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List Referencyjny
Medac to prywatna firma farmaceutyczna, powstala ponad 40 lat temu w Hamburgu w Niemczech.
Obecnie dziala w ponad 70 krajach na Swiecie, a w Niemczech jest jednym z czolowych producent6w
lek6w onkologicznych i hematologicznych. Od kilku lat Firma rczwija sig takZe na polu reumatologii,
urologii i kilku innych dziedzin medycyny. Jest producentem lek6w oryginalnych i generycznych, oraz
prowadzi badania kliniczne i wlasne prace nad rozwojem nowych lek6w.
Od roku 2011 w polskim oddziale uzywamy systemu eluzzion CRM dostarczanego przezfirmqpurelT.
Po roku doSwiadczeri, patrzqc na stosunek wartoSci do ceny, wierzymy, 2e otrzymaliSmy bardzo dobry
system CRM.

Przedstawiciele uwazajq ze system jest przyjazny dla uzyakownika, podczas gdy raporty dostppne na
platformie w\Nw znaczqco poprawily nasze zarzqdzanie terytorium jak r6wniez efektywno5i naszych sil
sprzedu\.

U2ytkownicy moge z latwoSci4 poruszai sig po systemie dziqki dobrze zaprojektowanej warstwie
graficznej oraz logicznie przedstawionym informacjom. Wazne kwestie, takie jak sprzedu2, grupa
targetowa cry czpslotliwoSci odwiedzin s4 latwo dostgpne, a wsrystkie kluczowe wskazniki wyru2nie
rozpoznawalne i latwe do zlokalizowania. Dla przedstawicieli oznacza to efektywne planowanie i dokladne
raportowanie dzialan, kt6re menedzerowie wykorzystuj4 do bieZqcych analiz i kontroli pracy w terenie.

Eluzzion pozwala przedstawicielom skupid swoje
czqstotliwo$C wizyt oraz historig ich pracy. Pozwala
wedlug wielu kryteri6w.

dzialania na docelowych klientach, monitoruj4c
r6wnie2 na ich srybkie grupowanie i sortowanie

Z punktu widzenia technologicznego, eluzzion jest mieszankq zaawarrsowanych technologii i logicznie
ustrukturyzowanych proces6w pozwalaj4cych na sprawn4 i niezawodn4 wymiang waznych informacji.
Dzigki srybkiej synchronizacji gwarantuje dostgp do aktualnych i wiarygodnych danych z ich wysokim
stopniem bezpieczefistwa.

Bazujqc na nasrych pozytywnych doSwiadczeniach we wsp6lpracy z purelT, Smialo polecamy eluzzion
jako idealny system CRM do zarzqdzaniasilami sprzedary.
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