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REWOLUCJA MOBILNA  
TO PRZENIESIENIE DO TELEFONU 
POTENCJAŁU STACJONARNEGO 
KOMPUTERA i tym samym uwolnienie 
się od jego ograniczeń. Fakt ten pozwala 
na tworzenie nowych rozwiązań IT 
w obszarach, w których dotychczas 
z takich możliwości nie korzystaliśmy. 

REWOLUCJA 
MOBILNA, 
CZYLI 
KOMPUTER 
RUSZYŁ  
ZA TOBĄ

REWOLUCJA MOBILNA KREUJE 
ZUPEŁNIE NOWE ZACHOWANIA 
SPOŁECZNE. Dzięki nowoczesnym 
smartfonom dostaliśmy do ręki nie tylko 
poręczne narzędzie do dzwonienia, ale 
też grania, słuchania muzyki, sprawdzania 
poczty, notowania, zarządzania swoim 
czasem, bycia aktywnym w mediach 
społecznościowych itp. A co najważniejsze 
– dzięki wszechobecnemu internetowi 
mobilnemu można jego potencjał 
wykorzystywać w każdym miejscu.

REWOLUCJA MOBILNA JEST OD 
DŁUŻSZEGO CZASU W NATARCIU. 
Przekroczony został już punkt, w który była 
to tylko ciekawa koncepcja z ogromnym 
potencjałem – teraz jest to nowa 
rzeczywistość, która wywiera aktywny 
wpływ na nasze otoczenie.
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REWOLUCJA MOBILNA TO TEŻ ZUPEŁNE WYWRÓCENIE 
DOTYCHCZASOWYCH RELACJI MIĘDZY KONSUMENTEM 
A BIZNESEM. Ze smartfonami w ręku konsumenci 
szybko przeszli od tradycyjnego modelu B2C (Business-
to-Consumer) do bardzo dynamicznej relacji C2B 
(Consumer-to-Business), która daje przewagę osobom 
z aktywnym urządzeniem mobilnym w ręku. Dziś, dzięki 
mobilnej technologii, to klient panuje nad własnym 
procesem kupowania, a nie firmy.

REWOLUCJA  
W BIZNESIE,

CZYLI KLIENT MÓWI: 
„SPRAWDZAM!”

TEN WŁĄCZONY SMARTFON GENERUJE 
GIGANTYCZNĄ ZMIANĘ ZACHOWAŃ NA KAŻDYM POLU 
PROWADZENIA BIZNESU. Przykładowo showrooming 
opisuje klientów przychodzących do sklepów przede 
wszystkim po to, by oglądać i testować produkty, a przy 
okazji zweryfikować cenę online i dokonać zakupu 
w najtańszym miejscu. Wbrew pozorom to zjawisko 
pokazuje też, że właśnie telefon komórkowy może 
być naszym sprzymierzeńcem – wystarczy uruchomić 
mobilny e-sklep. 

INNY TREND TO WYKORZYSTYWANIE URZĄDZEŃ 
MOBILNYCH PRZEZ KAŻDEGO PRACOWNIKA 
W FIRMIE. I nie ma znaczenia, czy korzysta on 
z firmowego smartfonu, czy jest to tzw. zjawisko 
BYOD (Bring Your Own Device), polegające na 
wykorzystywaniu własnego prywatnego urządzenia na 
potrzeby pracy. Najważniejsze jest to, aby umożliwić 
mu wydajniejszą pracę poprzez wykorzystanie 
firmowych aplikacji na poziomie urządzenia mobilnego, 
szczególnie, gdy często pracuje poza biurem. 

REWOLUCJA MOBILNA DLA FIRM OZNACZA WIĘC 
KONIECZNOŚĆ PRZEDEFINIOWANIA SWOICH DZIAŁAŃ 
tak, aby pozyskać konsumentów nowej generacji oraz by 
zapewnić swoim pracownikom nowe narzędzia pracy.
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SEKTOR ROZWIĄZAŃ MOBILNYCH NABRAŁ 
DZISIEJSZEGO ZNACZENIA STOSUNKOWO 
NIEDAWNO, wraz z pojawieniem się w 2007 r. na 
rynku pierwszego smartfonu skierowanego do 
zwykłego użytkownika – iPhone’a firmy Apple. 
Wcześniej na rynku dominowały urządzenia typowo 
biznesowe – PDA (palmtopy), komunikatory 
(Nokia 9000), czy urządzenia Blackberry. Tutaj, 
oprócz wysokiej ceny, barierą w upowszechnieniu 
tych urządzeń było projektowanie ich tylko z myślą 
o potrzebach biznesu. 

PRZED 2007 ROKIEM RYNEK MOBILNY 
MOŻNA OPISAĆ JAKO POCZĄTKUJĄCY. 
Bazował on przede wszystkim na komunikacji, 
czyli rozmowach telefonicznych i SMS-ach, 
śladowe znaczenie miały usługi rozszerzające 
funkcjonalność tego rynku, czyli MMS-y oraz 
przeglądanie stron internetowych (WAP). 

NOWE 
PODEJŚCIE 
DO TELEFONU, 
CZYLI CO 
ZDECYDOWAŁO 
O MOBILNEJ 
REWOLUCJI

PRZEKIEROWANIE 
OFERTY 
Z BIZNESU  
NA ZWYKŁEGO, 
MASOWEGO 
UŻYTKOWNIKA

CZYNNIKI, 
KTÓRE ZMIENIŁY 
RYNEK MOBILNY

ZDECYDOWANE 
ZWIĘKSZENIE 
WYDAJNOŚCI 

INTERNETU 
MOBILNEGO

RADYKALNE 
ZMNIEJSZENIE 

KOSZTU 
INTERNETU 

MOBILNEGO

ODŚWIEŻENIE 
KONCEPCJI 
URZĄDZENIA 
MOBILNEGO 
I PRZYSTOSOWANE 
GO DO 
WYKORZYSTANIA 
NOWYCH 
MOŻLIWOŚCI

ABY NA RYNKU MOBILNYM WYBUCHŁA REWOLUCJA, 
MUSIAŁY DOKONAĆ SIĘ ZMIANY W 4 OBSZARACH:
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435  mln
210 mln 225 mln

36%

64%

52%48%

-21%
266 mln 210 mln

+46,5%
153,7 mln

225 mln

telefonów smartfonów

URZĄDZENIA 
MOBILNE   

TELEFON VS. 
SMARTFONY

SPRZEDAŻ WSZYSTKICH 
RODZAJÓW TELEFONÓW  
NA ŚWIECIE W 2013 R.1

DYNAMIKA SPRZEDAŻY WEDŁUG TYPU URZĄDZENIA

PODZIAŁ RYNKU ZE WZGLĘDU NA TYP URZĄDZENIA

[1] Wszystkie dane wykorzystane w rozdziale za: www.gartner.com/newsroom/id/2573415
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25%11 mln 7,9% 55,6%

55,7%

31,6%

74,1%

79,0%

14,2%

3,3%

Android

iOS

Windows
Phone

Region Azja 
i Pacyfik

Ameryka 
Łacińska 

Europa 
Wschodnia 

URZĄDZENIA 
MOBILNE  
TRENDY

OBSZARY O NAJWIĘKSZEJ 
DYNAMICE SPRZEDAŻY 
SMARTFONÓW W 2013 R.2

SPRZEDAŻ SMARTFONÓW W 2013 ROKU WEDŁUG SYSTEMU OPERACYJNEGO

POLACY A URZĄDZENIA MOBILNE3

TYLU POLAKÓW 
UŻYWA 
SMARTFONÓW

O TYLE ROCZNIE 
WZRASTA LICZBA 
UŻYTKOWNIKÓW 
SMARTFONÓW

TAKI RUCH 
W INTERNECIE 
GENERUJĄ 
URZĄDZENIA 
MOBILNE

TYLU UŻYTKOWNIKÓW 
INTERNETU SURFUJE 
ZA POŚREDNICTWEM 
SMARTFONU (44,5%) 
I TABLETU (11,1%)

[2] Dane wykorzystane w rozdziale za: www.gartner.com/newsroom/id/2573415 
[3] www.mobiletrends.pl/coraz-wiecej-internautow-korzysta-z-urzadzen-mobilnych-raport-z-polski-i-ze-swiata
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iOS, ANDROID CZY 
WINDOWS PHONE?  

JAKĄ PLATFORMĘ 
WYBRAĆ

PODSUMOWUJĄC  
Jeśli zależy nam na wyposażeniu pracowników 
w funkcjonalne smartfony i nie chcemy 
przepłacać, rozwiązaniem jest urządzenie 
z Androidem. Większość biznesowych aplikacji jest 
dostępnych na tę platformę. Alternatywą mogą 
być budżetowe smartfony z Windows Phone.

  
Jeśli kupujemy urządzenie tylko dla siebie, każdy 
z systemów spełni z nawiązką swoje zadanie 
– wybór zależy tylko od naszych preferencji, 
subiektywnego odczucia oraz znalezienia 
odpowiednich aplikacji, które usprawnią naszą 
codzienną pracę.

iOS Android Windows Phone

 Duża stabilność  Duża stabilność  Duża stabilność

  Duża liczba aplikacji  
zewnętrznych

  Duża liczba aplikacji  
zewnętrznych

  Duża liczba aplikacji  
zewnętrznych 

  Aplikacje bezpieczne, gdyż  
ściśle kontrolowane przez 
Apple

 Aplikacje od dużych de-
weloperów są bezpieczne. Część 
aplikacji, w szczególności od 
małych wydawców, ma charakter 
śmieciowy – są niefunkcjonalne 
i niepotrzebnie obciążają system

 Aplikacje od dużych 
wydawców są bezpieczne. Część 
aplikacji, szczególnie od małych 
deweloperów, ma charakter 
śmieciowy 

  Ceny urządzeń z iOS należą  
do najwyższych na rynku, 
brak w ofercie tzw. urządzeń 
budżetowych

 Bardzo duży wybór urzą-
dzeń klasy premium, jak i tzw. 
budżetowych, które zapewniają 
porównywalną funkcjonalność 
w zdecydowanie niższej cenie

  Oferowane są urządzenia 
klasy premium oraz niedrogie, 
budżetowe rozwiązania

Obecnie liczą się przede wszystkim 
urządzenia oparte na dwóch 
systemach operacyjnych – iOS 

oraz Android. Są to najstarsze systemy 
na rynku, co przekłada się na stabilność 
oraz mnogość aplikacji. Dystans do 
tej dwójki próbuje z powodzeniem 
nadgonić Windows Phone – jest on 
stabilny i pojawia się na niego coraz 
więcej zaawansowanych aplikacji 
o charakterze biznesowym.
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PREMIUM

SMARTFONY DLA FIRM

Model
Nokia  

Lumia 1020 HTC One iPhone 5s
Samsung 
Galaxy S4

Sony  
Xperia Z1 LG G2

Ekran [cale] 4,5 4,7 4,0 5,0 5,0 5,2

Wymiary – 
wys. x szer. x 
grubość [mm] 

130,4 x 71,4 
x 10,4

137,4 x 68,2 
x 9,3

123,8 x 58,6 
x 7,6

136,6 x 69,8 
x 7,9

144,4 x 73,9 
x 8,5

138,5 x 70,9 
x 8,9

Waga [g] 158 143 112 130 170 143

System 
operacyjny

Windows 
Phone 8 Android 4.3 iOS 7 Android 4.3 Android 4.2.2 Android 4.2.2

Pamięć 
wbudowana 32 GB 32 GB 32 GB 16 GB 16 GB 32 GB

Pamięć RAM 2048 MB 2048 MB 1024 MB 2048 MB 2048 MB 2048 MB

Aparat
41 Mpx główny, 
1,2 Mpx drugi, 
filmy 720p HD

4 Mpx główny, 
2,1 Mpx drugi, 
filmy 1080p HD

8 Mpx główny, 
1,2 Mpx drugi, 
filmy 720p HD

13 Mpx główny, 
2 Mpx drugi, 
filmy 1080p HD

20,7 Mpx główny, 
2 Mpx drugi, 
filmy 1080p HD

13 Mpx główny, 
2,1 Mpx drugi, 
filmy 1080p HD

Bateria 13,3 h rozmów 18 h rozmów 10 h rozmów 17 h rozmów 15 h rozmów 26,5 h rozmów

Cena [PLN] 2 689 2 279 3 299 1 998 2 499 2 199

Model Nokia  
Lumia 520

HTC  
Desire 200 iPhone 5c

Samsung 
Galaxy Mini 2 Sony Xperia E LG L3 II

Cena [PLN] 569 499 2 599 449 588 449

Porównanie tabletów: www.chip.pl/ranking/sprzet-mobilny/tablety

EKONOMICZNE

TABLETY
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TABLET CZY 
SMARTFON? 

CO SIĘ LEPIEJ 
SPRAWDZA  

W PRACY

SĄ TO BARDZO ZBLIŻONE 
DO SIEBIE URZĄDZENIA, 
WYBÓR PRZEDE WSZYSTKIM 
ZALEŻY OD INTENSYWNOŚCI 
WYKORZYSTYWANIA ORAZ 
MIEJSCA PRACY. 

SMARTFON bezapelacyjnie wygrywa 
w większości zadań – jego zaletami 
są: możliwość korzystania na stojąco 
w każdych warunkach, mała waga 

urządzenia oraz rozmiar pozwalający 
schować urządzenie do 

kieszeni.

PHABLET, PHONEBLET to kompromisowe rozwiązanie łączące zalety obydwu 
urządzeń. Dedykowane dla osób, które na co dzień muszą się posługiwać intensywnie 
rozbudowanymi aplikacjami, a do tego pracują przede wszystkim poza biurem. Jest to 
z reguły wąski i lekki 5- lub 7-calowy tablet – ta poręczna konstrukcja pozwala na długi czas 
pracy na urządzeniu, trzymając je w jednej ręce. Często możliwe jest wykonywanie za jego 
pomocą połączeń głosowych. Duży wyświetlacz zapewnia zaś czytelną i szybką pracę na 
rozbudowanych aplikacjach, a z takimi mają do czynienia m.in. mobilni handlowcy.

TABLET jest 
dobry dla osób, które 
szukają szybkiej alternatywy 
dla komputera stacjonarnego lub 
laptopa. Jego duży ekran dotykowy zapewnia 
zdecydowanie wygodniejszą obsługę aplikacji 
oraz szybką pracę na ekranowej klawiaturze. 
Jeśli dodatkowo w grę wchodzi prestiż, tablet 
ma zdecydowaną przewagę nad smartfonem. 
Ze względu na jego rozmiary oraz wagę lepiej się 
na nim pracuje przez dłuższy czas, gdy można go 
o coś oprzeć.
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 PRZESZKOLIĆ KAŻDEGO PRACOWNIKA, jak poprawnie 
i wydajnie używać urządzeń mobilnych oraz firmowych aplikacji.

 OPRACOWAĆ POLITYKI UŻYWANIA I ROZLICZANIA urządzeń 
mobilnych w ramach firmowego abonamentu.

PRZYDZIELIĆ UNIKALNY NUMER ID do każdego urządzenia 
mobilnego, dzięki czemu będzie można monitorować, kto je używa.

USTAWIĆ LOGOWANIA przy każdym uruchomieniu urządzenia, co 
ma szczególnie w przypadku zgubienia lub kradzieży.

TWORZYĆ REGULARNYCH KOPII ZAPASOWYCH ważnych danych 
z urządzeń mobilnych, które nie są w chmurze.  
(więcej o chmurze: www.Chmura.Comarch.pl)

USTANOWIĆ BEZPIECZNYCH METOD łączenia się z firmową 
siecią, szczególnie w przypadku korzystania z sieci otwartych.

WŁĄCZ 
MOBILNOŚĆ 
W SWOIM 
BIZNESIE

ZBADAJ, JAKIE OBSZARY TWOJEGO BIZNESU możesz 
od razu uwolnić przez efektywne wykorzystanie urządzeń 
mobilnych. WIĘCEJ NA STR. 13-15

ZASTANÓW SIĘ, JAKIE NOWE MOŻLIWOŚCI daje 
wykorzystanie urządzeń mobilnych w Twoim przypadku – 
szczególnie przy wykorzystaniu specjalistycznych aplikacji 
do zarządzania konkretnymi procesami w Twojej firmie. 
WIĘCEJ NA STR. 16-17

ROZPOZNAJ

NIE ZAPOMNIJ
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PLATFORMA 
SPRZEDAŻOWA 
Korzystaj bezpłatnie z serwisu handlowego 
Wszystko.pl i oferuj swoje towary online. 
Rosnąca rzesza użytkowników mobilnych 
tej platformy z pewnością doceni wygodę jej 
przeglądania, gdyż jest ona dostosowana do 
każdego urządzenia mobilnego.
WWW.WSZYSTKO.PL

16 ROZWIĄZAŃ MOBILNYCH 
PRZYDATNYCH W BIZNESIE

DYSK W CHMURZE
To wirtualny pendrive, dzięki któremu 
możesz pracować na swoich plikach na 
każdym urządzeniu. Zapomnij o szukaniu 
wejścia USB w swoim urządzeniu mobilnym, 
aby skopiować pliki. Aplikacja sama 
dba o aktualizowanie plików od razu po 
zapisaniu zmian oraz o ich synchronizację 
z każdym urządzeniem mobilnym 
i komputerem, na którym chcesz pracować.
WWW.iBARD24.PL

SKLEP INTERNETOWY
Zaproponuj klientom swoje towary 
w sklepie, który wyświetli się poprawnie 
na każdym urządzeniu mobilnym oraz jest 
przygotowany do dotykowej nawigacji. 
WWW.iSKLEP24.PL

Bazy danych, korespondencja, kontakty 
oraz inne ważne dla funkcjonowania firmy 
pliki to elektroniczne dane. Tworzenie ich 
regularnych kopii to strategiczna decyzja 
doceniana szczególnie w przypadku, 
gdy je stracisz na własnym komputerze, 
czy telefonie. Zarządzaj nimi z poziomu 
Twojego urządzenia.
WWW.iBARD24.PL

KOPIE 
ZAPASOWE 
(BACKUP)

SKANOWANIE 
WIZYTÓWEK 

To nie tylko prosty skan tradycyjnej 
wizytówki – aplikacja sama rozpoznaje 
dane z wizytówki i wprowadza je do 
kontaktów telefonu, dzięki czemu możesz 
od razu dzwonić. Dodatkowo przy każdej 
wizytówce możesz zanotować ważne 
informacje takie jak, gdzie poznałeś osobę 
z wizytówki, lub bezpośrednio wyłać tej 
osobie zaproszenie na LinkedIn.
WWW.CAMCARD.COM

www.wszystko.pl
www.iBard24.pl
www.isklep24.pl
www.iBard24.pl
www.camcard.com
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TO-DO ORAZ LISTA 
ZADAŃ 
Najłatwiejszy sposób pilnowania 
i organizacji własnej pracy. Aplikacja 
przypomni o zadaniu do wykonania czy 
upływającym terminie. Zadania mogą być 
w szybki sposób tworzone, modyfikowane 
i oznaczane, a także współdzielone 
z innymi użytkownikami. Dodatkowo 
możesz korzystać z usługi na dowolnym 
urządzeniu, gdyż listy są przechowywane 
w chmurze.
WWW.WUNDERLIST.COM
WWW.REMEMBERTHEMILK.COM

ANTYRADAR 
Chroń swoją flotę przed mandatami 
i korkami. Aplikacja automatycznie 
aktualizuje zgłoszenia otrzymane od 
innych użytkowników i przekazuje je 
online kierowcom zbliżającym się do 
miejsc, w których zlokalizowano zdarzenie 
– patrol, fotoradar, wypadek itp.
WWW.YANOSIK.PL

FAKTUROWANIE 
Wystawiaj i zarządzaj swoimi fakturami 
od ręki, bezpośrednio na swoim 
urządzeniu mobilnym. A jeśli Twój 
księgowy wykorzystuje oprogramowanie 
Comarch ERP, prześlij mu fakturę prosto 
do jego programu księgowego.
WWW.iFAKTURY24.PL

NOTOWANIE 

Notuj wszystko i w każdy możliwy 
sposób. Możesz robić tradycyjne 
notatki, zrzuty stron internetowych, 
zdjęcia, czy notatki dźwiękowe, 
a następnie dzielić się nimi na 
różnych urządzeniach i wśród swoich 
współpracowników.
WWW.EVERNOTE.COM

E-PRACOWNIK

Zarządzaj czasem pracy pracowników, 
akceptuj ich urlopy oraz daj im 
szybki wgląd do aktualnych danych 
dotyczących ich godzin pracy i urlopów. 
Wszystko to możliwe od ręki na Twoim 
smartfonie i tablecie.
COMARCH ERP E-PRACOWNIK

POCZTA

To podstawowe rozwiązanie mobilne, które 
ułatwia prowadzenie biznesu. Dzięki aplikacji 
dostępniej w każdym urządzeniu mobilnym 
możesz trzymać rękę na pulsie nie włączając 
komputera.

www.wunderlist.com
www.rememberthemilk.com
www.yanosik.pl
www.iFaktury24.pl
www.evernote.com
www.comarch.pl/erp/comarch-optima/e-pracownik
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FLOTA
Z poziomu urządzenia mobilnego sprawdź 
swoje zadania, zaplanuj trasę, zaloguj 
się do pracy i bądź widoczny podczas 
realizacji planu dnia. Twój menedżer 
może sprawdzać w czasie rzeczywistym 
Twoje położenie, wysłać Ci wiadomość 
bezpośrednio na smartfon oraz planować 
trasę. Dodatkowo analiza zapisanych 
rzeczywiście odbytych tras pozwala 
je zoptymalizować oraz zwiększyć 
efektywność wykorzystania firmowej floty.
COMARCH ERP MOBILE FLOTA 

ANALIZY BI

Trzymaj puls gdziekolwiek jesteś – 
sprawdź w trasie aktualne statystyki, 
analizy i wykresy opisujące Twój 
biznes na każdy sposób. Pobierz demo 
aplikacji 
COMARCH ERP MOBILE BI 

BANKOWOŚĆ

Kompleksowe zarządzanie środkami 
na firmowych rachunkach bankowych 
z dowolnego miejsca w dowolnym 
czasie. Bankowe rozwiązania mobilne 
Comarch ERP działają pod markami 
ING Banku oraz Alior Banku.

HANDEL
Zmień sposób pracy Twoich sprzedawców 
mobilnych, niech cały proces handlowy 
zamkną od razu u klienta. Za pomocą 
smartfonu zaplanują swój dzień pracy, 
pokażą aktualną ofertę, sprawdzą płatności 
kontrahenta, sporządzą zamówienie i od 
razu przekażą je do realizacji w centrali 
firmy, wystawią potwierdzenie, wygenerują 
i przekażą klientowi paragon lub fakturę.
COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ

MAGAZYN

Wykorzystaj do maksimum efektywność, 
jaką daje połączenie kolektora 
danych bezpośrednio z firmowym 
systemem klasy ERP. W razie potrzeby 
przekształć swój smartfon w kolektor 
danych i efektywnie realizuj zlecenia 
magazynowe.
COMARCH ERP MOBILE MAGAZYN

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.tracker.demo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.vendor.installer.demo&hl=pl
www.comarch.pl/erp/mobile/magazyn
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PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY KILKA OPINII ZEBRANYCH WŚRÓD 
UŻYTKOWNIKÓW MOBILNYCH ROZWIĄZAŃ COMARCH. POKAZUJĄ 
ONE OGROMNY POTENCJAŁ TEJ KLASY APLIKACJI, KTÓRY W PEŁNI 
JEST WIDOCZNY DOPIERO PO WDROŻENIU ICH W FIRMIE. 

OPTYMALNA  
JAZDA
Nasz biznes to codzienne wizyty u tych samych klientów. 
Są to długie, ale powtarzalne trasy. Dzięki danym zebranym 
przez aplikację Comarch ERP Mobile mogliśmy całkowicie 
przemodelować nasz harmonogram wizyt – dzienne trasy 
są mniej rozproszone, a dojazd do poszczególnych klientów 
zoptymalizowany. 
Inną zaletą jest fakt, że przy kilkunastu przedstawicielach 
handlowych będących ciągle w trasie odpada problem 
nieaktualnych cenników. Straty na naszej marży wynikające 
z przyjmowania zamówień po starych cenach szacowaliśmy 
na ok. 7% w skali roku. Obecnie aktualizacja cen jest 
natychmiastowa na urządzeniach wszystkich handlowców, więc 
ten problem przestał istnieć.

 CHMURA  
NA RATUNEK
W ciągu jednej chwili nasza firma była praktycznie położona na 
łopatki. Po przejściu burzy spalił się nam komputer, na którym 
były wszystkie ważne bazy – kontakty, klienci, zamówienia, 
historia itp. Oczywiście wchodziło w grę wysłanie spalonego 
dysku do firmy specjalizującej się w odzyskiwaniu informacji, ale 
my potrzebowaliśmy tych danych od ręki. 
Na szczęście mieliśmy zainstalowaną aplikację iBard24 
z włączoną opcją automatycznej kopii zapasowej w chmurze. 
To nas uratowało – wystarczyło zalogować się online i od razu 
mogliśmy wznowić pracę za pomocą naszych smartfonów.

MOBILNOŚĆ 
W PRAKTYCE
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HANDLOWIEC  
DO SPRAWDZENIA
Działamy w branży FCMG, w której nie do pomyślenia jest, 
aby na dłuższą metę prowadzić sprzedaż bez bezpośredniego 
kontaktu na miejscu u klienta. Wykorzystanie aplikacji 
dla handlowców z pakietu Comarch ERP Mobile szybko 
wskazało nieuczciwych handlowców. Okazało się, że normą 
było prowadzenie części sprzedaży przez telefon – prosto 
z restauracji, w których przesiadywali. Konkurencja, która 
przyjeżdżała do klienta, miała ułatwione zadanie. 
Dodatkowo nasi handlowcy mają obowiązek robienia zdjęć 
ekspozycji sklepowych z naszym towarem wyłożonym na 
półkach. Ekstremalnym przypadkiem – wykrytym dzięki 
analizie trasy handlowca – było utworzenie przez niego 
ekspozycji u siebie w domu, służyła mu ona do preparowania 
dokumentacji fotograficznej. 

MAGAZYNIER 
BEZ POMYŁEK
Wcześniej pracowaliśmy na wydrukach – im lepiej 
zorganizowany był pracownik, tym mniej miał pomyłek. Jednak 
w dużym magazynie były one nie do uniknięcia, a złe pobrania 
i wydania towaru były na poziome 7%. Wiedzieliśmy, że tylko 
automatyzacja całego procesu da nam zdecydowaną poprawę. 
Wykorzystaliśmy kolektory danych z aplikacją do obsługi 
magazynów Comarch ERP Mobile. Od tego czasu pracownik 
musi dokładnie zrobić to, co wyznacza mu aplikacja, inaczej nie 
zamknie zadania. Zdecydowanie poprawiła się szybkość samej 
pracy, najważniejsze jest jednak to, że poziom złych wydań 
spadł do 3% i jest utrzymywany do dziś.
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CENA – ZACZYNAMY OD  
SMARTFONU ZA 1,00 PLN  
I APLIKACJI ZA 0,00 PLN
Każdy z operatorów oferuje w abonamencie 
smartfony już od złotówki. Dodatkowo w cenie 
abonamentu jest też opłacony już odpowiedni 
pakiet internetu mobilnego, który jest wystarcza-
jący do większości zadań biznesowych. 
Do 21 grudnia 2016 r. można także korzystać z dar-
mowego internetu mobilnego oferowanego przez 
Aero2. Jego prędkość co prawda jest ograniczona, 
ale z powodzeniem wystarcza do przeglądania 
stron internetowych, czy sprawdzenia poczty.
Aplikacje często w podstawowym zakresie są 
bezpłatne, aby testować je bez ograniczeń. 
 Dopiero jeśli chcemy wykorzystać pełen poten-
cjał rozwiązania, wtedy musimy zapłacić. 

OSZCZĘDNOŚĆ – MOŻLIWA NA WIELE SPOSOBÓW
Rozwiązania mobilne zastępują procesy i zadania, które były dotychczas podzielone 
i wykonywane np. przez dodatkową osobę w biurze. Ten etat można wykorzystać 
efektywniej.
Przedstawiciele pracujący w terenie nie potrzebują już popularnego zestawu  
telefon + komputer, gdyż wszystko mogą zrobić na urządzeniu mobilnym.
Handlowcy nie muszą też stale przyjeżdżać do biura, żeby wprowadzić dane do 
komputera stacjonarnego – jest to okazja do zmniejszenia powierzchni biurowej.
Kupowanie nowych smartfonów nie jest zawsze konieczne. Często pracownicy wolą 
zainstalować aplikację mobilną na swoim prywatnym smartfonie i wykorzystywać 
go na potrzeby firmy, niż nosić ze sobą dwa urządzenia.

EFEKTYWNOŚĆ I SZYBKOŚĆ  
– ZAWSZE POPRAWIONE
Liczone w tysiącach aplikacje mobilne dedyko-
wane dla biznesu pokrywają obecnie praktycznie 
każdy proces związany z pracą; zaś mobilność 
urządzenia powoduje, że samą pracę można 
wykonać wtedy, kiedy jest potrzeba, a nie wtedy, 
gdy jest możliwość. Przykładem może być mobil-
ny handlowiec, który cały proces sprzedaży może 
przeprowadzić w terenie. 

KOSZTY 
I KORZYŚCI 
ROZWIĄZAŃ 
MOBILNYCH

CZĘSTO MOŻNA SPOTKAĆ Z OPINIĄ, ŻE 
ROZWIĄZANIA MOBILNE TO INWESTYCJE 
O MAŁEJ EFEKTYWNOŚCI, NA KTÓRE TRZEBA 
WYDAĆ EKSTRA PIENIĄDZE. UDOWADNIAMY, 
ŻE NIC BARDZIEJ MYLNEGO.
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REWOLUCJA  
OD STRONY KLIENTA,  

CZYLI DLACZEGO 
TWÓJ BIZNES 
POTRZEBUJE 

MOBILNEJ STRONY

MOBILNA STRONA TRADYCYJNA STRONA

Dynamicznie przystosowująca się do różnych 
wielkości wyświetlacza (responsive design)

Sztywna konstrukcja przeznaczona na klasyczne 
monitory. Na małym ekranie wyświetla się jak na 
dużym monitorze, przez co jest nieczytelna

Jest uproszczona, przez co szybko się wczytuje Zawiera dużo grafik i niezoptymalizowanych 
elementów, przez co długo się wczyuje

Nawigacja przystosowana do trybu dotykowego Nawigacja przystosowana do precyzyjnego 
kliknięcia myszką

Napisana w technologii przystosowanej do 
wyświetlania na urządzeniach mobilnych

Może zawierać elementy Flash nie wyświetlające 
się na części urządzeń mobilnych

Możliwość wykorzystania nowych rozwiązań 
– dotykowości ekranu, lokalizacji internauty, 
głosowych komend, funkcjonalności typu „click 
to call” (bezpośredniego dzwonienia przez 
kliknięcie elementu na stronie) itp.

Jest pasywna z punktu widzenia użytkowników 
urządzeń mobilnych

Mobilna strona daje okazję do uproszczenia 
przekazu poprzez skupienie na kluczowych 
elementach

Bywa rozrośnięta ponad miarę, przez co 
nieczytelna dla internauty

Rewolucja mobilna to nie tylko szansa na 
uwolnienie potencjału w Twoim biznesie. 
Rodzi ona też konieczność dostosowania 

firmowej strony internetowej do oczekiwań 
mobilnej społeczności. Na urządzeniu mobilnym 
pojawiają się problemy, niewidoczne na 
zwykłym monitorze – tradycyjna konstrukcja 

strony dopasowana do typowego monitora nie 
uwzględnia małej powierzchni wyświetlacza oraz 
dotykowej obsługi. Jeśli firma na te problemy 
nie zareaguje, będzie w opozycji do oczekiwań 
szybko rosnącej rzeszy mobilnych klientów. 
Zaniedbani klienci to niedobra prognoza dla 
każdego biznesu.



Comarch SA to największy polski producent oprogramowania 
dla firm. Nasze programy finansowo-księgowe oraz systemy 

klasy ERP i Business Intelligence są stosowane w 85 000 
małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, nie tylko w Polsce,  

ale także w Niemczech, Francji i Austrii. Nowoczesne, 
bezpieczne i łatwe w obsłudze rozwiązania Comarch 

ERP wspierają działalność firm w sektorach handlowym, 
usługowym i produkcyjnym.

Comarch SA
Al. Jana Pawła II 41g 

31-864 Kraków  
tel.: 12 681 43 00 

e-mail: info.erp@comarch.pl  
Comarch.pl/ERP 

mailto:info.erp@comarch.pl
http://www.Comarch.pl/ERP

