
Hoffmann + Krippner usprawnia 
komunikację między działami z 

pomocą Salesforce 

O firmie

Firma Hoffmann + Krippner (H+K) jest niemieckim producentem wysokiej jako-
ści produktów, takich jak przełączniki membranowe, potencjometry, czujniki i 
klawiatury medyczne. Od prototypu do pełnej produkcji, z możliwością projek-
towania, inżynierii i produkcji pod jednym dachem. 

Od ponad 45 lat firma dostarcza na rynek amerykański produkty niemieckiej kon-
strukcji i designu. Podstawowym celem firmy jest pomoc klientom w rozwoju ich 
firm.

Firma H+K wytwarza produkty do zastosowań medycznych, lotniczych, kosmonau-
tycznych, automatyki przemysłowej, dóbr konsumpcyjnych, zastosowań wojsko-
wych i wielu innych. Motto firmy brzmi "Ty to wymyślisz - my to wyprodukujemy". 
Innowacyjność, jakość i rozwój zorientowany na klienta wyróżniają firmę Hoffmann + 
Krippner na tle konkurencji.
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Komunikacja jest kluczowa, zwłaszcza gdy kilka oddzia-
łów jednej firmy lub kilka firm tworzących jedną struktu-
rę musi ściśle ze sobą współpracować, aby dostarczyć 
swoim klientom jak najlepszy produkt. Poznajcie Franka 
Wahlandta, dyrektora ds. sprzedaży w firmie Hoffmann + 
Krippner, z którym nasz zespół współpracował na co 
dzień podczas realizacji projektu.

Frank podkreślił, że przed H+K stało kilka głównych 
wyzwań, które należało rozwiązać. Głównym proble-
mem było połączenie dwóch firm, H+K i TES Frontdesign 
(współtworzących Hoffmann + Krippner Group), w jedną 
sprawnie działającą jednostkę. Aby zrealizować wyzna-
czone cele, firma H+K potrzebowała niezawodnego, w 
pełni konfigurowalnego systemu CRM do zarządzania 
złożonym drzewem produktów.

Komunikacja jest kluczowa
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Jak wspomina Frank, Salesforce był ich 

pierwszym wyborem. Podobnie było z 

Cloudity - mieliśmy przyjemność 

współpracować z Ralfem Krippnerem 

(CEO H+K) już kilka razy wcześniej, więc 

wybrał nas do kolejnego projektu.



Zwiększenie tempa rozwoju firmy
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Klient potrzebował umożliwić swobodną 
komunikację między wszystkimi działami 
Grupy H+K. To był ich największy problem. 
Przed rozpoczęciem naszej współpracy 
każdy zespół korzystał z innego narzędzia, 
co utrudniało uzyskanie pełnego obrazu 
działalności firmy. 

Frank czuł, że poszczególne działy H+K nie 
miały między sobą żadnego połączenia, 
mimo że były częścią jednej firmy.
 
Ponadto pracownicy nie wiedzieli dokład-
nie, jak i dlaczego powinni wypełniać okre-

ślone pola w używanych przez nich syste-
mach, nie obowiązywały też żadne proce-
dury. To musiało się zmienić.

Nasz klient potrzebował również narzędzia, 
które pozwoliłoby użytkownikom na efek-
tywne tworzenie dashboardów i raportów. W 
związku z tym wdrożyliśmy platformę Sale-
sforce w firmie Hoffmann + Krippner i skonfi-
gurowaliśmy ją tak, aby pracownicy mogli 
korzystać z intuicyjnego interfejsu Sale-
sforce do tworzenia dashboardów i gene-
rowania raportów. 



Warto podkreślić, że większość 

rozmów i warsztatów była pro-

wadzona w języku niemieckim. 

W ten sposób udało nam się 

rozwiać obawy klienta związa-

ne z barierą językową, a zespo-

łom H+K i Cloudity łatwiej było 

kompleksowo przeanalizować 

wymagania użytkowników.

Klucz do udanej współpracy: Wzajemne zaufanie

Jak w przypadku większości projektów, po drodze napo-
tkaliśmy kilka drobnych trudności. Na początku współ-
pracy zarówno klient, jak i nasi konsultanci mieli różne 
poglądy na niektóre kwestie związane z projektem.  
Szybko jednak znaleźliśmy wspólną płaszczyznę poro-
zumienia, co znacznie ułatwiło pracę, ponieważ obie 
strony działały jak dobry zespół.

Aby lepiej się poznać i zrozumieć, jak pracują nasze 
zespoły i jak wyglądają procesy w firmie, zaproponowali-
śmy i przeprowadziliśmy warsztaty, które odbywały się 
co pół roku.
 
Wszystkie zespoły zaangażowane w projekt spotykały 
się na przemian w Niemczech i w Polsce, aby dzielić się 
najlepszymi praktykami i osobiście omawiać ważne 
kwestie związane z projektem.

Mając na uwadze potrzeby i sugestie Franka, doszliśmy 
do wniosku, że najlepiej będzie powołać po naszej stro-
nie jednego Product Ownera. Osoba ta byłaby odpowie-
dzialna za całą komunikację z naszym klientem i byłaby 
osiągalna w razie potrzeby. Nie trzeba dodawać, że 
Szymon - nasz starszy doradca biznesowy - w pełni 
spełnił oczekiwania H+K! w pełni spełnił oczekiwania 
H+K! Od momentu wprowadzenia koordynatora projektu 
praca nabrała tempa - wszystkie cele zostały zdefinio-
wane, a pomysły omówione podczas codziennych 
rozmów.
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Pełny przepływ informacji między oddziałami

 Jako rezultat projektu każdy pracownik 
H+K może wygodnie korzystać z systemu i 
bezproblemowo komunikować się z po-
zostałymi członkami zespołu, niezależnie 
od lokalizacji - czy to w Buchen (siedziba 
firmy), Berlinie, czy w jakimkolwiek innym 

miejscu na świecie! 

Projekt ten można również postrzegać jako 
osobisty sukces Franka - wielką radość 
sprawił mu fakt, że każdy pracownik Grupy 
Hoffmann + Krippner zaczął korzystać z 
systemu, który wybrał i którego wdrożenie 
koordynował.

Po pomyślnym zakończeniu projektu 
firma H+K zdecydowała się po raz 
trzeci z rzędu przedłużyć współpra-
cę z Cloudity, co postrzegamy jako 
dowód jej zaufania do naszego 
zespołu.
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Mamy zaufanego partnera, który zna 
nasz system i procesy. Dzięki Cloudity, 

możemy je na bieżąco rozwijać i automa-
tyzować.

Frank Wahlandt
Chief Sales Officer

 Hoffman + Krippner


