
عمده مواد اوليه توليدات شــركت كاشي باستان از محل منابع داخلي كشور تامين مي شود. 
این شــركت عضوی از گروه Top Cer Group  است كه بزرگ ترین مجموعه توليد كاشی و 

سراميک كشور است و سبد كاملي از محصوالت این حوزه را در اختيار دارد.
به دليل در اختيار داشتن 50 نماینده در سرتاسر كشور، ارتباط سریع و دقيق با نمایندگي ها، 

همواره یكي از موضوعات مهم كاشي باستان بوده است.
مرتضي صفدری زاده، مدیر عامل شــركت كاشي باستان می گوید: »ما حدود 50 نماینده در 
سراســر كشور داریم كه همه آنها با تعداد زیادی فروشنده خرد كار می كنند. بهبود ارتباط با 
شبكه نمایندگی ها و تسریع در عمليات سفارش گيری و اطالع رسانی به آنها براي ما از اهميت 

باالیي برخوردار است.«  
پيش از اســتفاده از نرم افزار در این حوزه، براي ارتباط با نمایندگي ها از گزارش هاي دستي و 
ابزارهایي نظير فكس و تلفن استفاده مي شد روشي كه به گفته  صفدري زاده، دالیل مختلف 
از جمله خطاهاي كاربري، مخدوش بودن اطالعات دریافتی از فكس و همچنين برداشت های 

ناصحيح در مكالمات تلفنی، مغایرت و اختالف نظرهای زیادي را به دنبال داشته است.

سفارش گيري دقيق و لحظه اي از طریق پرتال مشتریان
حجم باالي كار فروش در كاشي باستان و اهميت ارتباط با نمایندگان در این شركت، كاشي 
باستان را به سمت استفاده از پرتال مشتریان همكاران سيستم، سوق داده است. راهكاري كه 
به گفته مدیر عامل شركت كاشی باستان، عالوه بر بهبود ارتباط با نمایندگان و افزایش رضایت 

آنها، رضایت كاركنان بخش فروش را هم به دنبال داشته است.
صفدري زاده در این ارتباط مي گوید:» در حال حاضر با استفاده از پرتال همكاران سيستم، ما به 
صورت آنالین با نمایندگانمان در ارتباط هستيم. همه اطالعات مورد نياز براي سفارش كاال و 
خرید محصوالت مانند موجودي و قيمت، هر لحظه از طریق این پرتال، در دسترس نمایندگان 
قرار دارد. دیگر نيازي به ســفارش گيري از طریق فكس و تلفن نيســت و كار سفارش گيري 
ســریع تر و دقيق تر پيش مي رود. فروشــندگان ما هم به دليل كاهش تماس ها در زمان هاي 

اضطراري در دسترس هستند و استرس و فشار كاري آنها كمتر شده است.«

تجربه یک دهه همراهی با همکاران سيستم 
كاشــی باستان  از ابتداي تاسيس تاكنون از سبد كاملی از محصوالت همكاران سيستم بهره 

گرفته است.
مدیرعامل كاشی باستان می گوید: » در این چند سالی كه با همكاران سيستم كار می كنيم هم 
كيفيت نرم افزارها و هم كيفيت پشتيبانی باعث شده تا سبد كاملی از محصوالت آن را در اختيار 
بگيریم. ما در طی 10 سال كار با همكاران سيستم توانسته ایم روش ها و سيستم های درونی 
خود را دقيق تر كنيم. حضور به موقع كارشناسان همكاران سيستم چه به صورت حضوری و 
چه به صورت آنالین این اطمينان را در شركت كاشی باستان به وجود آورده كه این شركت به 

عنوان یک همراه در كنار ماست.«

ارتباطات دقيق و سریع،
الزمه ي مدیریت شبکه گسترده ي نمایندگي ها

داستان موفقيت

در یک نگاه

شــركت كاشي باســتان در ســال 1381 
تاسيس شده است و با داشتن سابقه ا ي 10 
ساله در صنعت كاشي كشـور، از شركت هاي 

مطرح این صنعت به شمار مي رود. 

چالش هاي قبل از استقرار:
كنــدي ارتباط با نمایندگان،  اســتفاده 
از گزارش هــاي دســتي و مغایرت در 

اطالعات دریافتي

دستاوردهاي پس از استقرار:
مدیریــت حجم باالي فروش در سراســر 
كشــور، انتقال اطالعات بــه نمایندگان با 

سرعت و دقت باال 

با استفاده از پرتال مشتريان 
به  ما  سيســتم،  همکاران 
صورت آنالين با نمايندگانمان در 
ارتباط هســتيم و همه اطالعات 
مورد نياز براي سفارش كاال و خريد 
محصوالت مانند موجودي و قيمت، 
هر لحظــه از طريق اين پرتال، در 

دسترس نمايندگان قرار دارد.
مرتضي صفدری زاده
 مدیرعامل شركت كاشي باستان
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داستان موفقيت چيست؟
داستان موفقيت )Success Story( یک نوع محتوای مصاحبه گونه است كه از گفت  و گو با 
مدیران شركت های مشتری همكاران سيستم تهيه می شود. هدف این پروژه جستار موفقيت های 
یک شركت در استفاده از محصوالت و راهكارهای همكاران سيستم است. برای دیدن داستان های 
موفقيت تهيه شده می توانيد به بخش داستان های موفقيت سایت همكاران سيستم در آدرس 

http://www.systemgroup.net/success-stories  مراجعه نمایيد. 


