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Zmiana nazwy 1 z 18 KOMPETENCJI

• w wersji ENG - było „needing approval”, jest  „gaining trust”

• w wersji PL - było „potrzeba akceptacji”, jest „zdobywanie zaufania”

UZASADNIENIE dla ZMIANY:

Po dokładnym przemyśleniu postanowiliśmy zmienić nazwę kompetencji. Określenie „potrzeba 

akceptacji” często sprawiało trudności w zrozumieniu, a zwłaszcza dostrzeganiu jej mocnych stron, 

była kojarzona raczej jako „potrzeba”, a nie kompetencja.  „Zdobywanie zaufanie” lepiej odnosi się do 

charakteru i opisu tej kompetencji, jak również kompetencji behawioralnych wykorzystywanych w 

raportach sprzedaży Sales 18 (Extended DISC).  

Zmiany dotyczą opisu, kompetencji, opisu wyników, są przetłumaczona na poszczególne języki.



18 kluczowych kompetencji sprzedażowych – stan na 17.06.2020
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Efektywne wykorzystanie czasu

Prospecting

Zdobywanie zaufania

Skuteczne zadawanie pytań

Postrzeganie pieniędzy

Kontrolowanie procesu sprzedaży

Budowanie relacji

Kwalifikowanie kontaktów

Działanie zgodnie z procesem

Orientacja na osiągniecia

Prezentowanie rozwiązań

Dystans emocjonalny

Nastawienie na rywalizację

Aktywne słuchanie

Myślenie krytyczne

Inicjatywa

Radzenie sobie z obiekcjami

Radzenie sobie z niepowodzeniami



OPIS DEFINICJI W METODOLOGII FSA

• Definicje kompetencji:

• Zapisz, jak rozumiesz kompetencję „Zdobywanie zaufania”

• Czy tak samo zrozumiał ją Twój Klient? – sprawdźmy

• A w FSA…

• Nigdy nie zgaduj, co oznaczają nazwy kompetencji w FSA

• Aktualny OPIS kompetencji i wyniku jest zawsze w raporcie. Raporty 

przykładowe zostaną zaktualizowane i wersje obowiązujące są zawsze 

do pobrania w Akademii Wiedzy
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RAPORTY



KOREKTA NAZWY NARZĘDZIA – różnice w wersji PL i ENG

• w wersji ENG: było Competence, jest Capacity
(FinxS SCA) –

Uzasadnienie: to lepsze dopasowanie nazwy
narzędzia, w którym kompetencje to nie wszystko, mierzy
nastawienia, indeks wymówek i stąd przyjęto w nowym 
tytule określenie szersze „capacity” jako pojemność/zdolność

• w wersji PL: nazwa zostaje bez zmian – FinxS Sales 
Assessment (FinxS SA)

jako Extended Tools już na początku pracy z narzędziem 
zdecydowaliśmy usunąć słowo Competence z nazwy 
narzędzia jako nieadekwatne i różnie rozumiane na 
rynku w PL. Pozostajemy przy nazwie przyjętej w 2019r.



TYPY RAPORTÓW

Jeden wynik – różne raporty:

1. FinxS® Sales Assessment - Rozwój (kompetencje, nastawienia +/-

indeks wymówek) 

2. FinxS® Sales Assessment - Dopasowanie do roli  (dopasowanie do 8 

ról sprzedażowych +/- indeks wymówek) 

3. FinxS® Sales Assessment - Manager (indywidualny wynik osoby w 

wersji dla managera +/- benchmarking) 



TYPY RAPORTÓW

Jeden wynik – różne raporty:

4. FinxS® Sales Assessment - Team  (wynik zespołowy dla managera) 

• Streszczenie wyników

• Kompetencje zespołu

• Tabela kompetencji zespołu (+/- średnia i indeks wymówek)

• Indeks wymówek

• Tabela zespołu - szczegóły

• Role sprzedażowe

• Proces sprzedaży
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DOPASOWANIE DO ROLI - RAPORT



DOPASOWANIE DO ROLI - RAPORT

Rola sprzedażowa Potrzeba Cykl sprzedaży Relacja

ODKRYWCA Ukryta potrzeba Krótki cykl Krótka relacja

KREATOR Ukryta potrzeba Krótki cykl Długa relacja

AKUSZER Ukryta potrzeba Długi cykl Krótka relacja

INNOWATOR Ukryta potrzeba Długi cykl Długa relacja

DEALER Wyrażona potrzeba Krótki cykl Krótka relacja

OPIEKUN Wyrażona potrzeba Krótki cykl Długa relacja

DORADCA Wyrażona potrzeba Długi cykl Krótka relacja

PARTNER Wyrażona potrzeba Długi cykl Długa relacja



ZMIANA ALGORYTMU W DOPASOWANIU 
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UZASADNIENIE DLA ZMIANY – 8.06.2020

• FSA / Sales Roles / Dopasowanie procentowe : algorytm zmienił się, aby lepiej dostosować 
procent dopasowania. Poprzedni algorytm był zbyt łagodny, często wskazywał ′′ zbyt dobre ′′
procentowe dopasowanie. Algorytm został zmieniony w oparciu o dane globalnej walidacji. 

Efekt jest taki, że procent dopasowania zmniejszy się o 4 do 16 %, w zależności od Roli Sprzedaży i 
wyników kompetencji. UWAGA! Ważne przy generowaniu raportów i porównywaniu wyników w 
dopasowaniu dla tych samych osób sprzed 8.06.2020 i po 08.06.2020.

• Zmienne algorytmów FSA / Sprzedaż / System: zmienne algorytmów systemowych zostały też 
nieco zmienione dla większości ról sprzedaży. Efekt tych zmian jest uwzględniony w wyżej 
wymienionej oczekiwanej zmianie procentowej dopasowania.

• FSA/ Raport Moduły/Teoria sprzedaży: skala została dostosowana tak, aby była bardziej 
wyraźna różnica pomiędzy wysokimi i niskimi wynikami. Zmiana algorytmu ról sprzedaży miała 
również niewielki wpływ na wyniki Model Sprzedaży.

• Podsumowanie ról FSA / Sprzedaż: zostały wprowadzone regulacje kolorowych sztabek, aby 
dostosować się do zmian algorytmu procentowego.
.



DOPASOWANIE DO ROLI – RAPORT
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DOPASOWANIE DO ROLI – RAPORT
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