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Wstęp
Obecne niepewne czasy wymusiły na organizacjach 
zmianę sposobu działania i bardzo szybką, nie zawsze 
zaplanowaną, cyfryzację. To zmiana, która dotyczy wielu 
obszarów funkcjonowania firmy, zaczynając od rozproszonej 
i asynchronicznej pracy zespołów, przez zdalną i cyfrową 
współpracę z kontrahentami, elektroniczny obieg dokumentów, 
po komunikację i dostarczanie wartości klientom w zupełnie 
nowy sposób. Jednak nie wszystkie organizacje były i są 
gotowe na rozpoczęcie cyfrowej transformacji, a wdrożone 
przez nie rozwiązania nie zawsze przynoszą oczekiwane 
rezultaty. 

Jako EY wspieramy naszych Klientów w szybkiej ścieżce 
do sprawnej transformacji cyfrowej. Oferujemy rozwiązania 
technologiczne zbudowane przez wiodących przedsiębiorców 
oraz sprawdzone metody. Pozwalają one organizacjom 
być na bieżąco w ciągle zmieniającej się rzeczywistości 
i pomagają sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją firmy, 
budować nowe produkty i usługi z zewnętrznymi partnerami 
technologicznymi oraz tworzyć ustrukturyzowane i skuteczne 
kanały pozyskiwania technologii na przyszłość. 

Dzięki analizie i zrozumieniu potrzeb naszych Klientów 
jesteśmy z stanie zaproponować rozwiązania technologiczne, 
które precyzyjnie zaadresują najbardziej palące problemy 
i zaspokajają potrzeby klientów oraz bezpiecznie 
i w ustrukturyzowany sposób przeprowadzą organizacje przez 
proces cyfrowej transformacji. 

Przed Państwem prezentacja 15 przypadków 
użycia technologii naszych partnerów, które mogą 
przynieść wymierne korzyści dla Państwa organizacji 
i stanowić odpowiedź na wyzwania, które stawia przed 
przedsiębiorstwami COVID-19. 
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CYFROWY PODPIS

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA
• Skrócenie czasu zamykania transakcji biznesowych z kilku dni do paru minut,

• Rezygnacja z potrzeby drukowania, skanowania czy korzystania z usług 
kurierskich,

• Dostęp z dowolnego urządzenia z dostępem do sieci. Odbiorca dokumentów 
nie płaci za usługę. Nie musi niczego instalować ani rejestrować konta 
na platformie Autenti. 

W obliczu epidemii koronawirusa, większość organizacji 
została zmuszona do wydłużenia czasu przetwarzania stosów 
dokumentów, co prowadzi do błędów, braków lub powielania 
tych samych dokumentów. Platforma wspiera organizacje 
w rozwiązywaniu ich problemów, wprowadzając elektroniczny 
obieg dokumentów i umożliwiając zdalne podpisywanie 
dokumentów.

Platforma do zatwierdzania dokumentów i podpisywania 
umów online, która przekształca tradycyjne transakcje B2B 
i B2C w e-commerce, a dzięki wygodnemu i bezpiecznemu 
sposobowi zapewnia większą sprzedaż dzięki podpisom 
elektronicznym za jednym kliknięciem. Platforma jest 
niezależna od wszystkich stron podpisujących, zgodna 
z regulacjami eIDAS, pośredniczącym dostawcą usług 
zaufania, który zapewnia integralność dokumentów  
i pewność biznesową.

WYZWANIE ROZWIĄZANIE

PROGNOZOWANE 
REZULTATY 72x 70%

oszczędność czasu
szybsze i efektywnie 
podpisywanie dokumentów

oszczędności
redukcja kosztów 
i automatyzacja

01
OPIS ROZWIĄZANIA
Platforma do zatwierdzania dokumentów i ich podpisywania umów online. 
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ZARZĄDZANIE FINANSAMI

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA
• Szybkie i efektywne negocjowanie terminów oraz warunków płatności, 

• Dodatkowy przychód dla biznesu z tytułu premii za wcześniejszą płatność,

• Automatyzacja i integracja z aktualnymi systemami FK.

W obliczu epidemii COVID-19 organizacje muszą nie tylko 
odpowiednio zarządzać finansami, ale też utrzymać ciągłość 
łańcucha dostaw. Zagrożenie utraty dostawcy jest tym większe, 
im bardziej zachwiana jest jego stabilność finansowa, na którą 
bezpośrednio oddziałują zatory płatnicze. 

Platforma wesprze Twoje procesy zarządzania rentownością 
firmy oraz pomoże zbudować Ci mocne i trwałe relacje 
biznesowe z Twoimi dostawcami.

Dzięki elektronicznej platformie zyskasz: 

• efektywne narzędzie do monitoringu terminów płatności 
faktur, 

• zdalne negocjowanie rabatów,

• niezbędny czas na dalszą działalność sprzedażową.

• Zarabiaj na wcześniejszych płatnościach, wspomagając 
płynność swoich dostawców. 

WYZWANIE

PROGNOZOWANE 
REZULTATY 30% 24% p.a.

średni termin przyspieszenia 
rotacji płatności
lepsza płynność dostawców

dodatkowego przychodu
negocjowanie rabatów 
i upustów

02
OPIS ROZWIĄZANIA
Dedykowana elektroniczna platforma umożliwiająca zarządzanie finansami firmy poprzez funkcjonalność 
negocjowania z dostawcami warunków płatności za poszczególne faktury. 

ROZWIĄZANIE
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BEZ POTRZEBY KODOWANIA 

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA
• Automatyzacja - w 100% dopasowane aplikacje automatyzujące procesy 

biznesowe,

• Oszczędność czasu i środków przeznaczanych na wdrożenia dużych systemów 
i tzw. custom development (nawet 70x),

• Zwiększenie efektywności procesów i komunikacji biznesowej przynosi 
natychmiastowy ROE. 

Działania operacyjne firmy podczas pracy zdalnej. 
Przeniesienie procesów zarządzanych ręcznie, 
na papierze i w Excelu do jednej platformy, pozwalającej 
na automatyzację, współdziałanie i wymianę informacji 
z wielu różnych departamentów. Zapewnienie bezpiecznego 
dostępu do niezbędnych narzędzi i danych osobom pracującym 
z różnych lokalizacji. Minimalizacja potrzeby interakcji. 

Zarządzanie pracą zdalną 

• monitorowanie sytuacji 
nadzwyczajnych,

• harmonogramowanie pracy, 
zadań, 

• regulowanie pracy w trybie 
Home Office, 

• wnioski urlopowe, 

• raportowanie czasu pracy, 

• monitorowanie projektów. 

Zarządzanie projektami 

• przydział zadań w ramach 
prowadzonego projektu, 
razem z budżetem 
i terminami wykonania 
zadań, 

• monitorowanie czasu 
przeznaczonego na dany 
projekt / zadanie w ramach 
podpisanej umowy, 

• monitorowanie wykonania 
zadań,

• odbiór prac,

• powiadomienia mailowe 
o nowych „zdarzeniach”. 

WYZWANIE

PROGNOZOWANE 
REZULTATY 30% 90%

mniej czasu 
średnio spędzonego 
na zadanie

redukcji kosztów
transferu wiedzy 
w porównaniu 
do tradycyjnych metod

03
OPIS ROZWIĄZANIA
Platforma SaaS do łatwej budowy aplikacji biznesowych. Oferuje setki aplikacji wspierających procesy biznesowe 
B2B i B2E oraz pozwala w niezwykle szybki i łatwy nawet dla użytkownika biznesowego sposób tworzyć własne 
aplikacje. Projektowanie aplikacji odbywa się za pomocą formuł podobnych do tych znanych z MS Excel.

ROZWIĄZANIE
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ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA
• Zmniejszenie liczby błędów pracowników o 43%, 

• Natychmiastowy wzrost wydajności o 36%, 

• Koszty administracji i przetwarzania dokumentów zmniejszone o 23%.

Wykonując zdalną pracę, organizacje często mają utrudnionych 
dostęp do najbardziej niezbędnych procesów.  
Okres kwarantanny wywołuje wśród pracowników potrzeby 
tworzenia wniosków urlopowych, odpowiedniego fakturowania 
czy choćby radzenia sobie z korespondencją przychodzącą.

Dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest zdalna automatyzacja 
i digitalizacja procesów obiegu dokumentacji. 
Narzędzie pozwala organizacji zaoszczędzić czas oraz daje 
możliwość przeniesienia części procesów do świata online. 
Każdy z pracowników wykonujący swoje obowiązki zdalnie, 
uzyskuje dostęp do niezbędnych funkcjonalności systemu. 

WYZWANIE

PROGNOZOWANE 
REZULTATY 36% 23%wzrost wydajności

wykonywanej pracy

oszczędności
administracji i przetwarzania 
dokumentów

04
OPIS ROZWIĄZANIA
Kompleksowe rozwiązanie dostarcza szeregu zaawansowanych funkcjonalności z zakresu zarządzania 
dokumentami (DMS), procesami biznesowymi (BPM) oraz przepływem pracy (workflow).

ROZWIĄZANIE
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MONITORING PŁATNOŚCI

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA
• Automatyzacja procesu monitoringu i windykacji polubownej - zmniejszenie 

liczby pracowników o 23%,

• Natychmiastowy wzrost skuteczności odzyskiwania należności poprzez 
zastosowanie elementu Giełdy Długów,

• Zmniejszenie kosztów obsługi korespondencji.

Wykonując zdalną pracę, organizacje często mają utrudniony 
dostęp do najbardziej niezbędnych procesów.  
Automatyzacja procesu windykacji na etapie monitoringu 
i windykacji polubownej ogranicza popełnianie błędów przez 
pracowników, a przez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań 
Giełdy Długów uzyskuje zwiększenie skuteczności procesu. 

Rozwiązanie umożliwia zdalną automatyzacje i digitalizacje 
procesu monitoringu płatności i windykacji polubownej: 
ugody, wezwania do zapłaty, upublicznienie danych dłużnika 
na Giełdzie Długów czy wpis do BIG InfoMonitor.  
Narzędzie uwalnia organizacje od obowiązku manualnej 
weryfikacji terminów płatności poszczególnych faktur, 
pozwalając zaoszczędzić czas oraz umożliwiając przeniesienie 
części procesów do świata online. 

WYZWANIE

PROGNOZOWANE 
REZULTATY 33% 40%wzrost skuteczności

w odzyskiwaniu należności
ograniczenia kosztów
obsługi korespondencji

05
OPIS ROZWIĄZANIA
Rozwiązanie dostarcza szeregu zaawansowanych funkcjonalności z zakresu zarządzania monitoringiem płatności 
i automatyczną windykacją polubowną, z uwzględnieniem Giełdy Długów. 

ROZWIĄZANIE
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AI WSPIERA MOTYWACJĘ 

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA
• Optymalizacja kosztów administracyjnych,

• Zdalne rozpatrywanie wniosków pracowników,

• Automatyzacja procesów HR,

• Obniżenie rotacji pracowników,

• Zwiększanie satysfakcji pracowników.

Wspieraj, doceniaj i bądź blisko z pracownikami podczas 
pracy zdalnej. Buduj w pracownikach poczucie, że są ważnymi 
członkami zespołu.

Rzeczywistość pracy w domu i radzenia sobie z niepokojem 
są wyzwaniem w trudnych czasach. Dlatego tak ważne jest, 
aby pracownicy, kierownicy i liderzy wspierali się nawzajem 
oraz doceniali.

Do 30 czerwca 2020 r. aplikacja do doceniania jest bezpłatna 
dla wszystkich firm: małych i dużych. 
Uruchomienie aplikacji zajmie Ci tylko 5 minut. 
Doceniaj pracowników i współpracowników już od dziś!

WYZWANIE

PROGNOZOWANE 
REZULTATY 38% 18%

o tyle bardziej wydajni 
są Ci zaangażowani 
i lojalni pracownicy
AON Hewitt, 2018 

tylu Polaków jest lojalnych 
wobec firm i rozwija 
ich wartość
Instytut Gallupa, 2018 

06
OPIS ROZWIĄZANIA
Zintegrowane rozwiązanie SaaS dla menedżerów, żeby mogli szybciej, łatwiej komunikować się z pracownikami. 
Służy też do nagradzania i doceniania online. Wspiera procesy w HR i pozwala zarządzać talentami tak, 
by zostały w firmach na dłużej.

ROZWIĄZANIE
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GRAFIK PRACY ON-LINE

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA
• Optymalizacja czasu pracy, brak nadgodzin,

• Kontrola nad kosztem pracy i KPI wydajnościowymi,

• Rejestracja czasu pracy bez kart i czytników,

• Oszczędność czasu w procesach związanych z planowaniem i rozliczaniem czasu 
pracy.

W czasach epidemii COVID-19, niepewności związanej 
z kryzysem gospodarczym i społecznym trudno jest zapewnić 
w placówkach odpowiedni personel. Obecne ustawienie 
grafików pracowniczych narażone jest na wysokie ryzyko 
niedostosowania ilości personelu do ilości pracy, pracy 
w godzinach nadliczbowych, utraty kontroli nad wydajnością 
i poziomem kosztów pracy.

Podczas pandemii firmy zmagają się z niedoborem 
pracowników. Oprogramowanie pomoże w lepszym 
wykorzystaniu dostępnych zasobów ludzkich i dostosowaniu 
liczby pracowników do zapotrzebowania na pracę. 
Zmniejszy ryzyko kosztownych nadgodzin. Narzędzie pomoże 
zminimalizować Ci straty związane z sytuacją.

WYZWANIE

PROGNOZOWANE 
REZULTATY 50% 100%optymalizacja kosztów pracy zgodność z Kodeksem Pracy

07
OPIS ROZWIĄZANIA
Oprogramowanie automatyzujące planowanie i rozliczanie czasu pracy przy użyciu dodatkowych narzędzi 
i funkcjonujące zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy. System pozwala na tworzenie grafików jednym 
kliknięciem, biorąc pod uwagę wszystkie zmienne, takie jak liczba potrzebnych pracowników czy preferencje 
pracowników.

ROZWIĄZANIE
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NIECH KAŻDY DZIEŃ BĘDZIE DNIEM 
WYPŁATY

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA
• Branding pracodawcy: bądź szefem, dla którego wszyscy chcą pracować,

• Motywacja siły roboczej: zwiększ satysfakcję, wydajność i utrzymanie 
pracowników,

• Korzyści finansowe oferowane każdemu pracownikowi niezależnie od rodzaju 
umowy: elastyczne wynagrodzenie i natychmiastowe opcje finansowania 
na lepszych warunkach.

Niepewność pracowników w czasach kryzysu  
gospodarczego / społecznego.

Jednym z rozwiązań, które możesz wykorzystać, aby pomóc 
swoim pracownikom w czasach kryzysu  gospodarczego /  
społecznego i niepewności jest platforma finansowa.

Narzędzie umożliwia Twoim pracownikom dostęp do zarobionej 
pensji w dowolnym momencie miesiąca, w którym potrzebują 
pieniędzy, w sytuacjach awaryjnych. Przenieś ich istniejące 
pożyczki do mobilnej aplikacji i zawieszaj płatności rat na kilka 
miesięcy, aż kryzys się skończy. Uzyskaj dostęp do mobilnego 
trenera finansowego, który pomoże Twoim pracownikom 
w czasach niepewności finansowej.

WYZWANIE

PROGNOZOWANE 
REZULTATY 20% 15%obniżona rotacja 

pracowników

większe zaangażowanie / 
ilość przepracowanych 
godzin

08
OPIS ROZWIĄZANIA
Aplikacja mobilna zintegrowaną z pracodawcą dostarcza etycznych, zrównoważonych i niedrogich produktów 
finansowych jako korzyści dla pracowników.

ROZWIĄZANIE
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ZARZĄDZANIE OBECNOŚCIĄ MARKI 
W E-COMMERCE 

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA
• Platforma do tworzenia, zarządzania i dostarczania treści do sklepów 

internetowych,

• Wiodące na rynku rozwiązanie do monitorowania i analizy obecności danej marki 
w Internecie,

• Dynamiczna analiza dla wszystkich produktów marki na tle konkurencji, 
na podstawie danych z tysięcy sklepów internetowych.

Od momentu wprowadzenia kwarantanny oraz izolacji, 
e-commerce odgrywa i będzie odgrywać coraz większą rolę, 
w zapewnieniu dostępu do niezbędnych artykułów dla ludności. 
W obawie przed rozprzestrzenianiem się wirusa, konsumenci 
przestawią się z zakupów w sklepach tradycyjnych na zakupy 
online. Oznacza to nie tylko więcej klientów kupujących 
w e-commerce, ale także więcej czasu, który ludzie będą 
spędzać na poszukiwaniu produktów online. 

Uznana na całym świecie platforma Digital Shelf 
Automation pozwala markom na nieustanne monitorowanie 
i identyfikację kluczowych czynników wpływających 
na sprzedaż online oraz podejmowanie niezwłocznych działań 
w zidentyfikowanych obszarach zawierających luki. 

Zestaw narzędzi, w tym przejrzysty i intuicyjny panel 
do zarządzania działaniami, pomaga użytkownikom skupić 
się na najważniejszych wskaźnikach sprzedaży w handlu 
elektronicznym i działać tam, gdzie jest to najważniejsze.

WYZWANIE

PROGNOZOWANE 
REZULTATY 10 p.p. 75%wzrost udziału w rynku wzrost sprzedaży

09
OPIS ROZWIĄZANIA
Rozwiązanie do monitoringu obecności marki w sieci, a także wsparcie w tworzeniu, zarządzaniu i syndykacji 
treści. Rozwiązania pomagają klientom rozwijać ich wirtualne kompetencje oraz znacząco zwiększać sprzedaż 
w Internecie. Narzędzie wspiera ponad 650 marek w obszarach FMCG, Beauty i AGD na kluczowych światowych 
rynkach.

ROZWIĄZANIE
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PLATFORMA ANALITYCZNO-
MARKETINGOWA 

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA
• Platforma danych do przechowywania metadanych subskrybenta,

• Uzyskanie wglądu w to, w jaki sposób produkt cyfrowy jest dostępny i używany 
przez klientów,

• Rozwiązanie odsprzedażowe dla konsultantów w ramach oferty marketingowej /  
analizy danych. 

Przetwarzanie wrażliwych danych klientów związanych 
z COVID-19.

Firmy, które chcą kierować reklamy do odbiorców 
internetowych zainteresowanych lub dotkniętych COVID-19, 
muszą upewnić się, że nie przetwarzają poufnych 
informacji za pomocą nieodpowiednich platform, takich jak 
Google Analytics. Platforma pomaga firmom gromadzić, 
przechowywać i przetwarzać dane ze swoich stron 
internetowych w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami 
prywatności. Z kolei organizacje mogą wykorzystywać te dane 
do dostosowywania kampanii informacyjnych, dostarczania 
kluczowych informacji w najbardziej efektywny sposób.

WYZWANIE

PROGNOZOWANE 
REZULTATY 2x 13%wzrost konwersji

grupy docelowej

zwiększenie jakości obsługi
z optymalizacją opartą 
na danych

10
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Platforma analityczna i marketingowa przeznaczona dla branż szczególnie wrażliwych na dane. Jest używany 
przez marketerów, menedżerów produktów i analityków danych do zrozumienia zachowania klientów, poprawy 
jakości obsługi produktów cyfrowych i optymalizacji działań marketingowych online.

ROZWIĄZANIE
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SPERSONALIZOWANE VIDEO 

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA
• Ponad 85% widzów ogląda video dłużej niż minutę, 

• 400% zwiększenie kilkalności i zaangażowania klientów,

• 3x zwiększenie wskaźnika ROI.

W obliczu wybuchu koronawirusa, większość organizacji 
obsługujących konsumentów zmaga się z fizycznym brakiem 
personelu i zdalną obsługą klienta oraz brakiem angażującej, 
masowej komunikacji osobistej. Rozwiązanie pomaga 
rozwiązać te problemy, zapewniając ludzką interakcję w zdalnej 
usłudze dzięki spersonalizowanej technologii wideo.

Nie można w pełni zastąpić międzyludzkich interakcji, 
ale w czasach dynamicznie zmieniających się wyzwań 
ta technologia może Ci pomóc zadbać o klientów gdy 
już nie możesz tego zrobić osobiście. Skorzystaj z niej 
by onboardować klientów do Twojej aplikacji, wyjaśnij jak 
działają kluczowe, cyfrowe funkcje. Przekaż klientom ważne 
informacje na temat ich relacji z Twoją marką podczas epidemii 
COVID-19. 

WYZWANIE

PROGNOZOWANE 
REZULTATY 2x 57%

wzrost wskaźnika CTR
Twoja wiadomość stanie się 
słyszalna

zwiększenie lojalności
i odpowiadający wzrost 
sprzedaży
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Rozwiązanie umożliwia komunikowanie się z klientami poprzez w pełni spersonalizowane treści wideo 
generowane w czasie rzeczywistym na podstawie danych i interakcji klientów. Zastosowana technologia pozwala 
zwiększyć zaangażowanie klienta bez względu na branżę. 

ROZWIĄZANIE
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ANALIZA DANYCH SPRZEDAŻOWYCH

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA
• Zarządzanie przychodami ze sprzedaży: planogramy, OOS, średnie wartości 

koszyków,

• Optymalizacja kosztów działalności operacyjnej: zapasy, koszty obsługi, 
wydajność personelu,

• Budowanie satysfakcji klientów i konsumentów: personalizacja ofert, 
efektywność procesu zakupów, budowa lojalności.

W związku z zamknięciem m.in. placówek oświatowych 
oraz ośrodków kultury, organizacje starają się dokonać oceny 
wpływu zagrożenia epidemicznego obywateli na wielkość 
sprzedaży oraz dostępność wybranych produktów w sklepach 
stacjonarnych.

W obecnych warunkach rynkowych, dostęp do parametrów 
z transakcji handlowych w czasie rzeczywistym staje się 
warunkiem koniecznym przewagi konkurencyjnej. 
Każda sytuacja kryzysowa wymaga wiedzy, której organizacje 
nie posiadają. W oparciu o aktualne dane i informacje, 
”Inteligentna Półka” pomaga firmom zarządzać zapasami 
i podejmować istotne, niestandardowe decyzje operacyjne. 
Narzędzie zbiera wszelkie niezbędne informacje, dokonuje ich 
analizy i przetwarza w biznesowe rekomendacje strategiczne 
budujące wartość dodaną organizacji.

WYZWANIE

PROGNOZOWANE 
REZULTATY 37% 60%

wzrost transakcji sprzedaży
zwiększenie zapasu produktów 
i ograniczenie OOS

wzrost skuteczności 
uzupełniania zapasów
optymalizacja 
i automatyzacja procesu 
operacyjnego

12
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„Inteligenta Półka” pozwala w czasie rzeczywistym obserwować, analizować i reagować na to co dzieje się 
z każdym produktem w miejscu, gdzie konsument podejmuje decyzje o jego zakupie.

ROZWIĄZANIE
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BEZPIECZEŃSTWO PODRÓŻNYCH

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA
• Optymalizacja procesu obiegu dokumentacji,

• Ograniczenie wolumenu generowanych dokumentów papierowych i zastąpienie 
je ich elektronicznymi odpowiednikami, 

• Zwiększenie przepływu informacji wewnątrz organizacji. 

Potrzeba przeprowadzania fizycznych kontroli osób 
przemieszczających się w obrębie kraju lub poza jego 
granicami wymaga od osób dokonując kontroli interakcji 
międzyludzkich oraz sporządzenia pisemnych raportów /  
notatek z poszczególnych inspekcji, które to kolejno muszą 
zostać przekazane do organizacji celem ich przetworzenia 
i archiwizacji. 

Kluczowym jest ograniczenie liczby przetwarzanych manualnie 
dokumentów, które mogą stanowić potencjalne źródło 
zarażenia się wirusem przez pracowników działu back-office. 

Wykorzystując rozwiązanie IC Pen, wszystkie dokumenty, 
odręcznie sporządzone w trakcie kontroli, przechodzą proces 
digitalizacji i są automatycznie przekazywane do siedziby 
organizacji. Platforma ogranicza konieczność osobistego 
przekazywania dokumentów oraz minimalizuje potrzebę 
kontaktu pracowników terenowych z osobami wewnątrz 
organizacji. 

WYZWANIE

PROGNOZOWANE 
REZULTATY 50% 75%ograniczenia zużycia 

ilości papieru 
ograniczenie kosztów 
obsługi dokumentacji
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IC Pen to platforma służąca digitalizacji papierowych wersji dokumentów.  

ROZWIĄZANIE
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WIRTUALNA HURTOWNIA DANYCH

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA
• Oszczędność czasu na poziomie nawet 75% przy replikacji i konsolidacji danych,

• Szybsza zgodność z RODO bez zbędnej rewolucji,

• Optymalizacje kosztowe na  infrastrukturze przetwarzania danych.

W obliczu pandemii COVID-19 oraz niepokoju 
gospodarczego / społecznego firmy coraz szybciej decydują 
się na przeprowadzenie transformacji cyfrowej, sięgając po 
różnego rodzaju dostępne dane. Niestety trudny i złożony 
proces analizy danych z różnych źródeł i potrzeba fizycznego 
kopiowania po integracje potrzebne dla ich użyteczności, 
powoduje, że firmy poświęcają dużo czasu i środków 
na przeprowadzenie jakiegokolwiek projektu. 

Warstwa abstrakcji oprogramowania, która ukrywa większość 
technicznych aspektów tego, jak i gdzie znajdują się dane, 
jest przechowywana i przetwarzana, umożliwiając dostęp 
do danych niezależnie od podstawowej architektury danych. 

Połącz się z dowolnym źródłem danych, używaj danych 
za pomocą dowolnego oprogramowania klienckiego, 
przechowuj i przetwarzaj dane za pomocą mieszanki 
15 mechanizmów przetwarzania danych jak Apache 
Spark, SQL Data Warehouse. A wszystko to intuicyjnie dla 
użytkowników końcowych, samoobsługowe, bez uczenia się 
technologii stojących za źródłami danych.

WYZWANIE

PROGNOZOWANE 
REZULTATY 407% 2 

tygodnie
poprawy czasu reakcji
dla rozwiązań BI

time-to-solution
czas na implementacje
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Wirtualne hurtownie danych oraz narzędzia analityczne pozwalające agregować dane z wielu rozmaitych źródeł. 
Przewaga: znacznie szybsze i łatwiejsze od budowy fizycznej hurtowni danych DWH. 

ROZWIĄZANIE
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PLATFORMA ANALITYCZNA OPARTA 
O SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA
• Spersonalizowana komunikacja,

• Wszystkie dane Twoich klientów przechowywane są w jednym miejscu,

• Skuteczne narzędzie służące do zwiększania lojalności klientów.

W czasach pandemii spowodowanej przez COVID–19 
i związanej z nią kwarantanny cierpi sprzedaż dóbr w sklepach 
stacjonarnych. Które zgodnie z rozporządzeniem mają 
pozostać zamknięte do odwołania.

Dzięki wszechstronnej platformie analitycznej, wspieranej 
przez sztuczną inteligencję jesteśmy w stanie pomóc Ci 
wejść na rynek online i dostosować się do zmieniającej 
się rzeczywistości, wykorzystując informacje jakie kryją 
się za ustrukturyzowanymi jak i nie ustrukturyzowanymi 
danymi. Rozwiązania dostarczane przez Synerise 
pozwalają monitorować rynek, śledzić ruch klientów na stronie, 
zwiększać ich lojalność oraz wskaźniki konwersji. Tym samym 
maksymalizują poziom sprzedaży i Twoje wskaźniki KPI. 

WYZWANIE

PROGNOZOWANE 
REZULTATY

3x 
wzrost

50% 
wzrost

wskaźnika CTR wyświetleń stron produktów
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Synerise AI Growth Cloud to platforma wykorzystująca sztuczną inteligencję do wspierania firm w zwiększaniu 
ich działań marketingowych i sprzedażowych. Ułatwia cyfrową transformację przedsiębiorstw bez względu 
na skalę ich działalności.

ROZWIĄZANIE
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