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Hvad kan SuperOffice Pocket CRM gøre for dig?

Brugervenlighed og design

Det er svært at forestille sig så megen styrke og funktionalitet

SuperOffice designer brugervenlige applikationer, der gør

i en lille enhed - som en mobiltelefon. Søg, opdater og

en forskel i din hverdag. Pocket CRM betyder reel værdi

naviger i din centrale CRM database, som indeholder alle

gennem en brugervenlig applikation på din mobile enhed.

virksomheder, kontaktpersoner og deres relationer. Der kan

Den giver adgang til real-time data og integrerer dem

være millioner af dem. Ring til dem med et enkelt klik eller

i brugervenlige skærmbilleder. Det er en total integreret

send en SMS eller en e-mail. Det bliver selvfølgelig automatisk

applikation og ikke en samling individuelle komponenter

gemt i SuperOffice. Brug din telefon til at tage et billede af din

eller “apps”, som er forud-installeret på din mobiltelefon.

kontakt og gem billedet direkte på kontaktkortet i SuperOffice.

Det her er SuperOffice Sales & Marketing i din hule hånd.

Tag et andet billede af notaterne fra et white board fra
et møde og arkiver det som et dokument i SuperOffice.
Kig i dine kollegaers kalendere og book dine møder på stedet.
Få straks besked, når en deltager svarer på din invitation.
Har du selv fået en mødeinvitation? Accepter eller afvis og tjek
alle deltagere og deres status. Opdater din opgaveliste
og kryds af, når de er udført.
Få kontrol over din pipeline og opdater dit salgsforecast
med kun få klik. Se dine åbne og overskredne salgssager.
Se din pipeline og dit forecast. Hvis du er salgschef, kan du
nemt se sælgernes resultater og status på deres sager og
pipeline. Du kan simpelthen ikke undvære Pocket CRM.

“Brug Pocket CRM både på din smartphone og din Tablet ”

SuperOffice Pocket CRM

Få adgang til hele din CRM database

Tekniske krav

SuperOffice Pocket CRM giver direkte adgang til din centrale

SuperOffice Pocket CRM kører på:

CRM database. Det er hele virksomhedens CRM database i

- Android (Google Play)

din hule hånd. Ikke kun et udtræk af data eller personlige

- IOS (Apple App Store)

informationer.

Real-time online adgang
Pocket CRM henter real-time online data og gemmer
dem ikke lokalt. Det betyder: Real-time opdateringer,
ingen synkronisering, nem administration og høj sikkerhed
(Du behøver ikke at frygte at miste data, hvis du mister
din mobil).

Det er en CRM applikation – ikke bare en simpel
samling af “apps”.
Pocket CRM flytter dine mest anvendte CRM funktioner til din
mobile enhed og giver dig funktioner, som ikke tidligere er set
på en mobil:
•F
 å adgang til hele SuperOffice databasen på din mobil. Det
betyder, at alle vigtige informationer om kunder, kundeemner,
partnere, leverandører eller ansatte, som du har i
SuperOffice Sales & Marketing, er tilgængelige på din mobil.
•S
 e dine egne eller dit salsteams sager i pipeline. Opdater
status og aktiviteter med det samme.
•U
 dover adgang til kontakter og deres detaljer, har du adgang
til projekter, projektmedlemmer, aktiviteter og dokumenter.
Du er altid opdateret.
•T
 ag billeder af personer, white boards etc. og gem dem
direkte i SuperOffice.
•S
 e dine kollegaers kalendere og forbered møder, når du er
på farten.
•S
 e alle deltagerne til et møde og få besked om deres svar.

Hvis du ønsker yderligere information om SuperOffice

•B
 ook aftaler og knyt dem til dine kontakter, personer og

Pocket CRM, kan du kontakte os på info@superoffice.dk

projekter.

eller se mere på www.superoffice.dk

•F
 å adgang til brugerdefinerede felter på kontakter, personer,
salg og kalender.
• Intelligent ”adresse bog” (Historik, favoritter, kollegaer,
projektmedlemmer, søgning).

Vores lidenskab for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice
til en af Europas førende leverandører af CRM løsninger til virksomheder. Vores
software understøtter den enkelte bruger og bidrager til øget produktivitet inden
for salg, marketing og kundeservice.
www.superoffice.dk

