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MB: Jest Pan twórc¹ „systemu do czyszczenia
normalizacji i deduplikacji danych w teleadresowych
bazach danych”. Przyzna Pan, ¿e to brzmi doœæ
tajemniczo.
GS: System mo¿na równie¿ nazwaæ „systemem do
oszczêdzania”. Nie zgadzam siê jednak, ¿e nazwa
brzmi tajemniczo. Dla osób odpowiedzialnych za
higienê danych teleadresowych to prosta i czytelna
nazwa.
Sk¹d zatem sugestia o oszczêdzaniu?
Bo „czyste” bazy teleadresowe to prawdziwy skarb
dla firm. Bardzo czêsto nie mamy œwiadomoœci jakim
po¿eraczem czasu i œrodków jest „brudna” baza
danych. I nie chodzi tu o proste przyk³ady np.
dwukrotnie wys³ana ta sama korespondencja do
jednej osoby, mowa o znacznie powa¿niejszych
problemach, jak np. dwukrotnie wys³any towar do
tego samego odbiorcy. Na szczêœcie œwiadomoœæ
tematu wzrasta, a wszystko wskazuje na to ¿e i kryzys
ma tu swoje znaczenie.
Kryzys, oszczêdnoœci. Czy to nie has³a marketingowe
na u¿ytek chwili?
Owszem, has³a, ale tu pe³ne znaczenia.
Rzeczywistym problemem jest wyliczenie ile dziêki
czystoœci bazy mo¿na zaoszczêdziæ, a to niestety nie
jest proste. Skutki wyczyszczenia baz najczêœciej s¹
odczuwane po kilku miesi¹cach i to pod warunkiem
bie¿¹cej dba³oœci o ich higienê. Wbrew pozorom
temat teleadresowych baz danych to temat bardzo
rozleg³y. Poka¿ê to na przyk³adzie potrzeb klientów.
Jest firma dla której problemem jest wys³anie do
klienta dwa razy tego samego towaru, bo jak

powiedzia³ jeden z jej ekspedytorów „Jeœli dwa razy
wyœlê dobr¹ ksi¹¿kê do odbiorcy to raczej nie przyzna
siê ¿e ju¿ jedn¹ dosta³ – dlatego wa¿niejsze jest
unikanie dubli, bo jak jest z³y adres to najwy¿ej
przesy³ka wróci. A dobra ksi¹¿ka mo¿e sporo
kosztowaæ”. Inna firma, jeden z naszych klientów,
wykaza³a odwrotne podejœcie - „Dla nas
najwa¿niejszy jest prawid³owy adres ,bo jak nasza
ankieta trafi nawet trzy razy do tego samej osoby, to
mo¿e trzeci¹ wype³ni, a koszt wysy³ki to raptem
kilkadziesi¹t groszy” Jak widaæ, co klient, to inny
problem.
Z tego co Pan mówi wynika, ¿e nie powinno byæ
problemu z wyliczeniem korzyœci jakie p³yn¹
z posiadania “czystej” bazy danych.
Bior¹c pod uwagê proste przyk³ady nie jest to
problem. Prawdziwe oszczêdnoœci s¹ w zupe³nie
innych miejscach, takich jak dzia³ handlowy,
ksiêgowoœæ, biuro obs³ugi klienta, call center itd. i nie
daje siê ³atwo wyliczyæ czasu straconego np. przez
handlowców na obs³ugê tego samego klienta, a ju¿
tym bardziej poch³oniêtych rozstrzyganiem konfliktów
mog¹cych z tego wynikn¹æ.
Jak to?
Wiêkszoœæ handlowców ma wynagrodzenie
prowizyjne, zatem dotarcie do klienta ma prze³o¿enie
finansowe, je¿eli jeden drugiemu „wejdzie w paradê”,
to awantura gotowa. I zaczyna siê wyjaœnianie kto by³
pierwszy, kto ma wiêksze szanse na sukces itp..
A wszystko przez to ¿e klient by³ dwa razy wpisany w
bazê.
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Podobnie jest z innymi dzia³ami, np. ksiêgowoœæ. Ile
czasu poch³aniaj¹ korekty, bo b³¹d w numerze NIP,
REGON, w kodzie pocztowym, literówka w nazwie
miasta... itd. W tych miejscach powstaj¹ najwiêksze
straty w firmach, t¹ najwiêksz¹ strat¹ jest czas, a jak
mówi przys³owie – to przecie¿ pieni¹dz.
Podstawowym problemem jest to, ¿e pracownicy
doskonale wiedz¹, ¿e sami te b³êdy „produkuj¹”, a
jednoczeœnie s¹ ich ofiarami. W wielu call center
stosowane s¹ kary finansowe za wprowadzanie
b³êdnych danych, dlatego czêsto nikt nie zg³asza
problemów staraj¹c siê rozwi¹zywaæ k³opoty na
bie¿¹co.
Czy istnieje jakaœ grupa b³êdów najczêœciej
spotykanych lub bazy, o których z góry wiadomo ¿e
musz¹ byæ „brudne”?
W naszej pracy regu³¹ jest brak regu³. Czystoœæ baz
jest uzale¿niona od wielu czynników. Przede
wszystkim od kultury biznesowej firmy, od ludzi
tworz¹cych bazê, a nastêpnie od jakoœci narzêdzi
jakimi dysonuj¹, praktycznie wszystkie elementy s¹
jednakowo wa¿ne. Najgorszym i niestety czêsto
spotykanym modelem jest firma w której pracuje
m³oda ma³o doœwiadczona za³oga, w stosunku do
której nie zadbano o w³aœciwe wyszkolenie
p r a c o w n i k ó w. J e ¿ e l i d o t e g o d o ³ o ¿ y m y
nieodpowiednie narzêdzie informatyczne to
„bazodanowy pasztet gotowy”.
Jak to rozumieæ?
To znaczy, ¿e pracownik zamiast PPHU
(Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowo Us³ugowe)
wpisuje radoœnie „pp uho” i trudno go winiæ, bo jak nie
by³ przeszkolony to te wszystkie skróty mu nic nie
mówi¹. Czêsto zapisy adresowe wygl¹daj¹ tak jakby
by³y ¿ywcem wyjêta z rubryki humor z zeszytów.
Nazwy ulic: ¯wirki i Wióry (¯wirki i Wigury),
Pó³kownika G¹bka (Pu³kownika D¹bka) Aleja
Krzakowska (Aleja Krakowska), Marii Kjuri, Kuree
(Marii Curie). Wiele z tych przypadków to oczywiœcie
zwyk³e literówki.
Równie wadliwe zapisy wystêpuj¹ w adresach
internetowych – zamiast „WWW” mia³em do czynienia
z szeœciokrotnym wpisaniem litery V.
Pozostaj¹c w krêgu anegdot, pamiêta Pan
najzabawniejsze zlecenie?
Ale¿ tak! Jeden z naszych klientów prowadzi³ badania
nad zachowaniami ludzi, którzy trafili do izby
wytrzeŸwieñ. W tym celu zatrudnionych zosta³o
kilkoro studentów którzy przeprowadzali wywiady z
„pensjonariuszami” i mieli za zadanie dok³adnie
wpisywaæ wypowiedzi badanych. Ankieta zaczyna³a
siê od podstawowych danych personalnych i
adresowych. M³odzi ludzie przejêli siê zadaniem do
tego stopnia, ¿e wpisywali bardzo dok³adnie to, co
mówili badani.

W zwi¹zku z tym powsta³y takie zapisy: „Imiê? Adaœ!
k....a jestem Adaœ! Adres? Co Ty... nie wiesz, ¿e na
Brzeskiej?! itd. itd. Kiedy klient zapyta³ czy nasz
system czyœci adresy z wulgaryzmów to w pierwszej
chwili potraktowa³em to za ¿art. Dopiero po d³u¿szej
rozmowie uwierzy³em, ¿e to autentyczna historia.
Rzeczywiœcie nieprawdopodobna historia, ale
wracaj¹c do powa¿niejszych pytañ Wspomnia³ Pan o
wadliwych narzêdziach, co to znaczy ?
Za przyk³ad mog¹ pos³u¿yæ systemy CRM (lub inne
systemy maj¹ce formatki przeznaczone do
wprowadzania danych adresowych), które z jakichœ
przyczyn maj¹ ograniczon¹ iloœæ znaków w polach
adresowych. Za³ó¿my, ¿e pole ulica ograniczone jest
do 50 znaków, a najd³u¿sza nazwa ulicy w Polsce to
58 znaków. Co w takiej sytuacji ma zrobiæ operator?
Oczywiœcie musi sobie poradziæ. I radzi sobie tworz¹c
w³asne skróty. Gorzej, gdy pola nie maj¹ ograniczeñ.
To znaczy ¿e mo¿na wpisywaæ dowolne rzeczy, w
dowolne pola np. ulice w miasto, kod w województwo,
jak siê do tego do³o¿y mo¿liwoœæ zapisu „ciurkiem”
przedrostek, nazwa ulicy, numer domy to mamy
gwarancje wielkiego ba³aganu.
Czy mo¿na uznaæ ¿e Pañstwa system DBT Studio to
lek na ca³e z³o?
Niestety nie, nasz system jedynie pomaga w
ograniczeniu skutków. Jest jak szczepionka na grypê
z wiêkszoœci¹ przypadków pomaga, ale s¹ miejsca w
których jest bezradny. Najwiêcej zale¿y od
u¿ytkownika. Mamy klientów, którzy po wielu latach
staj¹ siê lepsi od nas i podpowiadaj¹, jak mo¿na
skuteczniej poradziæ sobie z jakimœ problemem lub do
czego jeszcze mo¿na wykorzystaæ system Dziêki
takim klientom system ci¹gle siê rozwija. Poza tym
DBT Studio to tylko jeden z elementów naszej oferty.
Pozosta³e elementy te¿ odnosz¹ siê do tematu
czyszczenia baz teleadresowych?
Nasza oferta to przede wszystkim szeroko rozumiany
konsulting. Historycznie rzecz bior¹c wywodzimy siê
z rynku MRP/ERP, a wiêc mamy takie rozwi¹zania w
naszej ofercie choæ nie jesteœmy ich producentami. To
samo dotyczy systemów CRM, Teleadresowych Baz
Danych, systemów dedykowanych, automatyki
przemys³owej etc. W ca³ej dzia³alnoœci firmy
czyszczenie baz teleadresowych to uzupe³nienie
oferty, a nie jej podstawa.
Czego Panu i Pana firmie ¿yczyæ?
Proszê nam ¿yczyæ tego samego, czego powinniœmy
sobie ¿yczyæ wszyscy, czyli rozwoju, rozwoju i jeszcze
raz rozwoju.
Dziêkujê za rozmowê.
Marzena Baranowska
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