
ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

МОБІЛЬНОЇ ДИСТРИБУЦІЇ

Digital Distribution Applications



БУДУЄМО МАЙБУТНЄ 

ДИСТРИБУЦІЇ
Ми перші застосували штучний інтелект для автоматизації

ваших продажів. 

№1 Ми самі із дистрибуції. Знаємо проблеми.

Будуємо рішення. Об'єднуємось з

експертами заради спільної мети –

створення дистрибуції майбутнього.



Агент не знає приїде 

весь товар чи його 

частина

Зашарпаний паперовий 

презентор та прайс

ЩО ВПЛИВАЄ НА 

ПРОДАЖІ?

АКБ Дебіторка Час візитуSKU

Усуньте проблеми на кожному етапі та збільшіть кількість замовлень з рішеннями від DDAPP

Аналізуйте свої показники: 

ПЛАНУВАННЯ ВІЗИТУ РОБОТА В МАГАЗИНІ ДОСТАВКА

Агент не бачить свої KPI, 

їх статус виконання
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СЕРВІС
Впливайте на якість вашого сервісу 

Перевіряйте наявність товару в режимі онлайн

cloud

Інформуйте Торгового Агента:

Про зміну замовлення

Про доставку

Про заборони на продаж

Замовлення

Залишки на  

поточний момент

Перевірка заборон

Збір замовлення на складі

Доставка в магазин
МагазинАгент

Автоматизація



РІШЕННЯ: АЛЬТ 
Програма та мультиінструмент для ваших торгових представників

• Завдання на візит, план / факт 

продажів, акції, зручний презентор

• Дебіторка, терміни оплат – всі 

документи в 1 інструменті

• GPS контроль – захист від обману

• «Жива стрічка» - програма сама 

покаже те, що важливо саме зараз

АВТОМАТИЗУЙТЕ РОБОТУ ТОРГОВИХ АГЕНТІВ ТА ЗБІЛЬШІТЬ ПРОДАЖІ НА 20% 



Не знаємо, чи відвідує

агент всі магазини

Багато часу витрачається 

на контроль торгового 

агента

Немає інструменту для 

аналізу продажів і 

результатів роботи агента

ЗБІЛЬШУЙТЕ
продажі, лояльність та ефективність з DDAPP

ВАЖКІ СТОРОНИ В УПРАВЛІННІ ДИСРИБУЦІЄЮ:

КОНТРОЛЬ 

ТОРГОВОГО ВІДДІЛУ

УПРАВЛІННЯ 

ПРОДАЖАМИ
ТРЕЙД-МАРКЕТИНГ

На складі завжди чогось

не вистачає. Скільки ми 

фактично не продаємо?

Немає можливості

побудувати та 

автоматизувати

розрахунок правильної

системи мотивації

відділу продажів

Немає інструментарію

збору зворотного зв'язку з 

точок (сторчеки) і 

анкетування клієнтів



РІШЕННЯ: АЛЬТ МОНІТОР 
100% управління вашою дистрибуцією
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КЕРУЙТЕ ДИСТРИБУЦІЄЮ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

• Всі звіти в режимі реального часу

• Звіт воронка продажів

• Звіт з дисципліни торгового відділу

• Звіт з моніторингу обладнання

• Фотографії з торгової точки



CUSTOMER SUCCESS SERVICE

Ми відстежуємо наскільки ефективно ваші агенти

використовують програму і проактивно реагуємо,

якщо щось не працює або не використовується. Не

знають - навчимо, не зручно – виправимо.

МИ ПОТУРБУВАЛИСЯ
щоб функціонал програми використовували на повну



Це один із прикладів. Ми спеціально його дуже спростили.

Все це працює сьогодні, як тільки накопичуєтся достатньо данних для навчання ШІ.

ШІ аналізує продажі, 

асортимент, місце, 

формат і тип клієнтів

у вашій базі

Йде пошук та 

групування подібних 

точок у різних регіонах

Ваш торговий агент 

продає нову

позицію в магазин

ДО ЧОГО ТУТ ШТУЧНИЙ 

ІНТЕЛЕКТ (ШІ)?

ШІ ставить задачу 

торговим агентам 

цієї позиції в подібні

магазини

АНАЛІЗ СТВОРЕННЯ ПРОДАЖІ МАШТАБУВАННЯ



ЩО ПЛАНУЄМО У 2017?
«Магія» - розпізнавання замовлення з е-мейл із

застосуванням нейронних мереж

Завдання агенту на точку, що

виставляються штучним інтелектом

«Жива стрічка» в порталі управління

дистрибуцією

Воронка продажів в Альт Монітор

Інтеграція контактів торгових точок з 

адресною книгою будь-якого смартфона

Наш продукт поставляється, як сервіс з щомісячною оплатою (SaaS)

- ви отримуєте цей функціонал абсолютно безкоштовно. В сервіс

входить Customer Success - ми відстежуємо наскільки ефективно

ваші агенти використовують програму і проактивно реагуємо, якщо

щось не працює або не використовується.



ddapp.biz gorlin.d@ddapp.biz +38 (97) 846 3000

«Наша місія - робити ваш бізнес ефективніше, а бізнес ваших 

клієнтів – зручнішим», Дмитро Горлін, засновник DDAPP


