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Mobilní obchodní zástupce – kancelář do kapsy nebo do kabelky!
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Jenom s docela malou nadsázkou můžeme
říci, že univerzálním vládcem současného
světa je dynastie počítačů. To sice není
žádná novinka ani žádná živelní pohroma, už jsme si pomalu všichni
zvykli, ale z historie moc dobře víme, jak to s dynastiemi bývá. Jsou
dvojího druhu. Osvícené a tyranské. Do které kategorie zařadíme tu právě
zmíněnou? To je otázka stále velice aktuální a odpovědi na ni se mohou
kardinálně lišit. Z pohledu generačního, ekonomického, ekologického,
historického, ale i estetického a etického. Vývoj odpovědí je ovšem naprosto klasický, od
počátečního nekritického nadšení nebo naopak skepse, až po stále vyrovnanější „unisono
pochod zlatou střední cestou“. Platí to pro dynastie „historické“, vzpomeňme třeba
Rakousko-Uhersko. Platí to ale i pro tu dynastii současnou, světovládnou. Naprosto
typickým příkladem je „kancelář bez papíru“. I když většina operací skutečně probíhá
elektronicky, tou poslední jistotou bývá velice často nakonec papírový dokument.
Firma, která chce udržet a dokonce posílit svoje pozice na trhu, musí takovýto vývoj
reflektovat a vycházet mu vstříc. To právě činí společnost Smartdata, producent
elektronických mobilních řešení především pro obchodní sféru, dodavatel moderních
softwarových i hardwarových produktů, zefektivňujících zvláště komunikační procesy mezi
firmou a zákazníkem. Vývoj jejich produktů se proto ubírá paralelně dvěma směry. V tom
prvním je posilována mobilita práce s digitálními daty, v tom druhém je vytvářena
možnost vyústění všech těchto „virtuálních“ operací do klasické papírové kancelářské
podoby. Uveďme si příklad.
Mobilní obchodní zástupce je softwarový produkt společnosti Smartdata, který
umožňuje veškerou komunikaci mezi obchodním zástupcem kterékoliv dodavatelské firmy
a jejím zákazníkem přímo v terénu. Prostřednictvím mobilního telefonu, PDA, případně
notebooku je zástupce firmy on-line propojen se svojí kanceláří ve firmě, může využívat
všech datových zdrojů, prezentovat produkty, uzavírat smlouvy, sledovat průběh zakázky
atd. Prostě – je ve své kanceláři a zároveň u zákazníka! Společnost Smartdata navíc
dokáže celý produkt detailně přizpůsobit druhu činnosti klienta. Slouží k tomu soustava
předem naprogramovaných modulů, které lze různě kombinovat podle potřeby a zaměření
klientské firmy. Další technické podrobnosti i prezentaci produktu naleznete na stránkách
www.smartdata.cz.
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Vývoj produktu v prvním směru, v posilování mobility a komfortu práce v terénu se v
současné době projevuje implementací dalšího nového modulu s označením Plánování
pro obchodní zástupce. Ten umožňuje předem si připravit program cesty, sladit
termíny, trasy, náplně, v podstatě pracuje jako elektronický diář s možností optimalizace
jednotlivých operací a s vyloučením jakýchkoliv kolizí. Je samozřejmostí, že sladění akcí
má jediný důsledek, tím je zefektivnění celého procesu.
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A jak to vypadá v tom druhém směru, ve zdokonalení cesty k papírovému dokumentu? I
tady dochází k významnému posunu. Důvod je jasný. Papírový dokument je nejen stále
ještě ten nejbezpečnější v obvyklém pojetí skutečné rukou uchopitelné materie, má ale
také svoji psychologickou tradiční funkci, kterou zřejmě ze svého podvědomí hned tak
nevymažeme. Ani snad není třeba zdůrazňovat rozdíl mezi položkami na obrazovce
počítače a listy papíru, které můžeme rozložit po stole, popisovat, libovolně a hlavně
pohodlně seřazovat atd. Možnost vytisknout dokument tedy jednoznačně zpříjemňuje
práci s ním a tedy naplňuje základní ideu vývoje všech moderních nástrojů – zvyšování
komfortu a komplexnosti poskytovaného servisu.
Jaké jsou možnosti tisku? Dosud běžný tisk na formát A4 je samozřejmě možný, jsou s
ním ale spojeny jisté problémy s velikostí a neskladností tiskáren. Mnohem výhodnější
proto v tomto případě je využít možnosti propojení mobilního zařízení s mobilní přenosnou
tiskárnou, která je nabízena v mnoha různých provedeních. Mimo jiné také jako např.
praktický přívěšek za opasek.
V tištěné podobě jsou ale mnohem významnější menší formáty, využívané pro nejrůznější
doklady typu účtenek, tiketů, vstupenek a dalších drobných tiskovin. Společnost
Smartdata nyní doplnila svůj produkt o podporu přímého tisku takovýchto dokladů na
přenosných tiskárnách, jejichž parametry zajišťují prakticky zcela bezporuchový a
především velice efektivní provoz. I to je součástí onoho komplexního servisu, o kterém
již byla řeč a bez kterého si dnes úspěch kteréhokoliv produktu na trhu nelze představit.

Velocity Mobile 103
HTC Touch Diamond
MWg Atom V
MWg Zinc II
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Z blogu Blog admina ;o):

Čekání na prcka HTC
TouchZe všeho nejhoší
nejsou, jak si mnoho lidí
myslí, trpaslíci, ze všeho
nejhorší je čekání. Po
několika měsicích
usilovného vyjednávání o
zapůjčení modelu HTC
Touch s různ& ...
Pokračovat...

Připravil: Josef Kroupa, Fotart publicity service
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O společnosti Smartdata s.r.o
Společnost Smartdata se věnuje vývoji a dodávkám specializovaných zákaznických řešení,
manažerským informačním systémům (MIS), mobilním řešením na platformě Windows
Mobile a různým technologiím identifikace (čárové kody, RFID apod.) V rámci segmentu
mobilních řešení nabízí společnost Smartdata s.r.o také aplikace SMS Processing System,
Mobile Portal, Elektronický Číšník - Smart Waiter, MOZ Servis a další. O široké nabídce
produktů a služeb si můžete více přečíst na internetových stránkách - www.smartdata.cz,
kde naleznete i reference a seznam spolupracujících partnerů. Dne 12.5.2008 byla
společnost Smartdata vyhlášena jako finalista soutěže Microsoft Indutry Awards
v kategorii „Nejlepší řešení využívající Microsoft Windows Mobile“

Kontakty:
Smartdata,s.r.o., 28. pluku 8/814, 101 00 Praha 10, Tel.: 242441747, Email:
info@smartdata.cz
od 3.1.2007 21:15

Publikoval Smartdata, Dnes v 7:32, Precteno: 44 x Přidat komentář(0)
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Linkuj.cz !

19. týden - přehled cen WM zařízení
HTC Touch Diamond: Více než krásný komunikátor se oficiálně
představuje (PREVIEW, technické parametry + živé foto + 9x video)
HTC Touch Edition: úspěch střídá úspěch aneb povedená edice
(Classic/Enchanced, Dual, Cuise) - srovnání a video!
HTC Touch Diamond: Opravdová lahůdka aneb nejen mini-video-test
(+ podrobný popis TouchFLO 3D)
PDA na KASA.cz

Microsoft Forefront

Přenosné PC Acer, Asus, Compaq, Hp Palm,
Yakumo, FS za skvělé ceny!
www.kasa.cz/Windows+mobile

Odražení virů - snadnější. Obrana vašeho
systému - jednodušší.
www.microsoft.com/cze/forefront

Návrhy interiérů
Vytvoříme Vám
návrhy
kancelářských
interiérů zdarma ve
3D!
www.top-office.cz

Komentáře:

Zatím nebyl vložen žádný komentář. Buďte první! (není potřebná registrace)
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