
Skuteczny system

do raportowania prac w terenie.
Wersja z dnia 03-06-2019



Witaj!

Companion powstał, aby pasję do technologii i innowacji
wykorzystywać w rozwiązywaniu realnych problemów
biznesowych Klientów. Tworzymy intuicyjne, mobilne
oprogramowanie, wspierające raportowanie działań
pracowników terenowych oraz komunikację z
przedstawicielami handlowymi (weryfikacja zadań,
zgłaszanie reklamacji, raporty mailowe i systemowe).
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Dzięki dużej elastyczności i dynamiczności możemy na bieżąco dostosowywać nasze produkty do Twoich potrzeb.

Ponad 90% klientów, którzy spróbowali pracy z SalesCompanionem,
współpracuje z nami do dziś. Tym, którzy odeszli system został
narzucony przez spółkę matkę.

Z naszego systemu korzysta obecnie każdego miesiąca ponad 2 000
handlowców i merchandiserów, którzy przesyłają do systemu
miesięcznie ponad 100 000 raportów, a w nich około 300 000 zdjęć.

Elastyczność. System rozwijamy nie w cyklach, a na bieżąco, by cały
czas odpowiadał na potrzeby rynku i naszych klientów.

Prostota połączona z perfekcjonizmem. Mamy wręcz obsesję na
punkcie minimalizmu, ergonomii i komfortu użytkowania naszych
produktów. Stale zadajemy sobie pytanie, czy dana funkcjonalność jest
rzeczywiście potrzebna, czy wręcz odwrotnie, stanie się
niepraktycznym utrudnieniem. Nasze produkty rozwijamy nieustannie
metodą Kaizen, czyli małymi krokami w kierunku doskonałości.

Innowacyjność i dynamizm. Aby stale podnosić efektywność Twojego
biznesu, już dziś pracujemy nad rozwiązaniami, które będą
standardem w przyszłości.

SaaS, czyli lekkość tworzonych rozwiązań. Ideę „lekkiego
podróżowania”, przekładamy na biznes. Dostarczamy rozwiązania, w
których odpowiedzialność za sprzęt, systemy operacyjne,
oprogramowanie, aktualizacje, support i serwis bierzemy na siebie.
Klient może skupić się na rozwijaniu swojego biznesu.

1. Co nas wyróżnia? 



2. Dlaczego platforma SalesCompanion? 

SalesCompanion to skuteczne narzędzie do raportowania prac w terenie, które

gwarantuje naszym Klientom szereg korzyści:

• Doskonała komunikacja i zrozumienie potrzeb Klienta (15 lat doświadczenia w
dostarczaniu rozwiązań SFA)

• Prosty interfejs systemu i szybkość jego obsługi gwarantuje więcej czasu na
działania merytoryczne,

• Możliwość rozbudowy systemu na bieżąco,

• Szybki czas reakcji na ewentualne problemy,

• Dedykowane modyfikacje systemu na potrzeby klienta i poszczególnych
projektów,

• Duża elastyczność w konfigurowaniu projektów, tworzeniu grup użytkowników,
przydzielania uprawnień oraz funkcji, importowaniu danych oraz konfiguracji
wzoru badania,
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Jesteśmy elastyczni. Umowę podpisujemy bezterminowo i umożliwiamy testy systemu za darmo.

Zrozumienie potrzeb 
klienta

Indywidualne podejście

Możliwość rozbudowy 
systemu na bieżąco

Szybkość reakcji
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Prosty interfejs systemu i szybkość jego obsługi gwarantuje więcej czasu na działania merytoryczne.

3. Raport z wizyty w terenie 

SalesCompanion pozwala elastycznie i na bieżąco

projektować ankietę do wypełnienia dla pracownika

terenowego.

• Pytania tekstowe, liczbowe, słownikowe, data, 0/1

• Możliwość ustawiania zakresu i liczby znaków dla
pól liczbowych

• Możliwość ustawiania odpowiedzi domyślnych

• Opcja wymuszenia załączenia do ankiety
określonej liczby zdjęć

• Opcja pytań warunkowych

• Opcja skanowania kodów kreskowych

Pracownik widzi w swojej aplikacji tylko te funkcje i
dane, które są mu niezbędne do wykonania
zadania. Wszystkie pozostałe są niewidoczne.

Wypełnia dane, zapisuje, wysyła na serwer, dzięki
czemu na bieżąco możemy śledzić przebieg akcji
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Szybkie i przyjazne składanie zamówień

4. Składanie zamówień 

Aplikacja umożliwia szybkie wysyłanie zamówień do dystrybutorów 

(na jeden lub kilka adresów). 

Przedstawiciel ma dostęp do historii sprzedaży i zamówień danego 

kontrahenta. 



FA
K

T
U

R
Y

Faktury i inne dokumenty drukowane na miejscu 

5. Wystawianie faktur 

System umożliwia wygodne 

drukowanie dokumentów takich 

jak faktury VAT, paragony, KP, czy 

WZ-ki na drukarkach mobilnych. 

Możliwe jest również wybranie 

opcji odroczonej płatności oraz 

modyfikacji cen. 
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Zdjęcia to skiuteczny sposób dokumentacji wykonanych wizyt.

6. Zdjęcia w raporcie z wizyty

SalesCompanion pozwala dołączać do raportu z

wizyty dowolną liczbę zdjęć – w ramach sekcji zdjęć

ogólnych, jak i jako osobnych pytań zdjęciowych.

Zdjęcia są robione bezpośrednio na telefonie/tablecie

i automatycznie załączane do raportu. Każde zdjęcie

jest opisywane współrzędnymi geograficznymi

miejsca, w którym zostało wykonane.

W systemie online można w wygodny sposób

przeglądać wykonane w terenie zdjęcia.

Istnieje również możliwość zaimplementowania

funkcji rozpoznawania marek i produktów na półkach

- Shelf Recognition.



G
P

S

Rejestrowanie współrzędnych geograficznych miejsc wykonania zadania gwarantuje wysoką jakość usługi.

7. Większa kontrola nad procesem dzięki GPS

W momencie wejścia do raportu z wizyty,

oraz jej zapisania aplikacja rejestruje

współrzędne geograficzne położenia

pracownika. Dzięki temu mamy pewność, że

raporty z wizyt są wypełniane faktycznie w

miejscu wykonania usługi. W systemie online

możemy podglądać miejsce wykonania

każdej wizyty i weryfikować jej prawidłowość.

Rejestrowane są również współrzędne

miejsc, w których robione są zdjęcia.
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Szereg gotowych raportów zbiorczych oraz możliwość stworzenia dodatkowych

8. Raporty zbiorcze

Aby zapewnić wygodę bieżącego śledzenia wyników projektu SalesCompanion zapewnia szereg

gotowych raportów zbiorczych dostępnych w systemie online. Jesteśmy w stanie stworzyć dowolny

dodatkowy raport, jak również ustawić jego automatyczną wysyłkę na wskazane adresy e-mail według

uzgodnionych parametrów. SalesCompanion daje też możliwość eksportu pełnych danych z ankiet do

formatu MS Excel.
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Skuteczna i efektywna komunikacja użytkowników biorących udział w projekcie

9. Komunikacja e-mail, sms, wewnątrz systemu

Dzięki wielu funkcjom komunikacyjnym (komentarze w ankietach, moduł Komunikaty, funkcjonalność

zgłaszania ankiet do poprawy) różne grupy użytkowników mogą skutecznie komunikować się między

sobą i zwiększać skuteczność działań sprzedażowych.
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Wygoda , przejrzystość, oszczędność czasu.

10. Dashboard

SalesCompanion pozwala zaprojektować dashboard, na którym od razu po zalogowaniu zobaczysz

kluczowe informacje z Twojego projektu. To wygoda i oszczędność czasu.
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Skuteczność w działaniu i nastawienie na klienta przekładają się na zadowolenie

11. Referencje

„Współpraca z Companion to korzystna relacja 
funkcjonalności i jakości obsługi do ceny. Szczególnie cenimy 
sobie indywidualne podejście do Klienta, dobre zrozumienie 
naszych potrzeb i szybkość reakcji.”

Paweł Waś National Key Account, Orange Polska

„Zmaganie się z systemem SFA niedostosowanym do moich 
potrzeb to była prawdziwa katorga. Mnóstwo 
niewykorzystywanych opcji, konieczność administratora 
systemu, problemy z pomocą techniczną no i cena. Z 
Companion mamy szybkie i łatwe raportowanie dla osób 
pracujących w terenie, brak problemów technicznych, nic się 
nie zawiesza. Panel administracyjny gwarantuje szybki 
dostęp do potrzebnych danych. Z przyjemnością 
rekomenduję rozwiązania oferowane przez Companion”

Grzegorz Dmytrzak Key Account Manager, Unimil

„….wielokrotnie spotykałem się z pracownikami Companion 
w celu dostosowania funkcjonalności systemu do bieżących, 
czasami ad-hoc’owych potrzeb.  Moje oczekiwania zawsze 
były realizowane zaskakująco szybko i niezawodnie. Osoby, z 
którymi współpracowałem i współpracuję zawsze miały dużą 
wiedzę z zakresu sprzedaży, co znacznie ułatwiało 
znalezienie odpowiednich rozwiązań. Bardzo wysoko cenię 
sobie profesjonalizm oraz dużą elastyczność w podejściu do 
stawianych zadań. Firma Companion jest warta polecenia 
jako sprawdzony partner biznesowy.”

Piotr Sibielak Dyrektor ds. sprzedaży, Zott Polska

„Firma Companion jest nastawiona na szukanie 
odpowiednich rozwiązań dla biznesu. Współpraca przebiega 
sprawnie a zgłaszane problemy są weryfikowane i 
szczegółowo wyjaśniane użytkownikom systemu.”

Justyna Sapierzyńska Sales Director, Energizer Group Polska
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12. Kontakt

Sławomir Łebkowski

s.lebkowski@companion.pl
501 165 169

Nasi Klienci najczęściej mówią o chęci zwiększenia efektywności działania, sprzedaży, o potrzebie zwiększenia
zaangażowania pracowników, zmniejszenia rotacji, oraz chęci usprawnienia i uatrakcyjnienia ich pracy.

Jeżeli w Twojej firmie istnieją takie same, lub podobne potrzeby, zachęcam do kontaktu i osobistej rozmowy.

Zapewniam, że nie będziesz chciał polecać nas swojej konkurencji ☺

Companion Sp. z o.o., ul. Chełmońskiego 1/52, 02-495 Warszawa, NIP: 5222937744, REGON: 142161730, www.companion.pl


