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eLeader Mobile Visit  
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About eLeader 2 

O firmie 
 
eLeader należy do czołówki uznanych i cenionych 
dostawców oprogramowania biznesowego dla 
smartfonów, z doświadczeniem od początku 
istnienia branży.  
 
Pionierskie rozwiązania eLeader pracujące na 
inteligentnych telefonach komórkowych używane są 
dzisiaj w ponad 50 krajach świata. 
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Mobilizuj procesy biznesowe 
Twojej organizacji przy użyciu 
smartfonów. 
 
eLeader Mobile Visit to rodzina rozwiązań IT dla 
przedsiębiorstw, których działanie opera się na sieciach ludzi 
pracujących w terenie, jak przedstawiciele handlowi, 
merchandiserzy, doradcy, serwisanci itp.  
 
Rozwiązanie pozwala ujednolicić wszystkie procesy biznesowe  
z wykorzystaniem smartfonów i tabletów. Wdrożenie systemu 
umożliwia całkowitą eliminację papierowych formularzy oraz 
użycia palmtopów czy laptopów jako narzędzi pracy w terenie. 
 
eLeader Mobile Visit to pierwsze na świecie rozwiązanie 
mobilne klasy FFM / SFA / CRM zbudowane dla smartfonów, 
oceniane dzisiaj jako najbardziej dojrzałe na rynku. 
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Application overview 

Tłumaczenia na 14 języków 

  
 

 
 
 
 
 

14 wersji językowych 
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eLeader Mobile Visit  
 
to innowacyjne rozwiązanie biznesowe na smartfony 
oferujące funkcjonalności dostępne w systemach  
następujących klas: 
 
 Sales Force Automation (SFA),  
 Field Force Management (SFM), 
 Field Force Automation (FFA), 
 Customer Relationship Management (CRM) 
 Business Process Management (BPM) 
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Darmowe wdrożenie pilotażowe. Inwestycja bez ryzyka.  

Przetestuj finalne rozwiązanie oraz krótkie czasy 
wprowadzania zmian do Twoich potrzeb jeszcze  
przed dokonaniem inwestycji. 
 

• Pełne dostosowaniem systemu do indywidualnych potrzeb 

• Brak ryzyka niepowodzenia projektu 

• Brak ryzyka wystąpienia wad oprogramowania 

• Brak ryzyka wyboru złego rozwiązania i usługi 

• Brak inwestycji początkowej 
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Technology 7 

Błyskawiczne modelowanie 
procesów biznesowych 
 
Zamiast tworzenia rozwiązania od podstaw, 
eLeader Mobile Visit może być dopasowywany do 
Twojego biznesu za sprawą gotowych, w pełni 
konfigurowalnych modułów. Taka architektura 
pozwala na utrzymanie poziomu inwestycji na 
możliwie niskim pułapie, a także wprowadzanie 
zmian z dnia na dzień, bez potrzeby 
czasochłonnego i kosztownego programowania. 

 
• Szybkie i bezproblemowe wdrożenia 
• 100% wskaźnik terminowości wdrożeń 
• Brak konieczności kosztownego 

programowania 
• Brak konieczności oczekiwania na pełną 

adaptację systemu 
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 Przedsprzedaż, zamówienia i vanselling 

 Promocje, programy lojalnościowe  
i budżetowanie 

 Badania cenowe i badania obecności produktów 

 Rotacja i monitorowanie obecności produktów 

 Merchandising 

 Zliczanie liczby „twarzyczek”  

 Wielopoziomowe kategorie produktowe 

 Kartoteki klientów i  ich segmentacja 

 Zarządzanie obsługą serwisową 

 Zarządzanie kanałami sprzedaży 

 Monitorowanie punktów handlowych (np. 
badanie półki) 

 Zarządzanie skargami, progami rabatowymi  
i zastępstwami 

 Zarządzanie relacjami z Klientem 

 Mobilny dostęp do baz danych (faktury, 
płatności itp.) 

Najdojrzalsze rozwiązanie klasy SFA/FFM na rynku 
 POS i wyposażenie pracowników 

 Definiowanie listy materiałów POS 

 Zarządzanie obiegiem dokumentów 

 Kreator kwestionariuszy i formularzy 

 Wielopoziomowa struktura targetów i budżetów 

 Kreator raportów  

 Hurtownia danych i analizy OLAP  

 Definiowalna logika biznesowa procesów  
z możliwością śledzenia postępu realizacji 

 Zarządzanie prawami dostępu 

 Wizualizacja informacji na wysokiej 
rozdzielczości mapach satelitarnych  
i wektorowych 

 Mobilne wydruki, integracja ze sprzętowymi i 
software’owym czytnikami kodów kreskowych  
oraz opcjonalnie konwersja zdjęć do tekstu  
(Mobile OCR)  

 SOA i integracja z systemami zewnętrznymi 

 Optymalizacja i planowanie działań w terenie  

 Wewnątrzsystemowa wymiany wiadomości 
(powiadomienia, e-maile, integracja z centrum 
SMS) 

 Optymalizacja dziennych planów trasy 
pracowników terenowych 

 Zarządzanie nieobecnościami i zmianami 

 Zarządzanie kosztami i wydatkami przedstawiciela 

 Zarządzanie flotą i wyposażeniem przedstawiciela 

 Samouczące mechanizmy wykrywania 
nieprawidłowości 

 Definiowalne mechanizmy naliczania płac i premii 

 Obieg dokumentacji HR (np. akceptowanie 
wniosków urlopowych) 

 i wiele innych…  

 
 
Każdy z wymienionych modułów jest indywidualnie parametryzowany oraz 
może być zaprezentowany.  
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eLeader Mobile Visit  
- Web Portal 

 
 

 

 
 
Zyskaj pełny obraz przebiegu 
mobilnych procesów 
biznesowych.  
 
Aplikacja eLeader Portal 
umożliwia dostęp on-line do 
informacji na każdym poziomie 
organizacji w dowolnym miejscu 
i o dowolnym czasie. 
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eLeader Map Module 
 

 Prezentacja położenia Wizyt, sklepów  
i wyposażenia na mapach świata 

 Wizualizacja dziennych/tygodniowych planów 
tras oraz mechanizmy automatycznej 
optymalizacji 

 Funkcja geokodowania i odwrotnego 
geokodowania adresów 

 Raporty na mapach np.: analizy białych plam dla 
sklepów, sprzedaży, dostępności produktów 
własnych i konkurencji 

 Integracja z modułem GPS urządzenia mobilnego 

 Namierzanie ciągłe 

Optymalizacja Optymalizacja 
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 Wzrost sprzedaży  

 Redukcja kosztów operacyjnych  

 Sprawniejsze zarządzanie siłami sprzedaży 

 Optymalizacja tras przejazdów, zmniejszenie ilości przejechanych 
kilometrów i wydatków na paliwo  

 Szybkie pozyskiwanie danych z rynku  

 Nowa jakość obsługi klientów 

 Natychmiastowe dane o działaniach konkurencji  
(ceny, obecność, nowe produkty, promocje) 

 
Korzyści 
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eLeader Mobile Visit 
wspiera tysiące 
pracowników mobilnych  
na całym świecie. 

 
Oto wybrane marki korzystające z rozwiązania 
eLeader Mobile Visit. 
 
Dołącz do nich udoskonalając procesy biznesowe w 
swojej organizacji poprzez wprowadzenie 
odpowiednich rozwiązań mobilnych. 
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Develey 15 

Tradycja i innowacja 
wspierane przez eLeader 
 
Największy producent musztard i sosów, oficjalny  
i jedyny dostawca restauracji McDonald’s w Europie 
– firma Develey wdrożyła eLeader Mobile Visit – 
rozwiązanie klasy SFA, wspierające mobilnych 
pracowników.  
 
Głównym zadaniem dla zespołu eLeader było 
stworzenie systemu, którego obsługa nie 
wymuszałaby żadnych zmian w zwyczajach jego 
nowych użytkowników, dając im swobodę pracy bez 
konieczności skupiania się na obsłudze programu.  
 
eLeader Mobile Visit zostanie zainstalowane na 
smartfonach Nokia serii E52. 
 
(Marzec 2012) 
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News 16 

Lenovo stawia na  
eLeader 
 
Czołowy producent komputerów klasy PC na 
świecie wybrał eLeader Mobile Visit, jako 
rozwiązanie wspierające swoich pracowników.  
 
Głównym założeniem stojącym za całym projektem 
jest zarządzanie oraz optymalizacja mobilnych 
pracowników, wykonujących swoje obowiązki poza 
biurem .  
 
Pierwsza faza wdrożenia będzie miała miejsce na 
Ukrainie. Już teraz planowane są następne 
realizacje, dotyczące kolejnych krajów Europy 
Wschodniej.  
 
(xx marca/ kwietnia 2012) 
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Lindt & Sprüngli  

News 

Lindt z eLeader  
 
Lindt & Sprüngli – to rozpoznawalny i szanowany na 
całym świecie producent ekskluzywnych wyrobów 
czekoladowych z ponad 160 letnią tradycją. 
 
Poza redukcją kosztów operacyjnych i minimalizacją 
czasu przekazywania informacji z rynku, najistotniejszym 
aspektem wdrożenia aplikacji eLeader Mobile Visit było 
wydłużenie czasu, który przedstawiciel handlowy 
poświęca swoim partnerom biznesowym. 
 
Wszystkie kluczowe procesy biznesowe Lindt & Sprüngli 
zostały zaimplementowane w ciągu zaledwie czterech 
tygodni. 
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Lindt & Sprüngli  

News 

Butcher’s + eLeader  
 
Aplikacja eLeader Mobile Visit jest jednym z czynników, 
wspierających dynamiczny rozwój na nowych rynkach 
brytyjskiego producenta naturalnej i zdrowej karmy dla 
zwierząt. Firma Butcher’s wyposażyła w aplikację 
eLeader kilkudziesięciu swoich przedstawicieli,  
pracujących w różnych obszarach dystrybucji. 
  
eLeader Mobile Visit został dostarczony na smartfonach 
Nokia serii S60 i dostosowany do indywidualnych 
potrzeb pracowników firmy Butcher’s. 
 
eLeader Mobile Visit funkcjonuje w modelu pełnego 
outsourcingu, a wdrożenie systemu trwało zaledwie 
dwa tygodnie. 



www.eleader.eu www.eleader.us www.eleader.pl 

Recommended colors for  
fonts and backgrounds:  
white – beiges – grays – black  

Send your presentation only in PDF format!!! (save as PDF before sending) 

Recommended font sizes: 
 

 Font Style:  „Calibri (normal text)” 
 

 Titles: 32 pt bold (title slides) 
 Titles: 24 pt bold (normal slides) 
 Normal text:  10 pt (default) 
 

19 

„Najlepsza telewizja 
cyfrowa” teraz z eLeader 
 
eLeader przyczynia się do rozwoju największej  
z polskich sieci telewizyjnych – członka Grupy  
Canal + Cyfrowy. 
 
Canal + Cyfrowy zrobił krok w stronę mobilności 
poprzez wdrożenie rozwiązania eLeader Mobile Visit. 
 
Od teraz pracownicy mobilni Canal + Cyfrowy będą 
mogli zarządzać swoimi obowiązkami używając 
smartfonów Nokia serii S60.  
 
Kompletny proces wdrożeniowy został ukończony w 
ciągu sześciu tygodni. 
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Dziękuję! 

Wojciech Zdun 
 
 
Partner Handlowy eLeader Sp. z o.o. 
 
T.: 22 250 26 50 
M.: 518 100 088 
wojciech.zdun@softprogress.pl  
www.softprogress.pl  
 
 
 
 
EUROPEAN OFFICE (HQ): UNITED STATES OFFICE: 
eLeader Sp. z o.o.  eLeader LLC 
ul. Zana 32a  1942 Broadway   
20-601 Lublin Poland Boulder, CO 80302  
European Union  United States 
www.eleader.eu    www.eleader.us 
www.eleader.pl   
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