracownicy 

potrzebowali wyspecjalizowanego i wydajnego narzę-

dzia raportującego, dzięki któremu mieliby pełny wgląd 

w poszczególne etapy procesów sprzedażowych. Histo-

ria działań i relacji z klientami, zamówień, reklamacji, 

spo tkań i płatności - wszystko w jednym miejscu, bez 

konieczności przeszukiwania różnych systemów, 

poczty elektronicznej, notatek i innych zasobów. 

Szczególnie istotna była też automatyzacja powtarzal-

nych działań sprzedawców, którzy poświęcali wiele 

uwagi obsłudze komunikacji, przygotowaniu ofert han-

dlowych i raportowaniu czasu pracy. Uproszczenia 

wymagały również procesy generowania i wysyłki moni-

tów windykacyjnych oraz monitorowania bieżących 

wyników sprzedaży i stanu zadłużenia klientów.

 

Pierwsza faza wdrożenia platformy Sales Cloud sku-

piała się na samej implementacji środowiska. Głów-

nym modułem, który został wówczas wprowadzony, 

był system przygotowywania ofert techniczno-han-

dlowych, których firma Malchem przygotowuje bardzo 

dużo dla swoich klientów. Dzięki prostemu interfejsowi i 

łatwości obsługi mamy teraz pogląd na to, ile ofert zostało 

wysłanych. W każdej chwili możemy sprawdzić na jakim 

Wyzwania
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Oferta Cloudity została wybrana 

spośród kilku innych z uwagi na 

możliwość dostosowania poszcze-

gólnych elementów systemu do 

naszej wizji i potrzeb. Proces wdro-

żenia został podzielony na kilka 

etapów, a każdy z działów miał 

czas na zapoznania się z syste-

mem oraz profesjonalne szkolenie 

z przedstawicielami Cloudity – 

wspomina prezes Malchemu. 



Rozwiązanie
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etapie jest dany projekt. System został dostoso-
wany do pracy działu handlowego w tym działu 
sprzedaży i zaopatrzenia, marketingu oraz 
działu technologicznego – wyjaśnia Cezary 
Malski. 

Generator ofert powstał zupełnie od zera - 
przyznaje Adam Bułak, Business Consultant w 
Cloudity. Wcześniej przygotowanie oferty 
polegało na przygotowaniu dokumentu w 
Wordzie, zweryfikowaniu dostępnych produk-
tów i ich cen w wewnętrznych dokumentach 
firmy (ewentualnie po uzgodnieniu z dyrekto-
rem handlowym), wysłaniu oferty mailem do 
klienta, wygenerowaniu w osobnym systemie 
identyfikatora oferty i zapisaniu w wewnętrz-
nym archiwum. 

Teraz wymienione czynności wykonywane 
są automatycznie. Sprzedawca po prostu 
‘wyklikuje' ofertę, wybierając odpowiednie 

zapisy, produkty i adresatów. Średni czas 
przygotowania oferty spadł kilkukrotnie i w 
tej chwili wynosi 2–3 minuty – informuje 
przedstawiciel Cloudity.
 
Ciekawym elementem wdrożenia jest lokali-
zator firm, przydatny zwłaszcza przedstawi-
cielom handlowym często pracującym w 
terenie. Wyjazdy służbowe mogą być prze-
cież wykorzystane zarówno do spotkań z 
obecnymi klientami, jak i do poszukiwania 
następnych. Wcześniej do weryfikowania 
potencjalnych kontrahentów sprzedawcy 
używali swoich notatek. W tej chwili w syste-
mie, do którego mają dostęp z urządzenia mo-
bilnego, mogą wyświetlić wszystkie konta w 
pobliżu odwiedzanego oraz przefiltrować z 
użyciem dowolnych kryteriów, np. czasu ostat-
niej wizyty, obrotów czy odległości – zapewnia 
Adam Bułak.
 



Korzyści

Druga faza wdrożenia obejmowała integrację 
systemu Salesforce z używanym w firmie Mal-
chem oprogramowaniem ERP. Było to sporym 
wyzwaniem, głównie z uwagi na to, że system 
ERP nie posiadał wystarczająco szczegółowej 
dokumentacji technicznej ani API, będąc jedno-
cześnie często aktualizowanym przez producen-
ta. Kluczowe w integracji Salesforce'a z ERP-em 
okazało się wyeliminowanie problemów z syn-
chronizacją danych o kontach klienckich oraz 
fakturach i płatnościach - to podstawa niestan-
dardowego rozwiązania w postaci podsystemu 
powiadomień windykacyjnych. Jego działanie 
polega na tym, że klient, który ma fakturę z 
bliskim terminem przekroczenia płatności (lub 
terminem już przekroczonym) otrzymuje auto-
matycznie generowane powiadomienie mailo-
we.
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Powiadomienie trafia również do osób 
odpowiedzialnych za poszczególnych 
klientów oraz działu księgowości. To, kto i 
jakie powiadomienia otrzyma, jest w 
pełni konfigurowalne dla każdego klienta 
- może zależeć od kwoty zadłużenia, 
terminu przekroczonej płatności lub wiel-
kości obrotów. W razie wystąpienia pro-
blemów z synchronizacją zainteresowani 
użytkownicy nie otrzymaliby stosownych 
powiadomień o zaległościach, co mo-
głoby skutkować koniecznością przeka-
zania firmy do windykatora zewnętrzne-
go i, w rezultacie, zwiększeniem kosztów. 



Rezultaty

Rozwiązanie było przygotowywane w trybie 
iteracyjnym (tzw. podejście agile). „Nowe 
funkcje przedstawialiśmy klientowi na bieżą-
co, zbieraliśmy uwagi i wprowadzaliśmy 
wymagane zmiany. Takie podejście minimali-
zuje ryzyko dostarczenia funkcjonalności, 
która nie spełnia wymagań klienta. Stosujemy 
je w każdym projekcie” – zapewnia Adam 
Bułak. 

Jak się okazało, ten sposób pracy bardzo się 
sprawdził, m.in. ze względu na duże zaanga-
żowa nie wszystkich zainteresowanych stron: 
zarówno kierownictwa firmy Malchem, jak i 
przedstawicieli wszystkich działów, które 
docelowo miały korzystać z rozwiązania. 
Dzięki temu klient mógł zapoznać się z kolej-
nymi podsystemami na bardzo wczesnym 
etapie i w efekcie możliwe była szybka weryfi-
kacja, czy projekt spełnia założenia oraz 
wprowadzanie niezbędnych poprawek. Co 
ważne, przebieg przygotowania i wdrożenia 
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systemu Sales Cloud również przebiegł 
terminowo.
 
A jak wdrożenie wpłynęło na efektywność 
zadań wykonywanych przez personel Mal-
chemu? Opinie o systemie Salesforce i współ-
pracy z Cloudity są bardzo pozytywne. 

Jak mówi jeden z naszych przedstawicieli 
handlowych, narzędzie pomaga w sprzeda-
ży i nie utrudnia pracy. Mamy kalendarz, 
wiadomości, bazę danych w jednym. 
Możemy tworzyć kampanie marketingowe, 
łatwo rozsyłać korespondencję seryjną, 
badać jakość obsługi klienta oraz w prosty i 
logiczny sposób tworzyć raporty. Jednym 
słowem, zmiana systemu bardzo pozytyw-
nie wpłynęła na pracowników – ocenia 
prezes Malchemu. 


