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WAPRO Mobile to nowoczesna i wydajna aplikacja dla przedstawicieli terenowych - ułatwia sprzedaż i zapewnia 
szybki, zdalny dostęp do informacji niezależnie od miejsca pobytu użytkownika. Pozwala małym i średnim firmom 
wyposażyć pracowników mobilnych (zarówno przedstawicieli handlowych jak również vansellerów 
i merchandiserów) w zaawansowane rozwiązania wspierające prace w terenie dostępne na urządzeniach 
typu smartfon lub tablet z systemem Android, w adekwatnej dla sektora MSP cenie. 



Zalety programu:

Oszczędność czasu

Przeglądanie oferty 
i cenników wraz z klientem 
w jego biurze pozwala 
na szybsze skompletowanie 
zamówienia, a automatyczna 
synchronizacja danych 
przyspiesza jego realizację.

Stały dostęp do danych

Pracownik otrzymuje natychmiastowy 
dostęp do aktualnych, kompletnych 
i bieżących informacji, takich 
jak aktualne cenniki, stany 
magazynowe, informacje handlowe, 
itp. bez potrzeby dodatkowego 
komunikowania się z firmą.

Zwiększenie sprzedaży

Większa efektywność pracy 
handlowców jest możliwa dzięki 
automatycznemu dostarczaniu 
zamówień do centrali. 
Sprzedawca może poświęcić 
swój czas na zbieranie zamówień 
i realizację wizyt u klientów.

Więcej czasu dla klientów 
Większa ilość zrealizowanych 
wizyt i obsłużonych klientów jest 
możliwa dzięki warsztatowi pracy 
w kieszeni. Daje to handlowcom 
niezależność od centrali i zwalnia 
z obowiązku odbywania częstych 
wizyt w biurze.

Mniej błędów 
w dokumentach

Wyeliminowanie dokumentów 
papierowych pozwala uniknąć 
problemów z zagubionymi 
lub nieczytelnymi materiałami, 
pomyłkami w przepisywaniu, czy 
przeoczeniami przy fakturowaniu.

Realizacja 
wyznaczonego celu

Rozłożenie targetu na zadania 
cząstkowe i systematyczne 
ich wykonywanie, pomaga 
w realizacji finalnego celu, 
który łatwiej osiągnąć 
„mniejszymi krokami”.

Lepsza obsługa klienta

Profesjonalna obsługa klientów 
w terenie, szybkość i niezawodność 
działania - dzięki temu firma 
będzie lepiej postrzegana 
przez kontrahentów.

Wzrost motywacji 
pracowników

Dostęp do bieżących informacji 
na temat wyznaczonych celów 
i obserwacja poziomu ich 
realizacji powoduje wzrost 
zaangażowania oraz motywacji.



 Przykładowe funkcje:

Więcej o programie WAPRO Mobile: 
www.wapro.pl/wapro/sprzedaz-mobilna

Synchronizacja z WAPRO Mag 

Obsługa wielu magazynów i kas

Szczegółowe informacje o ofercie firmy

Podgląd kartoteki asortymentowej, kontrola 
i weryfikacja stanów magazynowych 

Wystawianie Faktur VAT, Faktur ProForma 
i paragonów wraz z ich fiskalizacją

Dokumenty magazynowe WZ, SU, PW i RW 
oraz przesunięcie międzymagazynowe

Prowadzenie kasy i dokumenty kasowe KP/KW

Oferty, zamówienia od odbiorców 
i do dostawców 

Drukowanie zamówień, ofert, faktur, dokumentów 
magazynowych i kasowych

Realizacja ofert lub zamówień na fakturę

Dostęp do pełnych danych o kontrahentach 
wraz z kontaktami i rozrachunkami

Podział kontrahentów na klasyfikacje 
i grupy cenowe 

Cenniki dla grup i wybranych kontrahentów

Możliwość pobieranie pełnej listy cenników 
i siatek rabatowych z systemu WAPRO Mag
 
Kategorie płaskie lub wielopoziomowe 
produktów

Kontrola zaległości kontrahentów wraz 
z blokowaniem sprzedaży dla założonych 
kryteriów

Windykacja należności

Planowanie, kontrola i analiza pracy 
handlowca: trasówki, kilometrówki, 
przegląd wizyt, lokalizacji i czasu trwania 

Powiadomienia o zadaniach CRM

Narzędzia merchandisingu - ankiety 
klienckie i pracownicze

Telefon i e-mail bezpośrednio z aplikacji 
lub przekazany do programu pocztowego

Targetowanie - planowanie sprzedaży, ilości 
odwiedzin, ankiet i innych aktywności

Raporty sprzedaży, marży, kontrahentów itp.

… i wiele więcej 

Program WAPRO Mobile jest zintegrowany 
z programem Sprzedaż i magazyn WAPRO Mag 
oraz współpracuje z programem 
Analizy wielowymiarowe WAPRO Analizy.
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