sentio
www.sentio.sk

SENTIO s.r.o.
Radničné nám. 4
82105 Bratislava
mobil:
e-mail:

+421 908 724 215
+421 903 770 225
sentio@sentio.sk

CRM
riadenie zákazníckych vzťahov
SugarCRM je CRM (Customer Relationship Management ) softvér určený na riadenie vzťahov so zákazníkmi. Jeho využívanie Vám umožní spoľahlivo si rozplánovať jednotlivé obchodné stretnutia, hovory, úlohy,
evidovať obchodné dokumenty /napr. katalógy, cenové ponuky, atď. /.
Efektívne riadenie vzťahov medzi firmou a zákazníkmi tvorí základ obchodného úspechu.

Základné funkcie SugarCRM:
evidencia firiem a kontaktov
Poskytuje prehľad o všetkých kontaktných osobách a
údajoch potrebných pre komunikáciu. Všetky dáta sú
uložené na jednom mieste v prehľadnej a organizovanej forme. Každý kontakt je možné prepojiť s ostatnými modulmi systému, napríklad s dokument manažmentom, s firemnými aktivitami, obchodnými kampaňami, projektmi, príležitosťami, záujemcami atď.
evidencia firiem
Informácie o firmách a ich pobočkách, ktoré majú k
vašej spoločnosti nejaký vzťah, alebo by ho v budúcnosti mohli mať (potencionálny zákazník, zákazník,
dodávateľ, konkurencia a pod.).
evidencia kontaktov
Informácie o fyzických osobách, s ktorými komunikujete mimo vašu spoločnosť, a ich prípadného vzťahu k evidovaným firmám. Prehľadávanie a správa
aktivít podľa zákazníkov, vrátane kontaktných údajov, komunikácie... Detailná práca s kontaktnými osobami - telefonáty, e-maily, nadriadení pracovníci,
dátumy narodenia atď.
evidencia dokumentov
Modul Dokumenty umožňuje organizované ukladanie
a manipuláciu s firemnými dokumentami. Obsahuje
nástroje pre prehľadávanie uložených dokumentov.
Dokumenty v elektronickej podobe môžeme ukladať
priamo do databázy CRM. Máme možnosť evidovať
rôzne verzie a revízie toho istého dokumentu s dátumami platnosti dokumentu.
evidencia záujemcov a obchodných príležitostí
Sledovanie informácií o záujemcoch, produktoch a
službách, o perspektívnych príležitostiach na trhu.
Príležitosti môžu byť automaticky smerované k
správnym obchodníkom alebo tímom.
evidencia obchodných prípadov
Komunikácia so zákazníkom nekončí predajom produktu alebo služby. V obchodných prípadoch sa evidujú ďalšie záznamy o zákazníkoch a službách im
poskytovaných. Toto umožňuje kompletnú starostlivosť o zákazníka a efektívne riešenie jeho problémov.

evidencia reklamácií
Táto časť systému umožňuje zaznamenávať, prideľovať na riešenie a sledovať kvalitu a včasnosť riešenia
problémov prichádzajúcich od zákazníkov alebo
vlastných zamestnancov.
evidencia a plánovanie aktivít.
Aktivity umožňujú zaznamenať dôležité činnosti. V
tomto module máte možnosť si detailne naplánovať
stretnutia, telefonáty, úlohy, poznámky a e-maily.
Tento modul zároveň poskytuje denný prehľad úloh,
pracovných stretnutí, hovorov, e-mailov a poznámok.
evidencia úloh
Modul úloh umožňuje sledovať a organizovať jednoduchšie ale aj zložité úlohy vo firme. Zoznam aktuálnych úloh je možné vidieť ihneď po prihlásení na
obrazovke Dnes, ale aj po kliknutí na ikonu Úlohy.
evidencia stretnutí
Cez schôdzky je možné v prehľadnej forme plánovať
stretnutia vo firme, ale aj stretnutia s klientmi a zákazníkmi mimo firmy. Pri plánovaní schôdzky sa na
prehľadnom grafe sa zobrazujú už obsadené časy (na
daný termín už majú záznam v kalendári). Termín
schôdzky je automaticky vložený aj do kalendára.

systém riadenia prístupových práv
Administrátor určuje používateľom prístupové práva
pre dané moduly systému. Niektorí používatelia nemusia mať právo vidieť všetky moduly SugarCRM.

evidencia zamestnancov
Ide o evidenciu užívateľov systému SugarCRM s
možnosťou definovania organizačnej štruktúry organizácie na základe pozícií.
plánovanie marketingových
Pri plánovaní marketingových akcií ako sú kampane
a projekty evidujeme ich cieľ, dátumy zahájenia a
ukončenia, môžeme k nim priradiť úlohy, kontakty,
zodpovedných pracovníkov, atď.
kalendár aktivít
Kalendár aktivít umožňuje rozvrhovať čas pracovníkov, po naplánovaní sa aktivita (napr. stretnutie)
automaticky objaví v kalendári.
zdieľaný kalendár
Zdieľaný kalendár umožňuje zadávať úlohy členom
pracovnej skupiny.

emailový klient POP3, IMAP
SugarCRM umožňuje každému používateľovi pristupovať na poštový server cez štandardný IMAP protokol
pomocou web prehliadača. Takto je možné dostať sa k
svojej alebo firemnej pošte kdekoľvek aj mobilným
používateľom. Má podobné funkcie ako ostatné web
mail služby - umožňuje prezerať správy, presúvať správy medzi zložkami, filtrovať správy, mazať správy, a
samozrejme písať a odpovedať na správy. Systém
umožňuje plnotextové vyhľadávanie v predmete správy
a kontakte odosielateľa. Umožňuje aj posielať správy
hromadným spôsobom pre viacerých používateľov.
Hromadné správy je možné posielať buď na emaily v
kontaktoch alebo na zoznam emailov v externom súbore.
Ďalšie vlastnosti :
• vysoká bezpečnosť,
• výkon,
• stabilita
• prehľadné štatistiky

