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Slack
Lista kontrolna  

ZESPÓŁ CC SALESFORCE

Odkryj pełen potencjał idei Digital HQ – skorzystaj z listy kontrolnej, aby przekonać się,  
jak wdrożenie Slacka wpłynie na poprawę procesów w Twojej firmie.

Pracownicy korzystają jednocześnie z wielu narzędzi do przechowywania informacji, 
przez co często muszą zmieniać aplikację, z której aktualnie korzystają

Dostęp do wiadomości i plików jest skomplikowany, a wyszukiwanie informacji jest 
zbyt czasochłonne i nieprecyzyjne

Telefon i e-mail to główne kanały kontaktu z klientami, co znacznie zaburza 
płynność działań

Rotacja pracowników oraz zapewnienie sprawnej obsługi procesu rekrutacji 
są dużymi wyzwaniami

Zaufaj 100+ ekspertom Sii – konsultantom, analitykom, programistom, architektom i administratorom z ponad 
150 certyfikatami.

Nasi eksperci zidentyfikowali najczęstsze z wyzwań, przed którymi stają firmy o różnej skali działań. Jeśli na tej  
liście znajdziesz kilka punktów, które ograniczają efektywność Twojej organizacji, skontaktuj się z nami, aby  
poznać pełne możliwości Slacka i przenieść swoje działania na wyższy poziom.

Wdrożenie nowych członków zespołu wymaga zwiększonej alokacji zasobów i nie jest 
realizowane jako powtarzalny proces



2 SLACK - LISTA KONTROLNA

Pracownicy uczestniczą w licznych spotkaniach, jednak ich efektywność jest niska

Komunikacja wewnątrz organizacji nie dociera skutecznie do odpowiednich osób.  
W związku z tym informacje zwrotne od pracowników nie są zbierane we właściwy sposób

Obsługa zgłoszeń dotyczących klientów lub partnerów nie jest ustandaryzowana,  
a jeśli wymaga współpracy kilku działów, czas rozwiązania zgłoszenia wydłuża się

Praca zdalna lub hybrydowa znacznie obniża wydajność

Nie ma centralnego repozytorium wiedzy i doświadczeń, co sprawia, że rozwiązywanie 
podobnych spraw zajmuje zbyt dużo czasu

Bieżąca komunikacja pomiędzy zespołami pracującymi w terenie a innymi działami  
w firmie wymaga usprawnienia

Bieżąca współpraca pomiędzy działami w firmie jest nieefektywna

Korzystasz z systemu CRM, ale nie wszyscy mają do niego dostęp, a dzielenie się 
informacjami jest wyzwaniem

Korzystasz z Salesforce i szukasz kolejnych sposobów na optymalizację procesów 
i poprawę efektywności

Tylko wybrani użytkownicy powinni mieć dostęp do przechowywanych 
informacji i powinny być one bezpieczne
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• Pomogą Ci przeanalizować Twoje obecne procesy i zaprojektować optymalne rozwiązania 
• Przeprowadzą Cię przez proces wdrożenia Slacka lub rozszerzenia jego obecnego  

zastosowania 
• Przygotują rozwiązania wykorzystujące najnowsze możliwości Slacka lub dostępną  

paletę aplikacji 
• Zbudują aplikacje dostosowane do konkretnej sytuacji w przypadku  

niestandardowych potrzeb

Poznaj wszystkie możliwości Slacka dostosowane Twojego biznesu. 
Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie z konsultantem Sii, aby  
poznać szczegóły.

Lista kontrolna to świetny początek, ale kolejnym krokiem może 
być wdrożenie lub rozszerzenie wykorzystania Slacka, które 
zwiększy skuteczność Twoich działań.
Slack łączy aplikacje, dane, procesy i ludzi w jednej przestrzeni – Twojej Digital HQ. Płynne 
udostępnianie informacji wszystkim pracownikom i partnerom biznesowym to przepis na 
maksymalną wydajność w dzisiejszym wymagającym środowisku biznesowym.

Eksperci Sii Polska:

ZUZANNA 
CONSULTANTMATEUSZ 

SALESFORCE DEVELOPER 

SKONTAKTUJ SIĘDowiedz się więcej www.sii.pl
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