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na prodajnem mestu

PosPeševanje Prodaje

Glavne prednosti uporabe mobilne 
tehnologije s Salespodom

avtor: Patrik Zupančič, 
lastnik in direktor, Promo.Fil 

aplikacija Salespod je res primerna za vse vrste 
prodajnih predstavnikov na terenu, tudi za različne 
starostne strukture, saj je zelo preprosta za 
uporabo, poleg tega pa prevedena v različne jezike, 
med drugim tudi slovenskega.

K
ot omenjeno že 
v prejšnji številki 
revije InStore, je 
Salespod aplikacija 
uporabna tako za:

•  prodajne predstavnike na 
terenu, ki aplikacijo upora-
bljajo prek svojih pametnih 
telefonov ali tablic,

na prijavi v aplikacijo, se mu 
prikaže osnovna stran Danes 
(zavihek “Main”), na kateri je 
vidno:

• datum in kdaj je bila nazad-
nje napravljena sinhronizacija 
z “back-officeom”,

• lista izvedenih aktivnosti in 
dogodkov v tekočem dnevu.

Poleg osnovne strani Danes 
(zavihek “Main”) so vidni še 
ostali štirje zavihki, in sicer:

• zavihek “Clients” - Kupci 
(trgovine, stranke …)

• zavihek “Office” - Pisarna

•  za vse vodje prodajnih ekip 
na terenu, področne vodje 
idr., ki lahko uporabljajo 
tako aplikacijo prek svojih 
pametnih telefonov ali ta-
blic kot tudi “back-office” 
na svojih računalnikih.

Ena glavnih prednosti upo-
rabe mobilne tehnologije pri 
prodaji oz. pospeševanju pro-
daje v kombinaciji z aplikacijo 
Salespod je v tem, da je reši-

• zavihek “Diary” - Dnevnik

• zavihek “System” - Informa-
cije o sistemu, sinhronizaciji

tev v prvi vrsti prilagojena 
prodajnim predstavnikom 
na terenu. Celoten koncept 
Salespod aplikacije je postav-
ljen na temelju njihovega cilja, 
da se čimbolj poenostavi delo 
ljudi na terenu, ne da se jih 
dodatno obremenjuje.

Zato bomo danes podrobneje 
pogledali, kako si lahko pro-
dajni predstavnik na terenu 
z uporabo Salespod aplikacije 
na svojem pametnem telefo-
nu olajša delo in doseže večjo 
učinkovitost.

Ko se prek pametnega telefo-

1. zavihek “Clients” - Kupci:  

a.  v tem zavihku je mogoče najti vse trgovine, ki jih obiskuje 
prodajni predstavnik;

b.  viden je sicer samo spisek trgovin, ki 
jih ima danes na načrtu obhodov (torej 
dnevni plan obhodov) – lahko pa prek 
funkcije “Najdi” poišče katerokoli tr-
govino, čeprav je danes nima v načrtu 
obiskati; 

c.  pod vsako trgovino je napisan “Komen-
tar”, kjer lahko vodja prodajnemu pred-
stavniku zapiše, kaj mora postoriti v tej 
trgovini ob današnjem obisku;

d.  s klikom na določeno trgovino se 
odprejo novi podzavihki, kjer so infor-
macije, vezane na to določeno trgovino, 
in sicer:

•  “Activities” - Aktivnosti, kjer so raz-
delki:

1.   “Fotografiraj”, kjer se samo z enim 
klikom odpre fotoaparat, naredi slika 
in opremi z željenim tekstom – ob 
prvi sinhronizaciji se slika prenese 
tudi v “Back-office”.

2.  “Zabeleži opombo”, kjer si lahko 
prodajni predstavnik zabeleži kar-

Pa poglejmo podrobneje posamezne zavihke:
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Omeniti velja tudi to, da se 
podatki, ki jih prodajni pred-
stavniki na terenu vnašajo v 
Salespod aplikacijo na svojih 
pametnih telefonih, vedno 
beležijo v realnem času, ko 
so bili narejeni, ne glede na 
to, kdaj se dejansko izvede 
sinhronizacija z “Back-offi-
com”.

Salespod aplikacija je res pri-
merna za vse vrste prodajnih 
predstavnikov na terenu, tudi 
za različne starostne struktu-
re, saj je:

• zelo preprosta za uporabo,

•  prevedena v različne jezike, 

koli, kar bi mu koristilo v bodoče 
(podatki, dogovori, opažanja,…) oz. 
kot opomnik pri naslednjih obiskih – 
obenem pa na ta način tudi informira 
svoje nadrejene, saj se ob prvi sinhro-
nizaciji te opombe prenesejo tudi v 
“Back-office”. 

3.  “Dodaj v koledar”, kjer si lahko kot 
opomnik splanira naslednji obisk

4.  “Naročilo”, kjer lahko prodajni predstavnik naredi na-
ročilo posameznih izdelkov, gratis blaga, POS materiala 
ipd. - ob prvi sinhronizaciji se to naročilo že prenese 
v “Back-office”, lahko pa tudi direktno v ERP sistem 
naročanja v njegovem podjetju in na ta način dosežemo 
izredno hitro obdelavo naročil, posledično hitro doba-
vo blaga in nobenih napak pri prepi-
sovanju naročil.

5.  “Obrazci in ankete”, kjer pro-
dajni predstavnik dostopa do vseh 
obrazcev in anket, ki mu jih na izred-
no preprost način skreira njegov 
nadrejeni v “Back-officu” - takšni 
obrazci in ankete so lahko npr. popis 
cen, distribucije, reklamacije, poro-
čilo o implementaciji planogramov, 
poročilo o postavljenih sekundarnih pozicijah, poročilo 
o postavljenem POS materialu, klasične ankete, infor-
macije o prodajnih mestih kot npr. kvadratura, število 
blagajn itd. 

•  “Extra info” - Dodatno, kjer se lahko doda še več ra-
zličnih informacij za prodajne predstavnike, ali pa dodatne 
ankete za zbiranje 
dodatnih informa-
cij

•  “History” - Pred-
hodno, kjer lahko 
prodajni predstav-
nik vidi vse pred-
hodne obiske v tej 
določeni trgovini, 
ter kaj je ob teh 
obiskih naredil – 
ali je naredil kakšno poročilo, sliko, opombo itd.

•  “Data sheet” - Kartica kupca, kjer pa so iste zadeve kot 
v “History” sortirane po segmentih Poročila, Fotografije, 
Opombe in Priponke

2. zavihek “Office” - Pisarna:

a.  Ta zavihek je namenjen predvsem ko-
munikaciji z nadrejenimi slika 14

b.  Podzavihki so:

•   “Billboard” - Oglasna deska, prek 
katere nadrejeni obveščajo vse svoje 
prodajne predstavnike na terenu.

•   “Messages” - Sporočila, prek kate-
rih nadrejeni komunicirajo z določe-

3. zavihek “Diary” - Dnevnik:

V tem zavihku:

a.  ima prodajni predstavnik na voljo vsa 
predhodna Dnevna poročila (“Da-
ily reports”) – s klikom na Dnevno 
poročilo določenega dne se mu odpre 
spisek vseh trgovin, obiskanih ta dan, 
ter kaj je ob teh obiskih naredil (ali je 
naredil kakšno poročilo, sliko, opom-
bo itd.) – s klikom na obiskano trgovi-
no pa pride dejansko do vseh poročil, 
slik, opomb itd.;

b.  si prodajni pred-
stavni beleži Delov-
ni čas (“Working 
time”) – zabeleži si 
čas in kilometre ob 
začetku in koncu 
dela. 

nim prodajnim predstavnikom 
na terenu – pogovori (prejeta in 
poslana sporočila) so nanizani 
podobno kot pri elektronski po-
šti, zadnje sporočilo je na vrhu.

•    “Sales Rep Card” - Kartica 
potnika, kjer si lahko prodajni 
predstavnik pogleda statistiko 
svojega dela (št. obiskov, poro-
čil, anket, fotografij, vrednost 
prodaje,…) za različna časovna 
obdobja.

•    “Pregled asortimana”, kjer ima dostop do asortimana 
vseh izdelkov, cenika ipd.

•    Lahko pa se še dodajo novi zavihki, prek katerih lahko 
nadrejeni obveščajo prodajne predstavnike o npr. zalo-
gah, predstavitvah izdelkov, planogramih ipd.

med drugimi tudi v sloven-
ski, hrvaški in srbski jezik.

Podatke s terena, ki se zbirajo 
v Salespod “Back-officu”, je 
možno zelo preprosto obdela-
ti in analizirati na najrazlične-
jše načine, o čemer pa bomo 
govorili v naslednji številki 
revije InStore. 

Kontaktni podatki
PROMO.FIL d.o.o.

Klanec 11a,1291 Škofljica, 

Slovenija

www.promo-fil.com


