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Wyzwanie

Działalność Klienta oparta została na szerokiej 
ofercie usług i kierowana jest do zróżnicowanej 
grupy docelowej. Podstawą do wdrożenia roz-
wiązania była potrzeba konsolidacji działań na 
kilku płaszczyznach procesu biznesowego, w tym 
uwzględnienie roli partnerów biznesowych.

Rozwiązanie

Klient zdecydował się na wdrożenie platformy Salesforce umożliwiającej sprawne zarządzanie i nadzo-
rowanie złożonego procesu biznesowego.

Wybrane moduły:
• Sales Cloud 
• Salesforce Pardot
• Partner Community

Istotną kwestią był wybór narzędzia do obsługi partnerów, które pozwoli na wymianę wiedzy, spraw-
ną kolaborację i wspólną sprzedaż, a także umożliwia dostęp do pulpitów menadżerskich i tworzenie 
raportów.

Głównym założeniem projektu było znalezie-
nie platformy optymalizującej pracę działów 
sprzedaży i marketingu. Ważne stało się również 
usprawnienie współpracy z partnerami, którzy 
mają dla Klienta szczególne znaczenie – aktywnie 
uczestniczą w procesie sprzedaży.

•  zacieśnienie współpracy pomiędzy marketingiem a sprzedażą, 
•  stworzenie portalu dla partnerów,
•  zapewnienie efektywnego działania procesów biznesowych,
•  aktywizacja obecnych partnerów
•  wzrost sprzedaży, 
•  zwiększenie percepcji zdarzeń na rynku

Klientem był jeden z liderów rynku automatyki 
przemysłowej oraz rozwiązań służących 
zarządzaniu budynkami.

Firma od kilkunastu lat wdraża inteligentne 
rozwiązania w instytucjach, gminach, zakładach 
przemysłowych i dla osób prywatnych na całym 
świecie.
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Wdrożenie
Etapy wdrożenia:

Moduł sprzedażowy
W pierwszej kolejności wdrożony został moduł dedykowany sprzedaży stworzony w oparciu o licencję 
Sales Cloud. Na etapie analizy wyszczególniono 5 procesów sprzedażowych specyficznych dla pewnych 
grup produktów. W toku implementacji została zintegrowana poczta mailowa w outlook w ramach któ-
rej użytkownicy zyskali możliwość synchronizacji wiadomości oraz wydarzeń pomiędzy kalendarzami. 
Dodatkowo, użytkownicy modułu sprzedażowego mają dostęp do szeregu raportów, które mogą konfi-
gurować i dostosowywać do własnych potrzeb

Moduł marketingowy Pardot
W ramach implementacji modułu do marketingu użytkownicy zyskali możliwość generowania poten-
cjalnych klientów poprzez działania marketingowe. W ramach wdrożenia Pardot został połączony z for-
mularzami na stronie internetowej, aby umożliwić szybkie przechwytywanie potencjalnych klientów. 
Wygenerowane w ten sposób kontakty są automatycznie wysyłane do modułu sprzedażowego, gdzie 
handlowcy mogą podjąć kolejne kroki w celu sprecyzowania wymagań klienta. Dodatkowo narzędzie 
zostało wyposażone w funkcjonalności pozwalające na prowadzenie działań marketingowych w social 
media (Facebook, LinkedIn). Użytkownicy modułu marketingowego mają możliwość śledzenia skutecz-
ności prowadzonych przez siebie kampanii korzystając z funkcjonalności raportowych.

Portal dla partnerów
Jednym z najważniejszych założeń projektu było zacieśnienie współpracy z partnerami. W tym celu za-
implementowany został portal Community, który umożliwi partnerom i pracownikom firmy szybszą ko-
munikację. W obrębie portalu partnerzy mają dostęp do dokumentacji, która wspomoże ich w procesie 
wyceny i na etapie wstępnych rozmów z klientami. Dodatkowo mają możliwość rejestrowania poten-
cjalnych klientów oraz prowadzenia procesów sprzedażowych, jeśli zostaną do tego uprawnieni. Aby 
usprawnić proces obsługi klienta handlowcy i partnerzy mogą wzajemnie przypisywać sobie zadania 
z określonym terminem realizacji.

Korzyści
• usprawnienie procesu pozyskiwania nowych klientów

• uporządkowanie procesów biznesowych i uzyskanie lepszej kontroli nad ich przebiegiem

• uporządkowanie i rozszerzenie bazy narzędzi marketingowych 

• kontrola skuteczności narzędzi marketingowych w promowaniu szerokiej oferty produktów

• zwiększenie aktywności partnerów w procesie pozyskiwania klientów

• pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych i wdrożeniowych



O Limitless Technologies
Jesteśmy firmą technologiczną a podstawą naszej działalności jest sprzedaż 
i konsulting rozwiązań IT. Jesteśmy partnerem Salesforce oraz Veritas. Nasze 
biura znajdują się w Warszawie i Krakowie. Naszą misją jest pomoc firmom 
w rozwoju ich biznesu za pomocą nowoczesnych technologii. Wierzymy, że od-
powiednio wdrożone rozwiązania IT mogą wnieść zarządzanie w każdej firmie 
na nowy, niespotykany dotychczas, wysoki poziom.

Siłą i główną przewagą konkurencyjną Limitless Technologies jest unikalny ze-
spół ekspertów. Kompetencje rozwijaliśmy, pracując przez lata w centrali Sale-
sforce w San Francisco (USA), w europejskiej centrali mieszczącej się Dublinie 
(Irlandia), a także realizując wdrożenia na rynku rodzimym. Lata doświadczeń 
w działach rozwoju oprogramowania – przechodząc przez kolejne szczeble ka-
riery, od stanowisk młodszego programisty po senior managera i zarządzanie 
zespołami zajmującymi się rozwojem platformy Salesforce – dały nam pełną 
znajomość tego systemu i dogłębne zrozumienie możliwości, jakie zapewnia 
przedsiębiorcom każde z oferowanych rozwiązań.
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