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Προφίλ Πελάτη
Η Inart ιδρύθηκε το 1985 και από τότε διατηρεί δυναμική παρουσία στην διακόσμηση
των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με
δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και
σε 30 χώρες του εξωτερικού.

Οι υπηρεσίες της Εntersoft
στην υπηρεσία της διακόσμησης

Με την εφαρμογή της Entersoft για το mobile, η ομάδα πωλήσεων έχει πλέον
στα χέρια της ένα ολοκληρωμένο εργαλείο, εύχρηστο και άμεσα προσβάσιμο
που βοηθά στην εξυπηρέτηση ακόμα και του πιο απαιτητικού πελάτη.
Ο μηχανισμός για την δημιουργία προτάσεων προς τον πελάτη,
με βάση τις τάσεις της διακόσμησης σε συνδυασμό με τις ανάγκες του,
δίνει τη δυνατότητα για μια αποτελεσματική tailor made πρόταση. Επιπλέον,
ο διευθυντής πωλήσεων έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται με πιο άμεσο
και αποτελεσματικό τρόπο, τον καθημερινό κύκλο επισκέψεων, εργασιών
και πωλήσεων όλης της ομάδας.
Βαμβακίδης Κωνσταντίνος, General Manager - Inart

Πρόκληση
Η γρήγορη και με ακρίβεια κάλυψη των
απαιτήσεων που προκύπτουν από τους
πωλητές, τους πελάτες, καθώς και
η βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής.

Λύση
Entersoft Mobile CRM/SFA

Xρήστες
41

Πλεονεκτήματα
• Ταχύτητα παραγγελιοληψίας
• Οργάνωση & προγραμματισμός
επισκέψεων
• Online ενημέρωση των υπευθύνων
πωλήσεων από τη συλλογή δεδομένων
στον πελάτη
• Παρουσίαση των προϊόντων, προτάσεων
και προωθητικών ενεργειών στον πελάτη
με real time στοιχεία
• Δυνατότητα λήψης αποφάσεων βάσει
αξιόπιστων στοιχείων σε πραγματικό
χρόνο

Η Εταιρεία
Η εταιρεία Inart (Α. Κωνσταντινίδου Α.Ε.) δημιουργήθηκε το 1985 και διατηρεί
δυναμική παρουσία στην διακόσμηση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με
δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 30 χώρες του εξωτερικού. Η ομάδα της
inart μελετά διαρκώς τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο της διακόσμησης και δημιουργεί
νέες πρωτοποριακές προτάσεις και λύσεις με κύριο γνώμονα την ποιότητα και το
ασύγκριτο design. Η συλλογή της Inart ανανεώνεται ριζικά κάθε σαιζόν και
εμπλουτίζεται με φρέσκες ιδέες διακόσμησης, που ικανοποιούν ακόμη και τους πιο
απαιτητικούς! Η φιλοσοφία της Inart συνοψίζεται στα εξής:
• Εξαιρετική γνώση της αγοράς
• Εστίαση και σεβασμός στις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη
• Σχεδιασμός αντικειμένων με γνώμονα την άριστη αισθητική και την ευελιξία στην
χρήση
• Ευπροσάρμοστο design

Η Πρόκληση
Η εταιρεία έπρεπε να ανταποκριθεί γρήγορα και με ακρίβεια στις ανάγκες των
πωλητών και των πελατών της και να ακολουθήσει την τεχνολογική εξέλιξη.
Το αρχικό παραγγελιοληπτικό σύστημα που εγκαταστάθηκε το 2009 δεν μπορούσε να
αναβαθμιστεί περαιτέρω και να χρησιμοποιηθεί από κινητές συσκευές. Στόχος της
ομάδας πωλήσεων ήταν να μπορούν να κάνουν τις προτάσεις τους εύκολα, γρήγορα
και με σωστά δεδομένα για να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση πελατών και ταυτόχρονα
την εμπιστοσύνη των πελατών της Inart.
Τα μέλη του κάθε τμήματος έπρεπε να έχουν πρόσβαση σε real time data, μέσα από
διαδικασίες συγχρονισμού και μιας online πλατφόρμας απλής στη χρήση. Ταυτόχρονα
έπρεπε να μπορουν να λειτουργήσουν και αυτόνομα (offline), για περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας του κεντρικού συστήματος.
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Η Λύση και η Καινοτομία
Η ανάγκη της inart για μια καινοτόμο λύση λογισμικού, που υποστηρίζει τόσο τις απαιτήσεις της επιχείρησης όσο και των πελατών της
οδήγησε στην επιλογή της Entersoft. Η Entersoft είχε την τεχνολογία, τη λύση και την τεχνογνωσία για να υποστηρίξει τα τρέχοντα και τα
μελλοντικά σχέδια της Inart.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Inart ήδη λειτουργούσε το Entersoft CRM, η ενδεδειγμένη λύση ήταν το Sales Force Automation (Entersoft
CRM/SFA), ιδανικό για δραστηριότητες στο χώρο των πελατών (δηλαδή λήψη της παραγγελίας, επιστροφές, merchandising,
προωθητικές ενέργειες, καταμέτρηση των αποθεμάτων, ερωτηματολόγιο για καταναλωτές, παρακολούθηση των τιμών κλπ.),
στρατηγική back office και εσωτερικές διαδικασίες (visit planning, εγκρίσεις, ανάλυση του ανταγωνισμού κλπ.).
Με τη δέσμευση και τη μεθοδολογία της Entersoft, το αποτέλεσμα ήταν η γρήγορη εφαρμογή του σε 4 μήνες (ξεκίνησε τον Ιανουάριο
του 2017 και παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2017). Μέσα σε λίγους μήνες από την εγκατάσταση όλοι οι πωλητές χρησιμοποιούσαν το νέο
λογισμικό μέσω iPads στα σημεία πώλησης.

Τα πλεονεκτήματα
Μετά την εγκατάσταση του νέου συστήματος, οι ομάδες πωλήσεων και marketing έχουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες
οποιαδήποτε στιγμή και σε πραγματικό χρόνο μέσα από μια εύχρηστη και φιλική πλατφόρμα. Επιπλέον, η ομάδα διαχείρισης και
συντονισμού των δραστηριοτήτων αυτών έχει όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα για την καλύτερη λήψη αποφάσεων. Η
παραγωγικότητα των στελεχών αυξήθηκε θεαματικά και η παρουσίαση των προϊόντων και των προτάσεων από τις συσκευές γίνεται
πλέον με σωστά και επικαιροποιημένα στοιχεία.
Για τη Διοίκηση της ομάδας πωλήσεων, η Online λειτουργία της εφαρμογής έχει μειώσει κατά 80% το χρόνο που απαιτείται για να
ενημερωθεί το CRM με τα νέα δεδομένα, με αποτέλεσμα να υποστηρίζονται και να τεκμηριώνονται οι αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο
με αναλυτικά στοιχεία, αναφορές, διαδραστικούς πίνακες και δείκτες επιδόσεων (KPIs).
Τα πλεονεκτήματα αυτά συνιστούν μια win-win συμφωνία σε κάθε πτυχή της, από την επιθυμητή λειτουργικότητα για κάθε ομάδα
στελεχών, μέχρι την οικονομική πολιτική και το χρόνο παράδοσης.

Εργαλεία για την ομάδα πωλήσεων
• Λεπτομερείς πληροφορίες κατά τη διάρκεια της παραγγελίας (αποθέματα, καθυστερήσεις, αγορές ανά κωδικό προϊόντος)
• Άμεση πληροφόρηση για τις ενέργειες και τις συναλλαγές κάθε πελάτη (υπόλοιπα, εκκρεμότητες σε πραγματικό χρόνο, ιστορικά
στοιχεία)
• Ταχύτερες διαδικασίες παραγγελίας
• Οργάνωση και προγραμματισμός των επισκέψεων
• Συλλογή και οργάνωση όλων των απαιτούμενων πληροφοριών merchandising από το χώρο του πελάτη
• Γρήγορη & εύκολη πληροφόρηση στο marketing για την εικόνα της εταιρείας στην αγορά
• Παρουσίαση προωθητικών ενεργειών tailor made στις ανάγκες του πελάτη
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Μετρήσιμα οφέλη

+20% αύξηση πωλήσεων

+10% στον αριθμό
επισκέψεων

-50% στον χρόνο προετοιμασίας
των πωλητών
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+40% στην παρουσίαση
προτάσεων

-50% στο χρόνο ανάλυσης
των οικονομικών στοιχείων του πελάτη

-80% στο χρόνο καταχωρήσεων
CRM δεδομένων

