Wereldwijd eenduidige compensatie en doelgerichte incentives

Irdeto stroomlijnt
sales met IBM
Sales Performance
Management
Een gestructureerde en meetbare salesstrategie is belangrijk voor een
internationaal actief bedrijf als Irdeto – wereldwijd marktleider in de beveiliging
van digitale platformen voor branches als media en entertainment, automotive,
de betalingsindustrie en financiële sector. Maar hoe kunnen we onze verspreide
sales workforce centraal aansturen volgens een gestroomlijnde aanpak? En
daarbij onze sales reps stimuleren om zo veel mogelijk te verkopen? IBM
Sales Performance Management biedt de oplossing.
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