
Aava Mobile skaluje swój biznes 
i rozwija się dzięki Salesforce

Aava Mobile to fińska firma zajmująca się 
projektowaniem i produkcją tabletów i 
urządzeń przenośnych, będąca świato-
wym liderem w zakresie profesjonalnych 
tabletów POS. Aava oferuje kompleksowe 
rozwiązania oparte na tabletach i dąży do 
zapewnienia nowego standardu usług w sek-
torze handlu detalicznego i hotelarstwie. 
Aava projektuje i produkuje urządzenia mo-
bilne dla środowiska POS i ściśle współpra-
cuje ze znanymi na całym świecie producen-
tami OEM. Długoterminowym celem Aava 
jest zapewnienie klientom końcowym najlep-
szych możliwych doświadczeń związanych z 
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dokonywaniem zakupów poprzez połączenie 
światów oprogramowania POS, usług dodat-
kowych i usprawnień płatności.

Osobą odpowiedzialną za projekt wdrożenia 
Salesforce po stronie klienta był Sven Johan-
nsen: Chief Sales Officer, który jest związany z 
firmą od 2013 roku. Nasz zespół komunikował 
się ze Svenem na co dzień - jego profesjona-
lizm i życzliwość znacznie ułatwiały pracę.

Przedstawiamy krótką historię współpracy 
firmy Aava z Cloudity.



Ze względu na szybki rozwój i plany ekspansji z regional-

nego na globalnego lidera, Aava potrzebowała ela-

stycznej platformy obsługi klienta, która pozwoliłaby 

firmie na skalowanie działalności i umożliwiłaby jesz-

cze większy poziom zintegrowania z klientami końcowy-

mi.

Jak wspomina Sven: "Niemożność skalowania systemu 

do obsługi reklamacji i zwrotów, RMA (Return Merandise 

Authorization), którego używaliśmy w tamtym czasie, 

oraz brak kontroli nad nim sprawiły, że musieliśmy zna-

leźć nowe, skuteczne rozwiązanie. I to szybko."

Było jasne, że Aava nie może sobie pozwolić na utratę 

kontroli nad jakością produktów i usług. Sytuacja, w 

jakiej znalazła się firma, zagrażała realizacji jej am-

bitnych planów długoterminowych.

Kolejnym wyzwaniem było prawidłowe i szczegółowe 

opisanie zespołowi wdrożeniowemu obecnie używane-

go systemu i procesów operacyjnych wraz ze wszystkimi 

szczegółami - nie pomijając przy tym elementów, które 

znajdowały się na liście wymagań dotyczących przy-

szłych planów rozwoju. Nie było to łatwe, ponieważ 

system, z którego korzystała Aava, był bardzo złożony.

Z Salesforce jako pierwszym wyborem, Aava rozpoczęła 

poszukiwania partnera wdrożeniowego, który najlepiej 

odpowiadałby jej potrzebom - kluczowym czynnikiem 

była skalowalność w obszarach serwisu i sprzedaży. Jak 

to się często zdarza - i z czego jesteśmy bardzo dumni - 

Cloudity zostało polecone Aavie przez Salesforce. 

Decydujące znaczenie miał poziom doświadczenia 

naszych konsultantów oraz referencje od klientów. I 

tak zaczęła się nasza współpraca.

Wyzwania
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Niemożność skalowania sys-

temu RMA, którego używali-

śmy w tamtym czasie, oraz 

brak kontroli nad nim spra-

wiły, że musieliśmy znaleźć 

nowe, skuteczne rozwiąza-

nie. I to szybko.



Rozwiązanie
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Cloudity razem z zespołem Aavy wzięło 
udział w warsztatach, podczas których omó-
wiliśmy możliwe rozwiązania problemów, z 
jakimi Aava się boryka, oraz wymyśliliśmy 
sposoby zwiększenia wydajności niektórych 
istniejących procesów. Pomogło to zespołowi 
Aavy zdefiniować ich procesy obsługi klienta 
od podstaw.

Następnie ustaliliśmy zakres projektu, który 
obejmował wdrożenie Salesforce Service 
Cloud - rozwiązania, które przenosi obsługę 
klienta na wyższy poziom, oraz Salesforce 

Communities - platformy ułatwiającej 
komunikację i współpracę między klienta-
mi, partnerami i pracownikami. Rozpoczę-
liśmy wdrażanie powyższych produktów.

Cały proces, od pierwszego kontaktu do 
dostarczenia działających rozwiązań, 
trwał około 4 miesięcy. Od momentu wdro-
żenia Cloudity zapewnia firmie Aavie stałe 
wsparcie. Przeprowadziliśmy też kilka kolej-
nych etapów projektu.



Nigdy nie sądziłem, że będę 
tak głęboko zaangażowany w 
definiowanie systemu i pro-
cesów, aż po faktyczne zro-
zumienie struktury i zasad 
działania bazy danych Sale-
sforce.

Korzyści

Dla Aavy korzyści z wdrożenia systemu Salesforce są 
podwójne: firma nie tonie już w licznych arkuszach 
kalkulacyjnych, wykorzystywanych wcześniej do pro-
gnozowania, ani w dokumentach - do ofertowania. 
Nie trzeba dodawać, że poprzedni system, z którego 
korzystała firma, nie pozwalał zespołowi sprzedaży na 
śledzenie, zrozumienie ani gromadzenie danych 
dotyczących zaangażowania klientów. Z kolei dział 
serwisowy firmy Aava skorzystał na zwiększonej 
widoczności postępu trwających procesów, a także 
na kontrolowanej i monitorowanej komunikacji z part-
nerami i klientami - dzięki Salesforce Communities.

Sukces projektu nie ograniczył się jednak tylko do 
firmy! Jak wspomina Sven, nasza współpraca przynio-
sła mu osobiste korzyści: "Nigdy nie sądziłem, że 
będę tak głęboko zaangażowany w definiowanie sys-
temu i procesów, aż po faktyczne zrozumienie struk-
tury i zasad działania bazy danych Salesforce" - wspo-
mina. Dla Svena zrozumienie podstaw systemu oka-
zało się bardzo pomocne, a sam proces wdrożenia 
określił jako "wspaniałe doświadczenie", którego nie 
chciałby przegapić.
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W Cloudity zawsze chętnie włą-
czamy klientów w ten proces w jak 
największym stopniu. Dzięki temu 
mogą oni w pełni korzystać z tego, 
co Salesforce ma do zaoferowania.



Rezultaty

Dzięki systemowi Salesforce, jego łatwej 
obsłudze i wielu automatyzacjom codzienna 
praca członków zespołu Aava stała się o wiele 
łatwiejsza. Dzięki wszystkim danym przecho-
wywanym w najlepszym na świecie systemie 
CRM o wiele łatwiej jest dostrzec szerszy kon-
tekst i poprowadzić firmę we właściwym 
kierunku.

Skrócenie czasu przeznaczonego na 
pracę operacyjną - zwiększenie wydaj-
ności pracy

Ograniczenie błędów ludzkich i do-
starczanie klientom firmy Aava 
wysoce spersonalizowanych treści

Poprawa jakości danych i ułatwienie 
podejmowania strategicznych decyzji 
opartych na danych
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Jesteśmy wdzięczni za dotychczasową 
współpracę z Aavą i życzymy obu naszym 
firmom wielu kolejnych udanych przedsię-
wzięć w nadchodzących latach. 

Na zakończenie chcielibyśmy zacytować 
Svena.



“Doświadczenie i wiedza waszego zespołu są 
zdecydowanie bardziej zaawansowane niż w 

przypadku innych firm. Wydaje się, że wczuwa-
cie się w umysły swoich klientów, aby naprawdę 
zrozumieć ich działalność i zaproponować roz-

wiązanie dla nich... a nie dla was.”

Sven Johannsen
Chief Sales Officer, Aava Mobile


