
Wielka 
układanka
Jesteśmy blisko naszych klientów  
oraz ich celów. Staramy się być  
godnymi zaufania przewodnikami  
po cyfrowym świecie oraz  
ambasadorami innowacji z duszą  
i kreatywnością na najwyższym poziomie. 
Bohaterowie naszych historii są najważniejsi.

W czym tkwi problem?

Nie tak dawno firma produkująca puzzle zgłosiła 
się do nas z wyzwaniem w obszarze innowacji dla 
swojego przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy 
szerzej ten aspekt. 

Klient miał potrzebę dostosowania systemów we-
wnętrznych do produkcji oraz zamówień klientów. 
Używana strona internetowa charakteryzowała się 
skomplikowanym wyglądem, przez co użytkownicy 
spędzali dużo czasu nad wyborem cenowym oraz 
produktowym odpowiednich dla siebie puzzli. Do-
datkowo celem zmian było usprawnienie pracy 
zespołu, dotyczące realizacji zamówień klientów 
oraz zadbania o właściwy i terminowy proces pro-
dukcji. Jedną z rzeczy do usprawnienia była też 
integracja z systemami kurierów oraz marketpla-
ce’m, za pośrednictwem którego spływała naj-
większa liczba zamówień.
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Umożliwienie zarządzania sprzedażą, 
produkcją oraz obsługą posprzedażową 

z jednego miejsca. Dzięki integracji 
z systemami przewoźników oraz 

platformą typu marketplace – jest to 
jak najbardziej osiągalne.

Raporty i statystyki aby bez 
spędzania wielu godzin, sprawnie 

zarządzić działaniami marketingowo-
sprzedażowymi przy odpowiedniej 

promocji produktów.

W efekcie końcowym uformowaliśmy 
ogólne założenia projektu, listę 

niezbędnych funkcjonalności oraz 
historię użytkownika. 

Wykonanie sklepu internetowego 
zgodnie ze specyficznymi wymaganiami 
klienta - poznanie specyfiki 
sprzedawanych produktów pozwoliło 
nam na zaprojektowanie unikalnego 
rozwiązania dla klientów docelowych 
– kupujących puzzle. Co w efekcie 
przekłada się na sprawność zakupu oraz 
efektywność składania zamówień.

Zbudowanie panelu administracyjnego 
dla teamu firmy tak, aby korzystanie  
z niego było łatwe, intuicyjne i odciążało 
maksymalnie prace, które dotychczas były 
czasochłonne.

Co wzięliśmy na cel?

Grande finale

Wkrótce pokażemy światu internetowemu zupeł-
nie nowy, intuicyjny sklep w którym każdy z nas bę-
dzie mógł zamówić puzzle, na szczególne okazje/
bez okazji, dosłownie w 5 minut! Team, dla którego 
pracowaliśmy otrzyma jedno rozwiązanie, za po-
mocą którego przyspieszy swoją pracę, skupi się 
na kliencie docelowym, a produkcja będzie szybsza  
i łatwiejsza.

Cel, który nam przyświecał to stworzenie systemu, 
który zaspokoi potrzeby firmy i przyczyni się do jej 
wzrostu na arenie produktów personalizowanych. 
Klienci docelowi, łatwość w obsłudze systemu, 
dbałość o szczegóły i wplecenie funkcjonalności 
na najwyższym poziomie to podstawowe rzeczy,  
o które dbaliśmy od samego początku. Dzięki 
temu nasi Bohaterowie mogą spokojnie planować 
przyszłość i zadbać o to, co dla nich najważniejsze 
- zadowolenie klienta.

Co zrobiliśmy, aby pomóc?

Po pierwsze, realizacji każdego przedsięwzięcia po-
maga dokładne zrozumienie potrzeby oraz namie-
rzenie problemu. Wspólnie z klientem dołożyliśmy 
wszelkich starań, aby zapoznać się ze specyfiką 
ich firmy oraz toczących się procesów. Następnie 
przeanalizowaliśmy dostępne narzędzia oraz za-
chowania branży, w której działa klient. Dzięki bli-
skiej współpracy ustaliliśmy plan na wykreowanie 
odpowiednich rozwiązań.
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