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Профіль: SoftServe Business Systems (SSBS) розробили цифрову екосистему для усіх 
торгових процесів в FMCG. Ця екосистема зосереджена на автоматизації відділу продажів 
(Sales Force Automation), управлінні дистрибуцією (Distribution Management System), 
торговому промо, плануванні та бізнес-аналітиці. Продукт SSBS відомий під назвою 
SalesWorks Enterprise та поєднує в собі управління даними, управління дистрибуцією (DMS), 
мобільну версію SFA, інструмент для промо (Promo Tool), звітності, інтегроване бізнес-
планування, а також модулі для розпізнавання зображень на базі штучного інтелекту, 
гейміфікації, B2B продажів по телефону та самообслуговування.

Географія присутності: Європа (85%), Азія (14%) і Північна Америка (Мексика) (1%).

Загальне число користувачів споживчих товарів (місць): 50,000.

Представлені рівні: Усі.

Пропоновані рішення: роздрібні продажі, роздрібний мерчендайзинг, пряма доставка 
у магазин, продаж готових товарів, управління дистрибуцією.

Галузі: увесь сектор FMCG, за винятком товарів тривалого користування.

Конфігурація/налаштування: на додаток до гнучких параметрів конфігурації SalesWorks 
дозволяє підключати і кастомізувати Plug-in модулі, коли бажана бізнес-потреба не може 
бути задоволена. Плагіни призначені для додавання певної функції до програми без 
необхідності редагування основного коду.

Технологічна архітектура/Варіанти доставки: локальне або зовнішнє хмарне сховище, SaaS 
з кількома орендарями.

Сервісні партнери: Немає.

Технологічні партнери: Microsoft, Cisco, Dell, HP. Також для хостингу: Київстар, Xelent, 
Dataline, Hetzner. А ще Azure, OKTA, Pindentity для можливостей ідентифікації.

Досвід користування: мобільний додаток SalesWorks простий у навігації та забезпечує 
швидкий доступ до основної інформації, включаючи заплановані дзвінки/маршрути, товари 
в наявності, відправлення, POS та плани продажів. Також існує замкнений зв’язок 
із інструментом для торгового промо, розробленого SSBS, для інформації про планування 
та моніторинг промо-акцій в режимі реального часу. Екосистема SalesWorks побудована 
на даних, а ще SSBS стратегічно застосували AI та ML для Retail Execution на основі штучного 
інтелекту. SalesWorks застосовує штучний інтелект для даних з POS та SFA, щоб направляти 
торгових представників на запити до магазинів і щоденних маршрутів. AI Shelf Recognition 
працює як онлайн, так і офлайн і визначає наявність товару (чи його відсутність на складі), 
частку полиці, відповідність планограмі та поточну ціну (за цінниками, розміщених на полиці). 
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Штучний інтелект надає цю інформацію відразу в процесі візиту, пропонуючи вказівки щодо 
подальших кроків в роботі. Залежно від необхідних дій, про них можна повідомити через 
додаткові задачі або поп-апи, які з’являються на фото і підказують, який наступний крок має 
зробити торговий представник. Все це можливо завдяки функціям Smart Helper – 
інструменту, що надає автоматичні рекомендації для досягнення Perfect Store.

SalesWorks також пропонує рекомендації для замовлень, сформовані штучним інтелектом. 
Це допомагає торговому представнику зробити замовлення товарів у потрібній кількості. 
Штучний інтелект та розширена аналітика допомагають торговому персоналу покращити 
загальну продуктивність портфоліо, додаючи нові артикули, які можуть окупитись в 
найбільшому обсязі в конкретному магазині.

Веб-інструмент SalesWorks надає працівникам бек-офісу інструменти для управління 
маршрутами та роздрібними продажами. Активності (завдання) і рекомендовані замовлення 
можна перенести в SFA, основний продукт для торгових представників і мерчендайзерів. 
SmartManager надає менеджерам можливість здійснення всіх ключових управлінських 
функцій, включаючи планування, виконання, мотивацію, навчання та контроль. Мотивація 
польових команд можлива завдяки програми гейміфікації, що покращує KPI та збільшує 
залучення співробітників.

SalesWorks Enterprise розширює досвід користування за межі польових продажів і 
користувачів штаб-квартири. Модулі B2B eCommerce та B2B Telesales націлені на ефективне 
вирішення проблем CPG сектору. Продукт B2B eCommerce, відомий як e-Assistant, — це веб-
додаток, у якому роздрібні продавці можуть розміщувати й відстежувати замовлення в 
інтернеті, активувати торгове промо, брати участь у програмах лояльності та мотивації, а 
також надавати зворотній зв’язок у режимі реального часу. e-Assistant інтегрований з 
екосистемою SSBS, тому комплексні ціни, знижки, акції та програми лояльності можуть бути 
повністю персоналізовані та визначені для кожного роздрібного магазину. e-Assistant може 
надавати рекомендації щодо асортименту та запасів, а також рекомендації щодо 
перехресних/додаткових продажів.

Модуль Telesales також повністю інтегрований в екосистему, щоб забезпечити справжній 
гібридний підхід до роздрібних продажів. Функції Retail Execution можуть бути вирішені 
будь-якою комбінацією польових представників, агентів з продажу по телефону та самим 
роздрібним продавцем за допомогою e-Assistant. Усі дії та взаємодії можуть бути 
відстеженими всіма сторонами.

Підхід до даних: SoftServe зробили управління даними основою своєї платформи. Це 
надзвичайно важливо для підтримки їхньої великої бази дистриб’юторів (DMS), а також для 
забезпечення їхнього підходу до Retail Execution на основі штучного інтелекту. Їхній модуль 
управління якістю даних (DQM) надає клієнтам точні дані та включає в себе алгоритми 
перевірки якості даних та зіставлення/гармонізації, включаючи дедуплікацію POS. 
Централізація даних у екосистемі забезпечує видимість у реальному часі та підтримує 
торгові процеси для польових команд, менеджерів та клієнтів завдяки штучному інтелекту 
(через B2B e-Assistant).

Аналітика: Оскільки дані є основою платформи SSBS, не дивно, що аналітика є однією 
з сильних сторін цієї компанії. SoftServe Business Systems пишаються точністю даних 
та застосовують алгоритми машинного навчання у роботі з даними. Компанія застосовує 
як OEM-аналітику, так і власні рішення в залежності від потреб та вимог клієнтів. 
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OLAP-куби забезпечують гнучкість для створення звітів та інформаційних панелей. 
SSBS може інтегрувати дані з кількох джерел, а потім використовувати ці дані 
для надання аналітики по всій екосистемі.

Тенденція вендора: SoftServe мають перевірений досвід втілення свого бачення 
у впровадження інновацій. Спочатку основою їхньої роботи були дані та їхня якість, 
але згодом компанії вдалось розробити гнучкий підхід до Retail Execution, оснований на 
штучному інтелекті та вдосконалених алгоритмах.

Сильні сторони: Здатність SoftServe Business Systems інтегрувати свої продукти 
із системами дистриб'юторів та клієнтів є основною сильною стороною компанії. 
SalesWorks підтримує інтеграцію та миттєвий обмін даними з кількома дистриб'юторами 
та логістичними провайдерами. Комплексний підхід забезпечує високу якість даних 
та виключає помилки та дублювання. Їхня далекоглядність щодо B2B інтеграції 
та комунікації з модулями B2B e-Сommerce and B2B Telesales забезпечує ефективне 
та гнучке виконання повного обсягу робіт у роздрібній торгівлі. SoftServe також 
розробили унікальний модуль Gamification, як рішення для підвищення продуктивності 
та зацікавленості, а також для привнесення задоволення в рутинну роботу 
для передових співробітників.

Виклики: SoftServe Business Systems мають постійну базу клієнтів на ринку Східної 
Європи. Їхнє завдання полягає в тому, щоб глобально розширити свою присутність 
на світовому ринку, продовжуючи йти шляхом інновацій та допомагаючи існуючим 
і потенційним клієнтам використовувати їхні продукти у повній мірі.

Суміжні пропозиції: SoftServe пропонують різноманітні можливості, які можна 
реалізувати незалежно від комплексу рішень SalesWorks Enterprise. До них належать:

• Система управління дистрибуцією (DMS) – сервіс, який забезпечує управління
даними, виконання та звітність/аналітику продажів, здійснених дистриб'ютором.

• Оптимізація промоактивностей (PromoTool) – інструмент, призначений для
підвищення ROI завдяки різноманітним рекламним кампаніям. Він забезпечує краще
планування, точні прогнози і відстеження результатів.

• Інтегроване бізнес-планування (IBP) – інструмент, що дозволяє прогнозувати
та планувати продажі за допомогою різного функціоналу.

• Бізнес аналітика (BI Tool) – набір попередньо сформованих звітів та інтерактивних
інформаційних панелей для візуалізації найважливіших ділових та фінансових KPI.

• AI Shelf Recognition на основі IR-технології – інструмент, розроблений на базі
штучного інтелекту і комп’ютерного зору, для автоматизації аудиту полиць і збору
інформації про асортимент, ціни та продукти конкурентів.

• B2B eCommerce – портал самообслуговування для роздрібних продавців,
що дозволяє їм розміщувати та відстежувати замовлення і платежі онлайн.

• B2B продажі по телефону – інструмент, що дозволяє отримувати та обробляти
замовлення по телефону.

• Гейміфікація – сервіс, що допомагає керувати поведінкою членів команди
за допомогою позитивного підкріплення, «ефекту переможця» та інших механік
поведінки.
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• Смарт менеджер – цифровий інструмент для менеджерів, завдяки якому вони можуть
планувати та виконувати продажі, а також мотивувати, навчати, та контролювати
польові команди.

• Менеджер якості даних – інструмент, що дозволяє автоматично передавати дані
з кількох джерел і об'єднувати їх в одній системі, яка працює на базі алгоритмів
перевірки даних.

• ML/AI – розширені алгоритми для планування, розрахування кроків візиту,
рекомендацій, та оптимізації продажів.

Унікальні характеристики: Підхід SoftServe до залучення та мотивації співробітників 
відрізняє їх від інших компаній. Це помітно не лише з їхнього модуля гейміфікації 
або гнучкої програми лояльності в e-Assistant, а й із ефективного використання 
AI та прогнозної аналітики, яка спрямовує торговий персонал на місцях на виклик 
з магазину. Також заслуговує на увагу їхній гнучкий підхід до Retail Execution, 
що дозволяє поєднати кілька варіантів виконання (відвідування, продаж по телефону, 
самообслуговування) для підвищення ефективності. А ще SoftServe мають чудові 
відносини з клієнтами. Їхня відданість своїм співробітникам є зразком для інших.

Перспективи та прогнози: SoftServe продовжують збільшувати свою базу клієнтів, 
пропонуючи додаткові можливості за допомогою модульного підходу з акцентом 
на Retail Execution на основі штучного інтелекту. Їхня далекоглядність щодо Retail 
Execution дає їм можливість розширити свої можливості в галузі.

Зверніть увагу на SSBS SalesWorks, якщо: Вам потрібен партнер із гнучкою 
платформою для роботи з великою кількістю торгового персоналу (дистриб'ютори, 
мерчендайзери, внутрішні команди з продажу на місцях), з яким треба тісно 
працювати та який треба мотивувати. Можливість налаштування плагінів змушує 
також звернути увагу на компанію, особливо коли йдеться про потребу задовольнити 
унікальні бізнес-вимоги, які стандартні пропозиції задовольнити не можуть. 
Ви шукаєте більш автоматизоване виконання продажів, де процеси підтримуються 
за допомогою ML/AI.

Уникайте SSBS SalesWorks, якщо: Вам просто потрібно базове рішення 
для мерчендайзера.

Відмінності: управління дистрибуцією, гейміфікація, соціальні продажі, віртуальні 
дзвінки/продажі по телефону.
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Про автора

Пем Браун. Як комерційний директор, Пем відповідає за створення 
та виконання стратегії POI, дослідження, консультацій, а також 
удосконалення практик як роздрібного та і CPG продавця.
До роботи в POI Пем була директором управління ІТ в компанії 
Del Monte Foods, де вона керувала ІТ-управлінням і PMO. У своїй 
попередній ролі директора з продажів, вона працювала над 
стратегією продажу та операцій, системою продажів 
та BI-аналітикою. Вона просувала рішення для спільної роботи 
та змінювала структуру організації, ґрунтуючись на корпоративній 
стратегії за підтримки крос-функціонального партнерства.

Пем почала свою кар'єру в Unilever, де швидко просунулась вперед крізь численні позиції з 
роздрібного продажу та продажу в головному офісі, у міру збільшення обов'язків. Потім 
вона приєдналася до Kayser-Roth і стала директором із продажів західного підрозділу для 
всього роздрібного бізнесу CPG на захід від Міссісіпі. Пем має 29-річний досвід роботи у 
сфері продажу та систем та продовжує створювати конкурентну перевагу за рахунок 
високопродуктивних команд. Пем отримала ступінь бакалавра ділового адміністрування в 
університеті Каліфорнії в Ріверсайді.

З Пем Браун можна зв'язатися за електронною адресою pambrown@p-o-i.org.

Особлива подяка Майклу Марцано, який є партнером POI 
та консультує організацію щодо виконання роздрібних продажів 
у магазині разом із Пем Браун. Він брав участь у RetX Vendor 
Panorama та допомагав у створенні документа, який ви зараз 
маєте задоволення читати. Досвід Майка у CPG охоплює повний 
безперервний процес виконання замовлень від початку 
виробництва до роздрібного продажу. Він керував проектами 
щодо покращення ефективності через S&OP, територіальне 
планування, виконання роздрібних продажів, категорійний 
менеджмент та ланцюги поставок у лідерів CPG, включаючи 
Mondelēz International, Cadbury та Kraft Foods. Майк має досвід 
та експертизу в області автоматизації продажів, даних з торгової 
точки та синдикованих даних, наявність на полицях, а також 
планування та розміщення та асортименту. Його досвід у 
електронній комерції та B2B продажах охоплює кілька моделей 
обслуговування, включаючи DSD, брокерські послуги, продажі 
по телефону та громадське харчування. Майк досяг успіху 
в координації міжфункціональних ресурсів, включаючи 
постачальників та клієнтів, для виконання проектів, що приносять 
результати.
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POI об’єднує виробників, роздрібних продавців, вендорів, аналітиків, науковців та інших 
лідерів галузі з конкретною метою – спільне покращення цілісного планування підприємства, 
а також просування та дистрибуція споживчих товарів. Члени POI діляться найкращими 
практиками як у формальних, так і в неформальних умовах. Крім того, партнери POI 
отримують переваги завдяки нашим галузевим альянсам, програмі Certified Collaborative 
Marketer (CCM)™ та провідним у галузі самітам у всьому світі. POI має на меті навчити 
фінансовій дисципліні та дисципліні на основі показників, яку зазвичай не помічають в інших 
торгових групах. Метою нашого інноваційного підходу є спільна оптимізація просування. 
Основна увага приділяється клієнту/покупцю через стратегії продажів, маркетингу та 
мерчендайзингу. Виконавчі консультативні ради інформують нас про потреби галузі та 
допомагають нам забезпечити бажані результати для партнерів, спонсорів та наукових кіл. 
Для отримання додаткової інформації: відвідайте сайт www.pointstitute.com або зв’яжіться з 
нами за імейлом чи номером телефону. 

Додаткова інформація на сайті: 

poinstitute.com 
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