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Helios Orange
CRM Obchodní partneři

Modul CRM slouží k evidenci a následnému zpracování kontaktů s potenciálními či stávajícími
obchodními partnery. Pomáhá navazovat nové obchodní vztahy i udržovat ty se současnými
obchodními partnery. Použití modulu CRM je velice široké, neboť není vázáno legislativou, a je tedy
jen na zákazníkovi, jakým způsobem tento modul bude využívat.

� Servisní zakázky
� Obchodní zakázky
� Marketingové akce
� Péče o zákazníka

� Úkoly, kalendáře
� Propojení s MS Outlook
� Kontaktní centrum

Řízení servisních zakázek

Snadná komunikace a synchronizace
s MS Outlook

— přijetí zakázky do servisu
— evidence operací na zakázce
— evidence použitých náhradních dílů
— evidence odvedené práce – fakturovaný čas
— přivázání dokladů oběhu zboží
— tisk zakázkového listu
— přehled předmětů svěřených do servisu

Řízení obchodních zakázek
— evidence požadavku zákazníka
— evidence odeslané nabídky
— zápisy z jednání
— navázané doklady oběhu zboží
— vazba na modul Zakázka

Evidence marketingových akcí
— seznam oslovených kontaktů
— možnost odeslání e-mailu přímo na navázané
kontakty
— přivázání odeslaného mailu

Péče o zákazníka
— evidence všech kontaktů mezi ﬁrmou
a zákazníkem – telefonáty, maily, setkání,
nabídky, pozvánky atd.
— možnost zaznamenávání poznámek
a postřehů k jednotlivým zákazníkům
— velmi efektivní nástroj pro obchodní
oddělení – informace od všech oddělení
jsou přístupné na jednom místě

Evidence úkolů
— úkolování zaměstnanců a kontrola plnění
zadaných úkolů
— automatické založení úkolu na základě
speciﬁckého kontaktního jednání
— snadná tvorba úkolů a opakovaných úkolů
ze vzoru
— graﬁcké zobrazení úkolů pomocí kalendáře
s možností ﬁltrace podle libovolného údaje

— obousměrný přenos kalendářů Helios <-> MS
Outlook
— načítání e-mailů z MS Outlook
— odesílání pozvánek do MS Outlook
— odesílání záznamů kontaktních jednání včetně
připojených dokumentů všem zúčastněným
— e-mailové akce – informace stávajícím
zákazníkům

Kontaktní centrum
— vytáčení telefonních čísel přímo ze systému
— identiﬁkace příchozího hovoru včetně
zobrazení souvisejících dokladů
— odesílání neomezeně dlouhých SMS zpráv
libovolné kontaktní osobě, případně skupině osob
— možnost vytvoření předloh pro odesílání SMS
zpráv
— deﬁnování události pro odesílání SMS zpráv
— možnost přijetí odpovědi na výše uvedené
SMS zprávy a reakce změnami v systému

Ostatní možnosti využití
a vlastnosti modulu
— záznam služeb poskytnutých zákazníkovi
— evidence vnitropodnikových porad
— napojení na modul Servis, Zakázka a Oběh
zboží
— připojení dokumentů ke kontaktním jednáním
i úkolům

