
Wiedza tajemna

Od kilku lat podsumowanie roku handlowego zawiera na pewno jeden wniosek: rynek
CAD/CAM w Polsce rośnie. Mimo wielu przeciwności, liczba wdrażanych programów z
roku na rok zwiększa się. Staramy się dogonić świat zaawansowanych technologii i
wyrafinowanych technik komputerowych.

Czym nasz rynek różni się od rynków krajów
wysoko uprzemysłowionych? Po pierwsze strukturą

programów CAD/CAM, a po drugie systemem
sprzedaży.

Mówiąc o strukturze programów, mam na myśli
rodzaje sprzedawanych systemów CAD/CAM. W
Polsce dominują programy "popularne", słabo
reprezentowane są systemy najsilniejsze te "z
najwyższej półki". Nie najlepiej wygląda również
wdrażanie programów typu GIS. Firmy bardzo silnie
promują tego rodzaju oprogramowanie i z nadzieją,
że nastąpi eksplozja zainteresowania i rynek
programów GIS stanie się największym rynkiem
oprogramowania inżynierskiego w Polsce. W końcu
czeka nas cyfrowa ewidencja gruntów.

Drugą cechą wyróżniającą nasz rynek jest system sprzedaży. Okazuje się, że mamy słaby
system sprzedaży programów inżynierskich. Użytkownik, kupując program CAD-owski,
kupuje też serwis i coraz częściej szkolenia. Chce widzieć w dostawcy oprogramowania
inżynierskiego partnera rozwiązującego jego problemy. Ważne, żeby dostawca programu
był fachowcem rozumiejącym klienta. Z fachowością bywa jednak bardzo różnie.
Programy inżynierskie próbuje sprzedawać się "z półki", bez odpowiedniego zaplecza
merytorycznego. Procedury sprzedaży programów promują małych, słabych dealerów,
którzy ponoszą niewielkie koszty sprzedaży. Bardzo często obowiązuje zasada: im więcej
dealerów, tym lepiej. Nie ma przecież na polskim rynku programu, którego skala sprzedaży
uzasadniałaby istnienie 100 dealerów. Przy tak licznej sieci sprzedawców wartość

transakcji jednego dealera jest tak mała, że wyklucza utrzymanie się ze sprzedaży tylko
tego programu. Powstają zatem uniwersalni dealerzy handlujący się czym tylko się da, bez
należytego wsparcia merytorycznego. Niedościgłymi mistrzami w organizacji złego
systemu sprzedaży są polscy producenci oprogramowania, którzy tworzą modele sprzedaży,
w których konkurują ze swoimi dealerami. Po prostu cymes!

Mamy na rynku wiele programów dla inżynierów. Często są sobie równoważne
merytorycznie i cenowo.

Jak to się dzieje, że jedne są popularne, a inne nie?

Analitycy rynku odpowiadają zgodnie: na ustabilizowanym rynku największy wpływ na



pozycję programu ma system sprzedaży.

Organizacja systemu sprzedaży jest sztuką trudną i wymagającą dużego doświadczenia.

Trudno też posługiwać się wzorcami z innych krajów, ponieważ mamy odmienne
uwarunkowania rynkowe, a przede wszystkim odmienny system podatkowy.

Jeśli dobry program inżynierski nie może znaleźć sobie miejsca na naszym rynku, to
znaczy, że należy przyjrzeć się systemowi sprzedaży.
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