
Výchozí stav

Společnost Dagros působí v oblasti prodeje a servisu zemědělské a komunální techniky. Veškeré obchodní 
procesy, jako jsou například příležitosti, nabídky, plány obchodních a servisních aktivit, byly spravovány ve 
formě dokumentů v Microsoft Excel či Word, což zaměstnancům znemožňovalo hladký průběh firemních procesů 
a efektivní komunikaci mezi kolegy. Zároveň byla nedostatečně propojena oblast obchodu s oblastí servisu. 
Jediným systémem, se kterým společnost Dagros pracovala, byl ekonomický systém ABRA používaný ve fázi 
realizace projektů a fakturace. Stávající řešení již nedostačovalo a bylo třeba zásadním způsobem zlepšit tok 
informací uvnitř firmy.

 

Cíle projektu
 

•    Nahradit již nevyhovující řešení moderním systémem

•    Sjednotit – centralizovat informace

•    Umožnit sdílení informací a propojení procesů mezi obchodníky a pracovníky servisu

•    Evidovat příležitosti a na ně navázané aktivity

•    Zvýšit efektivitu práce

•    Propojit s ekonomickým systémem ABRA

Případová studie  

DAGROS, s. r. o.

Průběh projektu

Jako základ řešení byl vybrán systém Intuo – Company  

Intelligence, který patří do kategorie Business  

Management Software. Náročnou částí byly importy 

kontaktů, které obchodníci dodávali ze svých Excel 

souborů, případně Outlooku, stejně tak jako importy ser-

visních zakázek ze systému ABRA. 

Časový harmonogram: 

Analýza: 3–4 týdny 

Implementace: 5 týdnů 

Testovací provoz: 4 týdny

Hlavní oblasti

•    Plánování a koordinace schůzek obchodníků

•    Péče o zaznamenané obchodní příležitosti a monitoring 

jejich stavu

•    Přehled o aktivitách v procesu obchodního případu

•     Evidence strojů a zařízení včetně sledování historie 

servisních aktivit

•    Sdílení informací mezi obchodníky a pracovníky servisu 

•    Řízení servisních zakázek

•    Koordinace, plánování, delegování a monitoring 

servisních požadavků servisním technikům 

•    Zpracování a záznam o průběhu řešení reklamací

•    Detailní zpracování výkazu servisních zásahů 

v podkladech pro fakturaci, reklamaci a režijních položek 

(předprodejní servis, záruční a pozáruční servis)
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„Systém Intuo nám pomohl dostat  
pod kontrolu práci obchodních zástupců, 
a to hlavně jejich schůzky, příležitosti  
a nabídky. Pod kontrolu jsme dostali  
i práci servisního oddělení, zlepšila se 
evidence servisních zásahů a přehled dle 
jednotlivých zařízení u zákazníků.

Implementace z našeho pohledu byla 
složitější, než jsme čekali, ale nyní si práci 
bez systému tohoto typu již nedokážeme 
představit.“

Zdeněk Šilar,  
ředitel společnosti Dagros, s.r.o.

O společnosti DAGROS, s.r.o.

DAGROS, s.r.o. je obchodní organizace, založená v roce 2003 s cílem nabízet zemědělským podnikům a farmám kvalitní 
stroje, servis a široký sortiment náhradních dílů. V České a Slovenské republice zastupuje 25 výrobců zemědělských 
a komunálních strojů. 

V nabídce zemědělské techniky se nacházejí kvalitní stroje evropských výrobců, které odpovídají požadavkům 
zemědělských podniků a farem v České a Slovenské republice, jako jsou například sklízecí stroje, postřikovače, krmné 
a míchací vozy, dopravní technika, manipulační technika či mobilní halové systémy. 

DAGROS, s.r.o. zajišťuje rovněž kvalitní servis, opravy zemědělské techniky a strojů a dodávky náhradních dílů.

O firmě Digital Resources

 
Naším posláním je přispívat k lepší výkonnosti firem zaváděním či optimalizací informačních systémů a procesů, které 
souvisejí s informačními technologiemi. Jsme ryze českým dodavatelem. Široké portfolio produktů a služeb uspokojuje 
středně velké i velké společnosti.

Jsme tvůrci moderního Business Management systému Intuo. Tento systém nabízí více než běžné systémy pro řízení vztahů 
se zákazníky (CRM). Systém Intuo může být nasazen v jakékoliv společnosti bez ohledu na značku užívaného ekonomického 
systému.

Ve svém portfoliu máme rovněž finský ECM / DMS systém M-Files - aktuálně jsme nejúspěšnějším Gold Partner M-Files  
v České republice a na Slovensku, s působností i v celém regionu východní Evropy (EE).

Naše reference zahrnují nejen české společnosti, ale i nadnárodní firmy či zahraniční obchodní komory.

Zhodnocení projektu

Společnost Dagros zásadním způsobem zkvalitnila sdílení informací mezi jednotlivými pracovníky. 

Zhruba 25 uživatelů má nyní k dispozici kvalitní data, servis lépe plánuje práci servisním technikům, obchodníci 
mají lepší nástroje pro přípravu nabídky, management má k dispozici velmi přesné informace v reálném čase.


