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1. Możliwości automatyzacji procesu eksportu w MSP. 

 

2.  exportAlfa™ - innowacyjne rozwiązanie dla MSP. 

 

3. Eliminacja błędów w działaniach eksportowych oraz 

obniżenie kosztów przy zastosowaniu EDI. 



 

 Według najnowszej edycji badania Bibby MSP Index już 

46% polskich firm MSP sprzedaje swoje towary  

i usługi za granicę. Eksport pomaga zrównoważyć 

spodziewane spadki sprzedaży krajowej.  

 

 Dla 1/3 eksporterów sprzedaż zagraniczna stanowi 

blisko połowę osiąganych przychodów. Eksport staje 

się dla polskich przedsiębiorstw coraz częstszym 

sposobem na zrównoważenie przychodów w obliczu 

spadku sprzedaży na rynku lokalnym. 



 

 Globalna konkurencja sprawia, że Firmy chcąc 

utrzymać się w biznesie nie mogą już wyłącznie 

konkurować ceną, wysoką jakością i terminowością 

dostaw.  

 Przepływ informacji i integracja z partnerami            

w łańcuchu dostaw staje się niezbędnym czynnikiem 

współpracy.  

 



TRANSAKCJA W HANDLU ZAGRANICZNYM 

 

W transakcji handlu zagranicznego mówimy o cyklu transakcji,  

a w związku z tym wyróżniamy 4 jego fazy (może ich być więcej): 

1. Przygotowanie transakcji 

2. Zawarcie transakcji 

3. Realizacja 

4. Kontrola 

KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY 

POŚREDNIK 

TOWAR 

http://tan.tradekey.com/www/delivery/go.php?x=d3370961_13&tko=2__tkb=89__tkz=7__OXLCA=1__tkc=7d3af5f2f6__tkd=http://www.tradekey.com/profile_view/uid/3370961/Changcheng-Athletic-Wear-Co-Ltd.htm


 W odpowiedzi na zapotrzebowanie firm  

stworzyliśmy innowacyjne rozwiązania IT:  

 - program exportAlfa™  - działający w oparciu  

o międzynarodowe standardy elektronicznej 

wymiany danych – EDI 



 Naszym celem jest dostarczanie klientom 

nowoczesnych rozwiązań biznesowych, 

wspierających rozwój eksportu towarów,  

pomocnych w osiągnięciu przewagi 

konkurencyjnej. 

CEL: 



• Program exportAlfa™, został opracowany na podstawie 

wieloletnich doświadczeń handlowych zdobytych na 

rynkach międzynarodowych. 

 

• Użycie exportAlfa™ odbywa się poprzez bezpieczny 

serwis internetowy, do którego Twoja firma ma dostęp za 

pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. 



exportAlfa™  oferuje natychmiastowy dostęp do kompletnej, ciągle 

aktualizowanej bazy danych produktów, gdzie firmy mogą realizować 

cały proces handlowy. 



exportAlfa™ umożliwia:  

 przygotowanie i zaprezentowanie partnerom zagranicznym 

oferty produktowej,  

 monitorowanie razem z partnerami wszystkich danych 

niezbędnych do realizacji procesu zakupu/sprzedaży,  

 aktualizację i prezentowanie wszystkich danych w czasie 

rzeczywistym,  

 komunikowanie się z partnerami w ramach portalu,  

 pełną kontrolę statusu złożonego zamówienia za pomocą 

alertów i komunikatów. 



Bezpieczne logowanie 

Podsumowanie 

zamówienia 

Szczegółowy opis 

produktu 

Indywidualna oferta 

towarowa 

Dostęp do dokumentów 

własnych 



Zwiększenie konkurencyjności Firmy 

Wzmocnienie więzi między kontrahentami 

Stały dostęp kontrahentów do aktualnej oferty 

Eliminacja błędów przy ręcznym wprowadzaniu danych 

Szybkość komunikacji 

Skrócenie czasu obsługi zamówienia 

Generowanie oszczędności w formie roboczogodzin 

Redukcja kosztów obsługi transakcji 





redukcja 
kosztów; 

eliminacja 
błędów 
podczas 

wprowadzania 
danych; 

szybkość 
przekazu i 

przetwarzania; 

skrócenie 
cyklu 

sprzedaż-
fakturowanie-

zapłata; 

eliminacja 
barier 

językowych; 

usprawnienie 
organizacji i 

obiegu 
informacji; 

wzmocnienie 
więzi między 
partnerami; 



 Rozumiejąc potrzeby klienta, proponujemy Państwu 

kilka rozwiązań kompleksowych, które pozwalają na ulepszenie 

procesów eksportowych oraz ograniczenie kosztów. 

Rozwiązania Kompleksowe 

International Trade Technologies oferuje współpracę 

na 3 poziomach 

Poziom I – w celu dostarczenia kompleksowych 

rozwiązań do realizacji procesów eksportu dla 

podmiotów, które obecnie realizują zadania eksportowe i 

szukają narzędzi aby ulepszyć swoje procedury, 

Poziom II – dla firm które szukają zarówno rozwiązań 

jak i doradztwa w kwestiach eksportowych, 

Poziom III – dla firm, które dopiero zamierzają wejść na 

rynki zagraniczne, a nie wiedzą jak to uczynić. 

 



Poziom I 

 Państwa Firma samodzielnie realizuje politykę eksportową, posiada 

komórkę wewnętrzną odpowiedzialną za przygotowanie ofert, realizację 

korespondencji, negocjacje kontraktów oraz realizację zakupów, a także 

przygotowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji eksportowo-handlowej. 

 ITT oferuje firmie oprogramowanie exportAlfa™, moduł pozwalający w 

prosty sposób przygotować ofertę na posiadane produkty, zawierający prostą w 

obsłudze przeglądarkę produktowo-cenową z możliwością dokonywania 

zakupów ONLINE przez Państwa kontrahentów. 

 Oprogramowanie exportAlfa™ zawiera pełny zespół danych 

umożliwiający zakupy hurtowe - eksportowe, przez partnerów zagranicznych. 

Poziomy współpracy: 



Poziom II 

 Poziom II to rozszerzenie Poziomu I o funkcje pozwalające na 

realizację eksportu poprzez International Trade Technologies, jako firmę 

świadcząca usługi outsourcingowe zwiększające poziom eksportu.  

 ITT we własnym zakresie (samodzielnie lub we współdziałaniu 

z Państwa firmą) opracowuje i rozwija struktury eksportowe. Mogą to być 

działania połączone lub niezależne, jednak ich sposób realizacji będzie oparty 

na module exportAlfa™. W każdej chwili możecie Państwo zrezygnować 

z poziomu II i przejść do poziomu I. 

Poziomy współpracy: 



Poziom III 

 Poziom III to najbardziej rozwinięta forma współpracy 

pomiędzy International Trade Technologies i Państwa Firmą. 

  

 ITT wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie w handlu 

zagranicznym  

• organizuje rozwój komórki eksportowej w Państwa Firmie,  

• wprowadza rozwiązania systemowe pozwalające na realizację eksportu z 

wykorzystaniem modułów informatycznych,  

• dobiera personel,  

• szkoli pracowników,  

• poszukuje kontrahentów zagranicznych,  

• doradza w zakresie finansowania eksportu oraz bezpieczeństwa transakcji 

zagranicznych.  

 

Po zrealizowaniu ustalonych wcześniej zamierzeń przekazuje Państwu gotowy 

moduł eksportowy. 

 

Poziomy współpracy: 



Tworzymy 
rozwiązania, 
które 
nakierowane są 
na wsparcie i 
rozwój eksportu 

Nasze rozwiązania 
wyprzedzają 
oczekiwania i 
potrzeby rynku, co 
umożliwia naszym 
Klientom osiągnięcie 
przewagi 
konkurencyjnej 

Posiadana wiedza i 
doświadczenie 
handlowe zdobyte na 
rynkach 
międzynarodowych 
pozwala na dostarczanie 
innowacyjnych 
rozwiązań biznesowych 
dla Firm pragnących 
zautomatyzować, 
poszerzyć, bądź 
rozpocząć proces 
realizacji eksportu 



 International Trade Technologies Sp. z o.o. to nowoczesna 

firma, dostarczająca innowacyjne rozwiązania biznesowe dla firma 

pragnących zautomatyzować, poszerzyć, bądź rozpocząć proces 

realizacji eksportu towarów. 

 Podsiadana wiedza i doświadczenie handlowe zdobyte na 

rynkach międzynarodowych pozwoliło na przygotowanie programu, 

który w swej prostocie zapewnia pełną gamę możliwości edycyjnych, 

ciągle pozostając w gotowości do rozbudowy według potrzeb klienta. 

O firmie: 
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