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Platforma Dynamics 365 Customer Relationship
Management zwiększy efektywność sprzedaży
oraz poszerzy wiedzę  i  usprawni obsługę
Klientów. W ciągu najbliższych dwóch lat projekt
transformacji cyfrowej obejmie około 15 krajów.
Jego celem jest wzrost satysfakcji Klienta oraz zwiększenie możliwości biznesowych nawet o 25 proc.
a także konkurencyjności Grupy w skali międzynarodowej.
 
December, 16th, 2019 r. – Firmy Microsoft i Nice Group, lider w dziedzinie automatyki domowej, home
security i smart home, ogłosiły podjęcie współpracy opartej na przetwarzaniu danych w chmurze. Nice
Polska wdraża platformę Dynamics 365 Customer Relationship Management z myślą o zwiększeniu
konkurencyjności poprzez optymalizację efektywności procesów biznesowych oraz usprawnienie
obsługi i wzrost satysfakcji Klienta w Polsce i za granicą.
 
Dzięki strategicznemu wsparciu firmy Microsoft i jej partnera EY, w ciągu najbliższych dwóch lat
projekt obejmie Polskę oraz 15 innych krajów – w sumie 500 użytkowników z działów sprzedaży,
marketingu i usług posprzedażnych. Dzięki lepszej znajomości oraz bliższym relacjom z Klientami firma
Nice zamierza zwiększyć ich satysfakcję oraz możliwości sprzedaży o 25 proc., a przez to umocnić swój
udział w rynku i wspierać szybkie tempo wzrostu.
 
Firma Nice wybrała platformę Microsoft Dynamics 365 ze względu na jej elastyczność, skalowalność, i
bezpieczeństwo gwarantowane przez technologie chmurowe firmy Microsoft, a także korzyści
związane z synergią i integracją z już wykorzystywanymi rozwiązaniami, takimi jak Dynamics AX ERP
na platformie Azure oraz usługi zwiększające produktywność Office 365.
 
W rezultacie pracownicy firmy zyskają jednolity system, który umożliwia współdzielenie strategicznych
danych sprzedażowych, marketingowych oraz pełne zarządzenie procesami posprzedażowymi.
Zespoły sprzedażowe, marketingowe i posprzedażne uzyskają również możliwość elastycznego
dostępu do aplikacji i danych
 
w chmurze, także podczas pracy zdalnej lub podczas spotkań poza biurem.

Wdrożenie pod kierunkiem zespołu marketingowego Nice zostało już pomyślnie zrealizowane we
Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Turcji, Niemczech, i w Hiszpanii, a obecnie zaczyna się w
Polsce. W najbliższych miesiącach obejmie kolejne biura Nice na całym świecie.
 
W proces zaangażowany jest zespół, w którego skład wchodzą menedżerowie z różnych obszarów
biznesowych. Jego zadaniem jest skonfigurowanie systemu zgodnie z priorytetami Grupy oraz
zdefiniowanie spójnych i homogenicznych modeli. Integralną częścią projektu jest edukacja zgodna z
podejściem Train-the-Trainer, które ma pomóc użytkownikom wykorzystującym nowe narzędzie CRM
w różnych obszarach biznesowych i w różnych krajach.
 
Dynamics 365 — a zwłaszcza moduły: Dynamics for Sales wspomagający zarządzanie relacjami z
Klientami, Dynamics 365 for Service wspomagający obsługę serwisową oraz Dynamics 365 for
Marketing wspomagający działania marketingowe — zapewni firmie Nice kompleksowy widok obecnych
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i potencjalnych Klientów, dystrybutorów oraz instalatorów. Pozwoli także opracowywać i realizować
skoordynowane działania komunikacyjne i marketingowe, na przykład zarządzać wydarzeniami i
powiązanymi działaniami z wykorzystaniem możliwości dialogu i gromadzenia opinii dzięki internetowym
ankietom.
 
Dla Nice ważne jest również usprawnienie procesów planowania wyjazdów i odwiedzin Partnerów
Handlowych. Będzie to możliwe dzięki precyzyjnej segmentacji i analizie danych oferowanej przez
analityczny panel kontrolny klasy business intelligence, który umożliwia dynamiczną i intuicyjną
wizualizację danych pochodzących z różnych procesów biznesowych, sieci dystrybucyjnej oraz z
rynku.
 
„W ostatnich latach firma Nice rozwijała się bardzo szybko: nasze rozwiązania są sprzedawane w
ponad 100 krajach, globalne obroty przekroczyły 368 mln euro w 2018 r., a w 2019 r. nadal rosną –
także dzięki kolejnym akwizycjom w ostatnim czasie. W takiej sytuacji musimy skupić się na
innowacjach i wdrożyć narzędzia do efektywnego, skoordynowanego zarządzania, które uproszczą
wymianę strategicznych informacji pomiędzy naszymi pracownikami, ale także globalnie między
oddziałami w różnych krajach.
 
W ramach szerszego planu transformacji cyfrowej, firma Nice postanowiła wdrożyć cloud computing,
wykorzystując Dynamics 365 CRM jako dodatkowe narzędzie wspomagające realizację strategii
szybkiego wzrostu, z myślą o poszerzeniu wiedzy o Klientach, zyskaniu okazji do personalizacji, cross-
sellingu i up-sellingu, a także zwiększeniu możliwości przekształcania nowych kontaktów w biznes, a w
rezultacie zwiększenia naszych obrotów oraz udziału rynkowego nie tylko w Polsce, ale także jako
Grupa na poziomie międzynarodowym.
 
Wykorzystując panoramiczny obraz obecnych i potencjalnych Klientów oraz spójnie zarządzając
działaniami marketingowymi, sprzedażowymi i posprzedażnymi w prostszy i w bardziej dopasowany
sposób, będziemy mogli opracowywać coraz bardziej ukierunkowane strategie i kampanie
przyczyniając się do upowszechnienia koncepcji Smart Home oraz Connected Living w Polsce, i za
granicą. Nasza misja zakłada poprawianie jakości życia poprzez upraszczanie codziennych czynności,
a technologie takie jak ta pomagają nam w jej urzeczywistnieniu” – powiedział Marcin Skrobisz,
Dyrektor Zarządzający Nice Polska.
 
„Każda firma ma unikatowe potrzeby, a cyfrowa transformacja powinna być efektem partnerskiego
podejścia. Jesteśmy dumni, że Nice wybrało technologie Microsoft jako podstawę realizacji swoich
strategicznych celów rozwoju biznesu. Wdrożenie platformy Dynamics 365 umożliwi wyższy stopień
współpracy i wymiany informacji w organizacji, dzięki czemu pozwoli na bardziej synergiczne,
zintegrowane zarządzanie i podejmowanie trafniejszych decyzji w oparciu o analitykę danych.
 
Jesteśmy przekonani, że po wdrożeniu w 20 oddziałach na całym świecie chmurowa platforma CRM
stanie się strategicznym czynnikiem konkurencyjności całej Grupy i pozwoli na optymalizację
efektywności organizacyjnej, poprawie obsługi Klienta oraz osiąganiu lepszych wyników sprzedaży” –
powiedziała Hanna Kurek, odpowiedzialna za Dynamics 365 w polskim oddziale Microsoft.
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Targi Glass lustrem branży

Mała zmiana, wielki efekt – wymieniamy
drzwi wewnętrzne

Dynamicznie przyciemniane szkło Halio w
starym brukselskim dworcu Gare Maritime

Somfy z nagrodą World Building Innovation
Award na międzynarodowych targach
BATIMAT

Wyroby ze szkła giętego w ujęciu prawnym

Pionowa frezarko-wiertarka BAVELLONI
serii VDM1636

Inwestycje w VITROTERM-MURÓW SA:
wielki format postawiony do pionu

Mini żuraw nowej generacji

TYROLIT przedtswia - Dwa kroki naprzód w
procesie szlifowania szkła laminowanego

Nowa technologia grzewcza skraca czas
cyklu w rozkroju szkła laminowanego VSG

Firma ABUK wprowadza na polski rynek
nowy, przełomowy podnośnik do szkła

Wiertarki Sulak to nie imitacja
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Dlaczego warto stosować samozamykacze
drzwiowe?
Drzwi automatyczne a wyjścia

ewakuacyjne - wymagania dla
bezpieczeństwa pożarowego
Drzwi wewnętrzne. Wymagania i ocena

zgodności. Część 1
Właściwości termiczne szkła
Prawidłowe wietrzenie to zdrowsze

mieszkanie
Fusing - inny wymiar szkła dekoracyjnego
Izolacyjność akustyczna drzwi
Drzwi stosowane na drogach

ewakuacyjnych
Drzwi przeciwpożarowe - badania,

klasyfikacje, wymagania
Technika klejenia szkła przy użyciu klejów

utwardzanych UV
Wady szkła na fasadach Część 1 Szkło

hartowane i warstwowe
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 Fasady aluminiowe
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Inne rodzaje szkła budowlanego
Szkło ozdobne i użytkowe
Wyroby ze szkła do wnętrz
Inne wyroby ze szkła dla budownictwa
Materiały do produkcji szyb zespolonych
Materiały do produkcji szyb warstwowych
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Materiały do produkcji wyrobów
szklanych
Inne materiały chemiczne stosowane w
branży
Surowce do produkcji szkła
Maszyny i narzędzia w przemyśle
szklarskim
Recycling szkła
Okna
Drzwi
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Fasady
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Systemy osłonowe
Akcesoria i półprodukty do stolarki
budowlanej
Okucia do stolarki budowlanej
Maszyny i narzędzia w przemyśle stolarki
budowlanej
Usługi

2020-01-07

swiat-szkla.pl

Strona: 3

http://baztech.icm.edu.pl/
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=AIB&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=ALUPROF&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=ASM&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=BUDMA&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Bosch&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=D+H&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=DRUTEX&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=FAKRO&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=H%C3%B6rmann&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=KRISPOL&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=OKNOPLAST&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Pilkington&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=ROTO&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=SGG&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Sch%C3%BCco&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=VELUX&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=WI%C5%9ANIOWSKI&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=aluminiowe&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=bramy+gara%C5%BCowe&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=drzwi&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=drzwi+drewniane&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=fasady&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=fotowoltaika&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=inwestycje&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=maszyny+szklarskie&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=monta%C5%BC+okien&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=ochrona&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=okien&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=okienne&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=okna&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=okna+dachowe&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=okna+po%C5%82aciowe&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=okna+z+PVC&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=okucia+do+szk%C5%82a&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=profile&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=ramki+dystansowe&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=szklane&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=szk%C5%82a&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=szk%C5%82o&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=szk%C5%82o+laminowane&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=szyby&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=szyby+zespolone&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=waterjet&searchphrase=exact&ordering=newest
http://www.swiat-szkla.pl/component/content/article/12218
http://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/199-wydanie-02-2011/4208-dlaczego-warto-stosowac-samozamykacze.html
http://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/124-wydanie-5-2006/1706-drzwiautomatyczne.html
http://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/179-wydanie-7-8-2009/2650-drzwi-wewnetrzne-wymagania-i-ocena-zgodnosci-czesc-1.html
http://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/198-wydanie-01-2011/4120-wlasciwosci-termiczne-szkla.html
http://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/213-wydanie-11-2011/5941-prawidlowe-wietrzenie-to-zdrowsze-mieszkanie.html
http://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/110-wydanie-7-8-2008/1344-fusing-inny-wymiar-szkla-dekoracyjnego.html
http://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/189-wydanie-3-2010/3224-izolacyjnosc-akustyczna-drzwi.html
http://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/190-wydanie-4-2010/3341-drzwi-stosowane-na-drogach-ewakuacyjnych.html
http://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/107-wydanie-4-2008/1197-drzwi-przeciwpozarowe-badania-klasyfikacje-wymagania.html
http://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/131-wydanie-10-2005/1878-technika-klejenia-szkla-przy-uzyciu-klejow-utwardzanych-uv.html
http://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/218-wydanie-03-2012/6233-wady-szkla-na-fasadach-czesc-1-szklo-hartowane-i-warstwowe.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/
http://dodaj_katalog.swiat-szkla.pl/
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza1.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza2.html
http://www.swiat-szkla.pl/Przetw%C3%B3rstwo%20szk%C5%82a%20p%C5%82askiego
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza4.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza5.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza6.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza7.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza8.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza9.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza10.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza11.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza12.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza13.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza14.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza15.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza16.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza17.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza18.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza19.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza20.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza21.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza22.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza23.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza24.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza25.html
http://www.katalog.swiat-szkla.pl/branza26.html
http://www.swiat-szkla.pl/component/content/article/1706
http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/4053-transparentna-architektura-przeszklone-fasady-aluminiowe-czesc-1.html


 

 

 

 

 

 

 

 Fusing
 Konstrukcje szklane
 Samozamykacze drzwiowe
 Szkło hartowane
 Szkło laminowane
 Szyby antywłamaniowe
 Szyby zespolone
 Waterjet

2020-01-07

swiat-szkla.pl

Strona: 4

http://www.swiat-szkla.pl/component/content/article/11182
http://www.swiat-szkla.pl/aktualnoci/112-wydarzenia/9067-2014-08-11-09-41-51.html
http://www.swiat-szkla.pl/component/content/article/14213
http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/4053-transparentna-architektura-przeszklone-fasady-aluminiowe-czesc-1.html
http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/1344-fusing-inny-wymiar-szkla-dekoracyjnego.html
http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/2050-konstrukcje-szklane-konstrukcje-wsporcze-fasad-szklanych.html
http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/4208-dlaczego-warto-stosowac-samozamykacze.html
http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/6233-wady-szkla-na-fasadach-czesc-1-szklo-hartowane-i-warstwowe.html
http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/5238-szklo-laminowane-10-najwazniejszych-zalet.html
http://www.swiat-szkla.pl/szyby-antywlamaniowe.html
http://www.swiat-szkla.pl/kontakt/1122-szyby-zespolone-w-zastosowaniach-specjalnych.html
http://www.swiat-szkla.pl/component/content/article/994


 RODO

CZYTAJ TAKŻE

Wigilia podkarpacka z Nice i elero
Grupa Nice na CES 2020 w Las Vegas z szerokim wachlarzem produktów i rozwiązań inteligentnego i

bezpiecznego domu
Nice we współpracy z Mario Cucinella Architects tworzy innowacyjną siedzibę centrali firmy w Brazylii
Sterowanie bramami z Nice IT4WIFI
Nowe Centrum Szkoleniowe Nice w Jaworznie
Hi-Speed – linia szybkich siłowników od Nice
Jubileuszowa gala 15-lecia firmy E-SYSTEM pełna wzruszeń i emocji
Nice leci do Stambułu: rozwiązania do automatyzacji żaluzji wewnętrznych są instalowane w jednym z

największych portów lotniczych na świecie
Pergola: jak efektywnie wykorzystać nasz taras?
Boll Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland: KRISPOL i Nice ponownie łączą siły
Inteligentny dom i piękny design mogą iść w parze
Nice przejmuje kanadyjską firmę Micanan, oferującą automatykę do bram garażowych dla domu i przemysłu
Nice Polska Sp. z o.o. Głównym Sponsorem Sędziów PZPN
Otwieraj bramę z uśmiechem - droga radiowa Smilo firmy Nice
Siłowniki Hyke do bram skrzydłowych firmy NICE
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