Neplaťte viac keď nemusíte !
Vytvorte si vlastný CRM systém
drivebizz
Professional

Ceny
Cena za mesiac				
Cena za mesiac na užívateľa		
Max. počet užívateľov			
Dátový priestor				
Počet voliteľných modulov 		

drivebizz
Manager

149,90 €		
7,50 €		
20		
10 GB		
všetky			

49,95 €		
9,99 €		
5			
3 GB		
4			

drivebizz
Basic
11,90 €
11,90 €
1
1 GB
2

Základné funkcie v každom balíku
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Prístup z mobilných zariadení
Zákaznícka podpora
Kontakty/Adresár
Chronológia Aktivít
Vyhľadávanie a Filter

Manažment Prístupov a Práv
Vlastná Segmentácia
Vlastný Design (farby a logá)
Základné Štatistiky
E-mail Pripomienky

Voliteľné moduly podľa vlastného výberu
Aktivity

Zákazky

Príležitosti

Cenníky

Štatistiky

Dokumenty

E-mail
marketing

Popis vybraných modulov
Príležitosti

V žiadnej spoločnosti nesmú chýbať obchodné príležitosti pre zvýšenie
predaja. Tie môžu obsahovať očakávaný výnos, náklad, produkty alebo
služby. Príležitosti sú previazané s aktivitami a kontaktmi, takže každý kto
s príležitosťou pracuje, okamžite vie, aké aktivity a s kým už boli vykonané.

Zákazky

Drivebizz umožňuje inteligentné sledovanie nákladov a profitu pri jednotlivých zákazkách tak, že prepojí všetky priame, ale aj nepriame výdavky
ako je strávený čas, pohonné hmoty, alebo prenájom školiacej miestnosti.

Aktivity obsahujú Úlohy, Interakcie, Organizér, Výkaz prác ale aj napríklad
Rezerváciu áut. Každú aktivitu je možné prepojiť so zákazníkom, príležitosťou, ponukou, atď. V kalendári aktivít si môžete prehľadne prezerať všetky aktivity Vašej firmy alebo jednotlivých užívateľov.

Aktivity

Dokument Manažér

Všetky súbory sú zatriedené a previazané na jednotlivé príležitosťi, zákazky, ponuky, atď. Dokumenty môžu zároveň slúžiť ako vnútrofiremné úložisko resp. archív dokumentov.

Cenníky

Nikdy nebolo jednoduchšie vytvoriť cenovú ponuku. Vyberiete produkty,
alebo služby zo zoznamu a zašlete záujemcovi na e-mail. Cenovú ponuku
môžete poslať aj ako odkaz na web stránku, čo vám umožní zistiť, či si
ponuku už niekto pozrel alebo nie.

Štatistiky

Výhodou služby drivebizz je prehľadné zobrazenie štatistík, podľa vašich
kritérii. Napríklad už splenené úlohy v minulosti ale aj tie ktoré majú
byť splnené v najbližšej dobe. Je to miesto na jednoduchý prehľad o
udalostiach vo Vašej spoločnosti.

E-mail marketing

Odosielajte profesionálne newslettre EXPRESNE. Len 3 kliky stačia na to
aby ste poslali personalizovaný newsletter vybranej skupine Vašich zákazníkov. Samozrejmosťou je merateľnosť a štatistické vyhodnotenie
úspešnosti Vašich kampaní v prehľadnej grafickej forme.

Doplnkové služby
▪▪ Importovanie Kontaktov
▪▪ E-mail Server (nad 2.000 adries)
▪▪ Školenie

▪▪ Väčší Dátový Priestor
▪▪ Viac Užívateľov
▪▪ Plné Prispôsobenie

Naštartujte bizznis

www.drivebizz.sk

