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Klient



prepaid, 1xmc 

ładuje telefon 

(10zł)

4xtydz. zakupy przez internet; 
! postpaid,  

do podpisania umowa 

utrzymaniowa (35zł);

gry online 30h/mc

! wygasa 

umowa na 

dostawę energii

3xtyg. biega

1xrok zmienia 

komputer

punkty 

lojalnościowe 

– 3400pkt.

rozmowy roamingowe 

100h/mc

zakup 

nowego 

domu

regularnie 

wizyty w 

kinie i tatrze

Oczekiwania

trzyma  dane

w chmurze



Liczy się to co ważne 

dla Ciebie



Orange Polska

23 mln klientów

15,6 mln

4,3 mln

2,2 mln

0,8 mln

1
st

1
st

5
th

1
st

74%

gospodarstw 

domowych z 

dostępem 

do FBB 

800
POS Orange

+

EBITDA

32,1% 
PRZYCHODY

12,2 mld 

20142012

20 mln

odwiedzin 

www.orange.pl

mies.

http://www.orange.pl/
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Polska widziana jako jeden rynek Polska widziana jako wiele mikrorynków

MikrorynkiRegiony

Podział geograficzny w 

oparciu o 3 kryteria:

•Autonomiczność

•Powierzchnia

•Możliwości zarządcze

Dystrykty

Jak działamy



Single channel Cross channel

Doświadczenia Klienta są najważniejsze

Multi channel

 Klient dostrzega brand i 

jego spójną całość 

komunikacyjną (bez 

wyróżniania poszczególnych 

kanałów

Omnichannel

 Firma komunikuje się z 

klientami i realizuje

potrzeby klientów w 

skoordynowany i spójny 

sposób REAL TME

 Klient dostrzega 

jedną formę 

kontaktu z firmą

 Firma oferuje tylko 

jeden rodzaju 

kontaktu

 Klient dostrzega wiele

różnych punktów 

kontaktu z firmą 

działających 

niezależnie od siebie
 W firmie ma miejsce 

wewnętrzna 

rywalizacja kanałów

 Klient dostrzega wiele

różnych 

punktów/kanałów 

kontaktu stanowiących 

wspólnie część całego 

brandu Firma posiada 

uporządkowaną wiedzę 

o klientach, ale 

niezależnie 

funkcjonujące od siebie 

kanały sprzedaży  



Inteligentny System 

Zarządzania

Klientem w POS

Odbiór 

zamówienia w 

salonie

Voucher 

Online

My Orange

Informacje online

o punkcie 

sprzedaży

Widoczność 

stanów 

magazynowyc

h

Doświadczenia Klienta budują przewagę



Dobra informacja

kluczem 

do sprzedaży 

omnikanałowej



Efekt spaghetti?



External Systems

Data sources

Data integration Area

Settlements Area

BRKOM

DWH Data Integration 

Module 

Aplikacja do zarządzania
 modelami rozliczeniowymi

Analytical & Reporting Area

Aplikacja raportowo-analityczna

Aplikacja raportowa

Disctionary 

Mgmt Module Aplikacja słownikowa

SMTP

Aplikacja do projektowania 
procesów przetwarzań

I001

IFS

EBP

I007

I011

Administration Application

Settlement 

Module

Analytical & 

Reporting Module

Planning module

Complaint 
Processing Module

I029

I030

I009

I016

I024

I025

I022

I023

Aplikacja do obsługi reklamacji

I028

Aplikacja do zgłaszania reklamacji

I027

I019

Aplikacja Prognostyczna

I031

SFTP

I010

I002

Aplikacja planistycznaI026

I033

I017

I018

I032

CDDO

GAZ

I034

I033

I035

I@M

I036

Notyfikator

CDDO

Transformacja

Umiejętno

ści
Wiedza

Organiz

acja

Automatyz

acja prac

Działani

a

zarządcz

e

Dane 
Predykc

ja

Obszary 

zmian

Analiza



efektywność 

kosztowa i 

zasobowa

pełna 

informacja 

zarządcza

audytowalność 

procesów

bezpieczeństwo 

danych

planowanie, 

analiza i 

prognozowani

e

szybkość i 

przejrzystość 

informacji

samodzielność 

biznesu

Rozwiązanie



35

modeli 

rozliczenio

wych

5 mln.

wyników 

raportowych i 

rozliczeniowyc

h / miesiąc

23 tys.

odbiorców 

informacji

8 tys.

KPI 

sprzedażo
wych

500

raportów 

rozliczenio

wych

350

raportów 

operacyjnych 

i zarządczych

3

czas 

realizacji w 

latach

160

członków 

zespołu 

projektowe

go

270

źródeł 

danych

23 mln.

aktów 

sprzedażowych 

/ rok

1

syste

m

Speed w liczbach



Nowe możliwości

Digitalizacja

Zwinność

Efektywność

Elastyczność1

2

3

4



Sprzedaż wciąż się zmienia

FILM

WEJDŹ 

https://www.youtube.com/watch?v=wQHV9-Ae7pE


Dziękuję za uwagę


