
DORADZTWO BIZNESOWE 

Rozwiązania IT dla dystrybucji 
Czy na konkurencyjnym rynku każdy 
dystrybutor działa podobnie? 
Celem każdego dystrybutora jest takie do
starczanie produktów, aby były dostępne 
w określonym miejscu i czasie. Ponieważ 
produkty i potrzeby klientów są różno
rodne, dystrybutorzy w odmienny sposób 
muszą prowadzić działania wsparcia i bu
dowania odpowiednich kanałów sprze
daży. Można założyć, że u wszystkich 
występują takie same procesy wewnętrz
ne, ale realizowane są w różnoraki sposób. 

Czy rzeczywiście potrzeby firm współ
pracujących z dystrybutorami są róż
ne? Klienci kupujący w dystrybucji 
oczekują dobrej logistyki i ceny. 
W dystrybucji logistyka to tylko jeden 
z wielu procesów biznesowych - dystry
butorzy kupują produkty od dostawców, 
sprzedają je, wspierają merytorycznie od
biorców, prowadzą serwis, działalność 
marketingową, szkolą pracowników, za
rządzają finansami, ryzykiem i jakością. 
Różne są oczekiwania handlujących pro
duktami codziennego użytku i sprzętem 
teleinformatycznym, a jeszcze inne bro
kera finansowego. W każdym jednak pro
cesie wewnętrznym firmy dystrybucyjnej 
rozwiązania IT mogą wiele zmienić i spra
wić, że dystrybutor będzie działał lepiej, 
szybciej i wydajniej. 

Wjaki sposób dystrybutor może zatem 
usprawnić swoje działania dzięki IT? 
Przede wszystkim należy przyjrzeć się do
kładnie każdemu procesowi zachodzącemu 
wewnątrz firmy dystrybucyjnej, znaleźć po
wtarzające się czynności, które można wy
eliminować lub zastąpić, i sprawdzić, co 
można wprowadzić jako innowacje. 

Przykłady można mnożyć. Wdrażając 
odpowiedni system contact center, dystry
butor może w znaczenie lepszy i szybszy 
sposób obsługiwać partnerów handlo
wych. Ma pewność, że klient zawsze się 
dodzwoni, zostanie połączony z kompe
tentną osobą, a na monitorze przedstawi
ciela dystrybutora automatycznie pojawią 
się wszystkie informacje potrzebne do do
kładnej obsługi dzwoniącego klienta. 

Handlowcy mobilni wykorzystujący 
do pracy laptopy, tablety czy smartpho-
ny, poprzez odpowiednie zabezpieczenie 
ich stacji roboczych, autoryzację i uwie
rzytelnienie w procesie logowania do 
zasobów firmowych oraz backup i szyfro
wanie danych na dyskach, mogą wydajnie 
i bez przestojów zapewnić klientom szyb
ką i rzetelną obsługę. Dodatkowo dane na 
ich komputerach zabezpieczone są przed 
odczytem w wypadku kradzieży laptopa 
czy próby ich przegrania na nieautoryzo
wany nośnik zewnętrzny. 

zynu na drugi, a do wydawania większej 
ilości towaru wystarczy obecna kadra. 

Innym przykładem może być zastosowanie 
monitoringu wizyjnego, co już samo z siebie 
poprawia dyscyplinę pracy, daje możliwości 
analizy zachowań, a w wypadku uszkodzeń 
czy rozbieżności w ilościach towaru może być 
źródłem rozstrzygającym spór. 

Na logistykę ma też wpływ odpowied
nio wydajny i zapewniający ciągłość 
działania system zamówień, który przez 
platformy wymiany danych EDI auto
matycznie przeprocesuje zamówienie 
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Inteligentny marketing też może być 
źródłem generowania sprzedaży. Stosuj ąc 
rozwiązania Digital Signage, dystrybuto
rzy mogą automatyzować przekaz, dopa
sowując go do specyfiki miejsca, sklepu 
czy produktów. 

A czy logistykę można usprawnić? 
Oczywiście. Wyobraźmy sobie duży ma
gazyn z setkami czy tysiącami produk
tów. Zapewniając na całej powierzchni 
dostęp WLAN i analizując ruchy wózków 
czy suwnic oraz poruszanie się magazy
nierów, możemy zoptymalizować proces 
wydawania towaru. Magazynier, w zależ
ności od listy wydawanych produktów, bę
dzie „nawigowany", aby najkrótszą drogą 
przygotować zamówienie do wydania. 
Dzięki temu ograniczamy niepotrzebne 
„wolne przebiegi" z jednego końca maga-

od partnera handlowego do producenta, 
optymalizując w ten sposób zasoby ludz
kie. To tylko namiastka wielu ciekawych 
rozwiązań, jakie IT może dać dystrybucji. 

Czy dla partnerów opłacalne jest ofe
rowanie rozwiązań dla dystrybucji? 
Oczywiście, dystrybucja jest dziś podstawą 
łańcucha dostaw. Jeśli spojrzymy, ile pod
miotów zajmuje się tą działalnością - po
wtarzalność rozwiązań, z jakimi możemy 
udawać się do kolejnych firm, jest bardzo 
duża i każdy z integratorów znajdzie coś 
dla siebie. Najważniejsze jest, aby integra
tor potrafił rozmawiać z dystrybutorem 
językiem jego biznesu, potrzeb i korzyści. 
Taką wiedzą Veracomp chętnie się podzie
li, prezentując też, jak w praktyczny sposób 
produkty i rozwiązania przez nas oferowa
ne wspierają działania dystrybucji. 
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