
Баркод Системи България ор-
ганизира специализиран се-
минар на тема „Решения 

за управление на дистрибуцион-
ни складове и мобилни продажби“, 
който посвети на своята 10-годиш-
нина. По време на форума органи-
заторът за първи път предложи сис-
тема за създаване на въпросници 
за събиране на търговска информа-
ция (Mobee Ask) като самостояте-
лен продукт,  работещ независимо 
от продукта Mobee Seller.

Досега този софтуерен продукт 
се предлагаше като част от функцио-
налностите на продукта Mobee Seller, 
който е предназначен както за Ex 
Van търговията, така и за мобилното 
събиране на поръчки. По същество 
Mobee Ask е система за създаване на 
въпросници, свързани със събиране-
то на търговска информация. 

Благодарение на своята гъвка-
вост и многообразие продуктът поз-
волява задаването на различни по 
сложност въпроси, които могат да 
бъдат със стандартен отговор „да“ 
или „не“, да включват няколко въз-
можни отговора, изброени като А, 
В, С, да позволяват свободно въ-
веждане на текст, въпроси с пове-
че от един отговор, посочване на 
стойности или комбинация от тези 
възможности. При получаването на 
конкретен отговор по един от въ-
просите автоматично може да се 
зададат нови допълнителни въпро-

си или да се премахнат тези, които 
са излишни. 

Софтуерният продукт е подхо-
дящ за провеждане на различни ан-
кети, но неговата разработка е пре-
дизвикана от нуждите на търговски-
те представители. За всеки от тях не-
говите продукти са най-важни и тях-
ното правилно предлагане е от съ-
ществено значение за успешен биз-
нес. Често, когато един търговец 
сключи договор с верига магазини, 
в него е записано, че стоката трябва 
да се предлага по определен начин. 
Поради голямата си натовареност 
екипите на големите вериги магази-
ни не всеки път успяват да подържат 
този ред на предлагане и ако търгов-
ският представител види това, той 
има право да предяви претенции. 

На практика в паметта на мо-
билния компютър, с който работи 
търговецът, могат да бъдат заложе-
ни различни въпросници за различ-
ните търговски вериги. Така, прис-
тигайки пред определен магазин, 
търговецът извиква от софтуера 
необходимия въпросник и започ-
ва проверката в търговския обект.  
Посредством заданието може да се 
провери дали даден продукт е в на-
личност на рафтовете и дали него-
вата подредба на витрината е по 
опис на търговеца. Това може да 
стане, като от компютъра се изведе 
планограма или снимка с правил-
ната подредба, която се сравнява с 

това, което вижда търговецът. Ако 
има неточност, той може да напра-
ви снимка с камера, вградена в мо-
билния компютър. 

Констатирайки наличието и 
предлагането на продукта, търгове-
цът може да сравни и да запамети 
подредбата и цената на конкурент-
ни продукти. С помощта на Mobee 
Ask може да се констатира и срокът 
на годност на изложената продук-
ция. Не на последно място с помо-
щта на приложението може да се 
получи и информация как е пози-
циониран даден продукт спрямо ос-
таналите неконкурентни продукти 
и дали е на подходящото място.

Така получената информация е 
многократно по-синтезирана и по-
точна, а нейната обработка става 
неимоверно по-лесно (автоматич-
но въвежда информация в BI или 
CRM системи), което подпомага 
бързото и правилното маркетинго-
во ориентиране на търговците спря-
мо пазара.  

От Баркод Системи България 
коментираха, че предлагането на 
Mobee Ask отделно от Mobee Seller е 
удобство за клиента, тъй като често 
самите Ex Van търговци са натоваре-
ни и все повече търговски компании 
назначават допълнителен персонал, 
който се занимава само с търговския 
имидж на стоките в магазините.   
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