POSLOVNE REŠITVE ZA VSAKO PISARNO

Želite imeti dober pregled nad vsemi
poslovnimi stiki? Vam obstoječa
programska oprema zares zagotavlja vse
potrebne informacije o vaših poslovnih
partnerjih?

UČINKOVITO ORODJE
Bi se želeli izogniti dolgi, dragi in zamudni
implementaciji CRM sistema v vašem
podjetju?
Program RISPSQL CRM predstavlja celovito
informacijsko podporo upravljanju
odnosov s strankami in vodenju ostalih
strateško pomembnih funkcij, ki jih sicer
standardna poslovna programska oprema
ne podpira.

Pokličite nas še danes in zahtevajte
ponudbo za Vaše podjetje oz. brezplačno
predstavitev programa RISP5QL CRM.

RISPSQL CRM
Nepogrešljiva programska oprema za
vsakega managerja, vodjo skupine,
koordinatorja, prodajnika, poslovnega
sekretarja in vseh ostalih katerih delo
spremlja veliko število poslovnih stikov.

NASLOV
E.R.S. ROKADA d.o.o.,
informacijski inženiring,
Stegne 27, 1000 Ljubljana
(01) 511 23 07, (01) 511 33 20
www.ers-rokada.si
info@ers-rokada.si

ENOSTAVNA UPORABA
Program je zaradi intuitivnega
in enostavnega
uporabniškega
Hiter in enostaven zagon celotnega sistema
vmesnika
možno
v celoti
z minimalnim
časovnim vložkom.
zagnati že v nekaj urah po
namestitvi.

VAŠ PARTNER ZA USPEH

RISPSQL CRM

UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI

WWW.ERS-ROKADA.SI

IZKUŠNJE KAŽEJO
Za uporabo CRM programske opreme se
tudi pri nas odloča vse večje število podjetij.
Nedvomno je vzrok temu spoznanje, da
je obvladovanje naraščajočega števila
poslovnih stikov vse težje, zahteva vse
več delovnega časa zaposlenih , povečuje
stroške poslovanja in z vsem tem zavira
učinkovitost podjetja.

SISTEMATIČNOST
Sistematična
obdelava obstoječih in
potencialnih poslovnih
partnerjev oz.
poslovnih stikov.

KO ŽELITE
IMETI CELOVIT
NADZOR
NAD VSEMI
POSLOVNIMI
STIKI

MOŽNOSTI UPORABE
RISPSQL CRM
KONTAKTNI PODATKI
Spremljanje kontaktnih podatkov o poslovnih
partnerjih
POSLOVNE PRILOŽNOSTI
Spremljanje poslovnih priložnosti
PROJEKTI
Vodenje projektov
NALOGE IN ZADOLŽITVE
Spremljanje dodeljenih nalog oz. zadolžitev
SESTANKI
Spremljanje sestankov
TELEFONSKI KLICI
Evidentiranje in spremljanje telefonskih klicev
ELEKTRONSKA POŠTA
Vodenje arhiva odposlane in prejete elektronske
pošte. Sinhronizacija z MS Outlook
REKLAMACIJE
Spremljanje reklamacij

AVTONOMNOST
Program lahko
uporabljate avtonomno
in neodvisno od
obstoječega ERP
sistema.

ENOSTAVNOST
Hiter in enostaven
zagon celotnega
sistema z minimalnim
časovnim vložkom.

ELEKTRONSKI ARHIV DOKUMENTOV
Zajem scaniranih dokumentov v elektronski arhiv z
pripadajočimi metapodatki
OPOMNIKI
Nastavitev opomnika sebi in ostalim sodelavcem
PORABA ČASA
Evindentiranje in spremljanje porabe časa
AKTIVNOSTI
Spremljanje aktivnosti zaposlenih v podjetju
OCENJEVANJE ZAPOSLENIH
Vodenje in spremljanje sistema ocenjevanja
režijskih in proizvodnih delavcev

