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Do czego przyzwyczaiła nas pandemia?
Badania potwierdzają, że Polacy przyzwyczaili się do …
1

Możliwości załatwiania większej liczby spraw przez Internet
– w tym urzędowych

2

Obsługiwania zgłoszeń przez Internet
– od zakupów, przez reklamacje po kontakt z lekarzem

3

Coraz rzadszej konieczności podpisywania dokumentów papierowych
– ePUAP, podpis cyfrowy, itp.

4

Braku konieczności posiadania przy sobie dokumentów
(mObywatel, mPojazd, mPrawoJazdy, certyfikat zaszczepienia)

5

e-recept

6

Wyników badań i ich opisów dostępnych w Internecie

7

Nabywania usług w modelu abonamentowym

Cechy dobrego rozwiązania sprzedażowego
Co powinien mieć dobry system IT wspierający sprzedaż produktów i usług?
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04

Elastyczność
w dopasowaniu
funkcjonalności
do potrzeb klientów

Szybka i łatwa
konfiguracja

Czas uruchomienia
skrócony
do niezbędnego
minimum

Elastyczny model
licencyjny w formie
”pay-as-you-go”
(model usługowy)

AUMS Portal Klienta
Wygodne narządzie do wsparcia procesów
obsługi klienta i sprzedaży
1

Usprawnia cyfrową komunikację z klientami, dystrybucję faktur
i informacje związane z rozliczeniem klientów

2

Integruje wszystkie usługi na jednej platformie internetowej
opartej o IBM Cloud

3

Intuicyjna interakcja sprzedawca-klient

4

Daje kompleksowy wgląd w dane wszystkich produktów i usług,
niezależnie czy jest to komputer, tablet, czy smartfon

5

Posiada szeroki zakres funkcjonalności, które można dowolnie
dobierać w zależności od potrzeb

Korzyści z korzystania z AUMS Portal Klienta
Na przykładzie firm sektora energii i gazu

Dostęp do bezpiecznego
i kompleksowego narzędzia

Oszczędność
związana z utrzymaniem
infrastruktury
oraz systemów IT

Elektroniczna dystrybucja
dokumentów
rozliczeniowych wspierająca
proces dojścia do paperless

Skrócenie "Time To Market”
– wparcie dla szybszego
wprowadzania nowych ofert
na rynek

Zmniejszenie poziomu
zaległości płatniczych
i skrócenie oczekiwania
na płatność (TTP)

Realizacja strategii sprzedaży
poprzez cross selling

Co zyskują klienci końcowi?
Zalety użytkowania AUMS Portal Klienta
dla klientów spółek energii i gazu
1

Wygoda i oszczędność czasu

2

Wykonywanie płatności online

3

Możliwość weryfikacji danych rozliczeniowych,
salda i aktualnych warunków zawartych umów

4

Informacje o promocjach i produktach
powiązanych

5

Zgłaszanie reklamacji

Dlaczego na chmurze IBM?
Zalety dla modelu usługowego
Doświadczenie branżowe dot. wsparcia procesów
o znaczeniu strategicznym dla Klienta
Zgodność z regulacjami, obowiązującymi standardami
i bezpieczeństwo

Wysoka dostępność, wydajność i skalowalność usług
Elastyczność konfiguracji i dostępność nowoczesnych
usług infrastrukturalnych (w tym GPU, Power, IoT)

Wiele usług dodatkowych dostępnych w miarę potrzeb
(analityka, AI, bezpieczeństwo, Quantum, Blockchain)
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Zastrzeżenia prawne
Zawartość dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk,
animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia w prezentacji podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawach autorskich i prawach
pokrewnych oraz innych przepisów z tym związanych. Jakiekolwiek nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek materiałów zawartych
w prezentacji może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków firmowych lub innych przepisów. Materiały dostępne w prezentacji nie
mogą być modyfikowane, powielane, przedstawiane publicznie, wykonywane, rozprowadzane lub wykorzystywane w innych celach
publicznych lub komercyjnych, chyba że Asseco Poland S.A. wydał na to wyraźną zgodę na piśmie. Kopiowanie w celach komercyjnych,
rozpowszechnianie, modyfikacja lub przejmowanie zawartości niniejszej prezentacji przez osoby trzecie jest niedozwolone. W prezentacji
mogą być prezentowane również materiały zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert
i usług podmiotów trzecich są określone przez te podmioty. Asseco Poland S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki i skutki
korzystania z ofert i usług tychże podmiotów. Dane i informacje zawarte w prezentacji mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny.
Nazwa oraz logo Asseco Poland S.A. są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Korzystanie z tych znaków wymaga wyraźnej zgody ze
strony Asseco Poland S.A.
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