Automatyzacja
pracy sprzedawców
za pomocą
Exact CRM
Moduł dostępny w rozwiązaniach Exact Globe
i Exact Synergy
www.exact.com/pl

Customer Relationship Management

Przejrzysta aplikacja,
dzięki której zamienisz
szanse sprzedaży w
udane kontrakty
Exact Globe i Synergy stanowią centrum
Twojej działalności, umożliwiając integrację
głównych procesów biznesowych z
procesami finansowymi. Wszystkie dane
można prześledzić do poziomu transakcji,
co zapewnia jeszcze większą dokładność.
Łatwy w obsłudze proces wprowadzania i
przechowywania danych pozwala skupić
się na zadaniach, które zapewniają firmie
wartość dodaną.
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Korzyści
Skuteczne przekształcanie szans sprzedaży
w udane transakcje za pomocą rozwiązania, które
zwiększa efektywność sprzedaży.
Stały dostęp online do informacji biznesowych
za pomocą portali dla pracowników, klientów i
partnerów.
Wgląd w czasie rzeczywistym w ostatnie kontakty
z klientami za pomocą aplikacji CRM, która
wspomaga sprzedaż i zapewnia dostęp do
powiązanych dokumentów.
Pełniejszy dostęp do istotnych informacji
sprzedażowych dzięki wykorzystaniu przestrzeni
roboczych i osi czasu.
Przejrzysty dostęp do wszystkich danych
sprzedażowych — w tym danych dotyczących
wielkości sprzedaży i obrotów — za pomocą
raportów i kokpitów menedżerskich.
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Wprowadzenie
Coraz większe znaczenie ma możliwość
rejestrowania wszystkich informacji oraz
interakcji z klientami w jednym, centralnym
miejscu. Dotyczy to nie tylko klientów
obecnych, lecz również tych potencjalnych.
Centralny system CRM jest niezwykle
ważnym ogniwem w procesie skutecznego
przekształcania szans sprzedaży w wieloletnie
relacje z klientami. Takie rozwiązanie zapewnia
spójną komunikację za pośrednictwem
wszystkich kanałów — zarówno online, jak i
offline — co ma ogromne znaczenie w dobie
marketingu wielokanałowego.
Na pomyślny przebieg procesu sprzedaży wpływa
wiele różnych czynników. Po pierwsze, Exact CRM
pozwala na skuteczne rejestrowanie wszystkich szans
sprzedaży w centralnej lokalizacji. Po nawiązaniu
pierwszego kontaktu — za pośrednictwem Internetu
lub w inny sposób — następuje okres intensywnych
interakcji i rozwoju możliwości sprzedaży. Ostatecznie
szansa sprzedaży przekuwana jest w kontrakt.
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Exact wykonuje znaczącą
część moich obowiązków.
Zniknął problem
dublowania pracy
i wszystko odbywa się
znacznie szybciej”.
Vidistri

Exact oferuje centralne źródło informacji
o klientach, zapewniające jasny wgląd
w szanse sprzedaży, dostępne dla wszystkich
pracowników. Takie rozwiązanie pozwala
przekształcać szanse sprzedażowe
w transakcje w ramach płynnie przebiegającego
procesu — od złożenia oferty aż po przyjęcie
płatności. Co więcej, zapisane informacje
sprzedażowe można wykorzystać jako podstawę
do tworzenia cyfrowych i zautomatyzowanych
procesów marketingowych.

Tworzenie szans sprzedaży
Exact CRM stanowi centralne źródło wszystkich
informacji dotyczących relacji z klientami, co
pozwala na łatwe rejestrowanie kontaktów w
jednym miejscu. Stworzywszy początkowy raport
kontaktu z klientem, możesz w prosty sposób
powiązać osobę kontaktową z nową szansą
sprzedażową, umożliwiającą śledzenie zmian w
procesie sprzedażowym.
Takie rozwiązanie pozwala handlowcom
na szybkie i skuteczne nawiązanie relacji z
potencjalnymi klientami. Co więcej, komunikację
związaną z szansami sprzedaży można
zoptymalizować za pomocą obszarów
roboczych i społecznościowej osi czasu.
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Zarządzanie
szansami sprzedaży
i ich promowanie
Pomyślne przeprowadzenie procesu sprzedaży
z wysokimi współczynnikami konwersji zależy
od właściwego postępowania i dalszych działań,
związanych z szansami sprzedaży. Sprzedawcy
muszą znać swoich klientów (obecnych i
potencjalnych), aby zapewnić odpowiednio
dobrane i spersonalizowane działania handlowe.
Dostęp do tych informacji muszą mieć
również wszyscy pracownicy zaangażowani
w proces finalizowania transakcji. W systemie
Exact możesz w łatwy sposób rejestrować
wszystkie momenty nawiązania kontaktu, w
tym przetwarzania informacji. Zarządzanie
zadaniami z jasno określonymi etapami i osobami
odpowiedzialnymi za ich realizację, pozwala na
sprawne monitorowanie i rozwój szans sprzedaży.
Co więcej, menedżer ds. sprzedaży (lub jednostka
obsługująca) zachowuje pełną kontrolę nad
procesem. Istnieje możliwość przypisania
budżetu poszczególnym pracownikom, a także
zapewnienie stałego dostępu do rozmów
telefonicznych (również tych z ewentualnych
agencji telemarketingowych), a także
konfigurowania harmonogramów i powiadomień
na potrzeby wszystkich niezbędnych działań.

Warunkiem uzyskania odpowiedniej kontroli
i skuteczności jest wgląd w zawartość lejka
sprzedaży — zarówno pod względem ilości szans
sprzedażowych, prognozowanych przychodów,
jak i możliwości związanych z ich efektywnym
zarządzaniem.

Od potencjalnego
klienta do kontraktu
Wszystkie informacje zgromadzone w procesie
sprzedaży i zarejestrowane w systemie Exact
mogą być ponownie wykorzystane podczas
przekształcania szans sprzedaży w rzeczywiste
zlecenie. Takie rozwiązanie nie tylko zwiększa
skuteczność procesu, lecz także znacznie skraca
czas realizacji i zmniejsza ryzyko wystąpienia
błędów, zwiększając tym samym poziom
zadowolenia klientów. Zarządzanie relacjami
z klientem nie kończy się w momencie jego
pozyskania. Wszystkie informacje — w zakresie
dopuszczonym przez RODO — pozostają stale
dostępne. Co więcej, będą uzupełniane w miarę
rozwoju relacji z klientem. W ten sam sposób
dodawane są szanse sprzedaży u obecnych
klientów. Historia relacji jest przechowywana
w rozwiązaniu Exact, dzięki czemu użytkownicy
zyskują możliwość personalizacji swojego
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klienta. Taka wiedza jest przydatna podczas
kontaktów telefonicznych (dotyczy to zwłaszcza
pracowników, którzy będą kontaktować się z
klientem po raz pierwszy), a także w przypadku
docierania do klientów przez kanały
internetowe.

Zintegrowane
rozwiązanie
Nasze rozwiązanie CRM powstało z myślą
o powiązaniu działań sprzedażowych z różnymi
procesami wewnętrznymi. Od kampanii
marketingowej do złożenia oferty, od dostawy
do obsługi posprzedażowej oraz od oceny
zdolności kredytowej do zarządzania
dłużnikami — oprogramowanie pozwala na
cyfryzację wszystkich przepływów informacji.
Równie ważna jest integracja wewnętrzna.
Funkcje administracji rozwiązania Exact
doskonale uzupełniają system CRM, dzięki
czemu zyskuje się pełną kontrolę i możliwość
zapewnienia odpowiedniej jakości — od
pierwszego kontaktu z klientem aż po
wystawienie faktury.

Standardowe rozwiązanie
Każdy z nas poszukuje unikalnego rozwiązania, które
pozwoli na zbudowanie trwałych relacji
z klientami. Oprogramowanie Exact w łatwy sposób
dostosowuje się do potrzeb każdej organizacji —
bez konieczności korzystania z rozwiązań szytych
na miarę. Nasze standardowe oprogramowanie
zapewnia wysoką skalowalność i elastyczność.
Aby rozpocząć pracę, wystarczy wprowadzić dane
kontaktowe swoich klientów.

Rozwiązanie Exact znacznie

System CRM możesz później rozszerzyć zgodnie
z potrzebami. Ostatecznym celem jest w tym
przypadku konwersja, dlatego tak ważna jest
efektywna współpraca zespołów
w dziedzinach sprzedaży i marketingu. Cel ten
można osiągnąć za pomocą standardowych
procesów workflow, które można konfigurować
w elastyczny sposób i dzięki którym cały proces
obsługi szans i potencjalnych klientów przebiega
płynnie i efektywnie — od pierwszego kontaktu
z klientem przez akceptację aż po rzeczywiste
sfinalizowanie transakcji.

poprawiło naszą efektywność
dzięki skróceniu czasu realizacji
procesów, obniżeniu kosztów
i ograniczeniu obiegu
papierowych dokumentów”.
Muzeum Miejskie w Hadze

7

CRM App
Chcesz szybko sprawdzić aktualny status klienta
tuż przed spotkaniem? A może zamierzasz
rozpocząć realizację dalszych działań już
w trakcie spotkania z klientem (obecnym lub
potencjalnym) bądź natychmiast przetworzyć
notatki dotyczące kontaktu? Wszystko to
jest możliwe dzięki aplikacji CRM. Potrzebne
informacje są dostępne na ekranie tabletu lub
smartfona. Możesz szybko i łatwo tworzyć nowe
działania na podstawie planu, danych klienta
lub szans sprzedaży, a widok klienta zapewnia
bezpośredni dostęp do wszystkich związanych z
nim informacji, w tym kontaktów, działań, szans
sprzedaży, umów i innych dokumentów. Z aplikacji
można korzystać na urządzeniach z systemem iOS,
Android i Windows 10.

Maksymalna skuteczność
dzięki współpracy
społecznościowej
(Social Collaboration)
Exact pozwala w aktywny sposób sygnalizować
i wykorzystywać szanse sprzedażowe, a
pracownicy otrzymują dostęp do dokładnych
informacji, które umożliwiają im finalizowanie
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transakcji. Co więcej, rozwiązanie łączy
procesy, pracowników i klientów za pomocą
pojedynczej platformy. Innowacyjna oś czasu
zapewnia dostęp do wszystkich ważnych
informacji biznesowych i społecznościowych
w nowoczesnym formacie, podobnym do tego
stosowanego w serwisach Facebook czy LinkedIn.
Integracja Social Collaboration z rozwiązaniem
CRM pozwala łączyć nieustrukturyzowane
informacje (wpisy) z osi czasu z informacjami
dostępnymi na karcie klienta bądź w umowach
lub innych źródłach informacji, pochodzących
z workflow. Informacje z systemu CRM mogą
mieć również dynamiczny charakter i odnosić
się do bieżących spraw — w przeciwieństwie do
typowych informacji statycznych, pochodzących
z systemu ERP. W procesie zarządzania
klientami niezbędna jest komunikacja pomiędzy
pracownikami terenowymi a wewnętrzną
organizacją. Rozwiązanie Exact do współpracy
społecznościowej (Social Collaboration), oś czasu
i aplikacja mobilna tworzą doskonałe połączenie,
dzięki któremu przedstawiciele będą w czasie
rzeczywistym otrzymywać aktualne informacje o
relacjach z klientami.

Exact Insights
W Exact Insights dostępnych jest kilka
standardowych kokpitów menedżerskich, które
umożliwiają szybkie i łatwe rozpoczęcie pracy.
Kokpity te pozwalają na dokonanie podstawowej
analizy danych, dotyczących określonych
sektorów i specjalizacji. Po wprowadzeniu
zaledwie kilku zmian, standardowy kokpit
menedżerski można zmienić w rozwiązanie
dostosowane do określonych potrzeb
Twojej firmy.
Dodatkowe informacje:
www.exact.com/pl/software/exact-insights
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Większa dostępność dzięki
obszarom roboczym
Obszary robocze Exact stanowią centralne
miejsce, w którym w przejrzysty sposób
zaprezentowane są najbardziej złożone
informacje dotyczące organizacji. To właśnie
tutaj — w ramach stosowanego podejścia CRM
— możesz udostępniać raporty i dokumenty
odpowiednim pracownikom. Co więcej, obszary
robocze stanowią przyjazny dla użytkownika
punkt startowy dla wszystkich procesów
lub rozpoczynanych procesów workflow.
Użytkownicy mogą sami tworzyć obszary robocze
na podstawie wielu dostępnych standardowych
widżetów. Niezbędne dane są pobierane z
systemu ERP lub CRM, a następnie wyświetlane
bezpośrednio ww obszarach roboczych.

Raporty i kokpity
menedżerskie
Kokpity menedżerskie Exact, przekazujące dane
w czasie rzeczywistym, zapewniają
natychmiastowy dostęp do kluczowych
wskaźników firmy. Możesz w łatwy sposób
tworzyć raporty, przeciągając pola w pożądane
miejsce i zapisując je we właściwym dokumencie.
Standardowo dostępne są także rozmaite
metody analizy danych w tabelach przestawnych
lub innych raportach. Takie rozwiązanie nie
tylko zwiększa możliwości handlowców, lecz
również ułatwia tworzenie spersonalizowanych
(internetowych) kampanii marketingowych
na podstawie starannie wyselekcjonowanych
grup docelowych. Program Excel jest w pełni
zintegrowany z oprogramowaniem Exact.
Można wyeksportować raporty do programu
Excel, a następnie dostosować je do potrzeb
użytkowników.
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Exact Globe
Exact Globe jest podstawą dla naszych
rozwiązań Exact dla Księgowości i Finansów
oraz rozwiązań ERP. Z myślą o nowych klientach
opracowaliśmy kompleksowe rozwiązania,
zorientowane na rynek i procesy. Obecni
klienci mogą w łatwy sposób rozszerzyć
oprogramowanie Globe o dodatkowe
rozwiązania i użytkowników.
Exact Synergy
Dzięki rozwiązaniu Exact Synergy można
zapewnić optymalną współpracę wszystkich
działów przedsiębiorstwa, co pozwala na
zwiększenie przejrzystości, usprawnienie
komunikacji, skrócenie czasu reakcji, wzrost
elastyczności i bardziej wydajną pracę
zespołową. Exact Synergy to rozwiązanie
skalowalne. Można rozpocząć od automatyzacji
jednego lub kilku procesów, a następnie
stopniowo zwiększać zakres wdrożenia.
Omówienie
1 Zarządzanie finansami
2 Procesy logistyczne
3 Procesy produkcyjne
4 Zarządzanie projektami
5 HRM
6 CRM
7 Zarządzanie biznesem
8 Social Collaboration
9 Wymiana danych
10 Zgodność z RODO
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Exact inspiruje średnie i duże firmy. One wspierają gospodarkę, a my
im w tym pomagamy. Podobnie jak przedsiębiorcy, Exact nie boi się
nieznanego. Jesteśmy ambitni i chcemy być najlepsi. Widzimy nowe
wyzwania i tworzymy oprogramowanie, dzięki któremu można im sprostać.
Nasze innowacyjne rozwiązania skupiają się na potrzebach biznesowych
naszych klientów. Exact oferuje średnim firmom dobry przegląd sytuacji
bieżącej i wgląd w przyszłe trendy. W ten sposób pomagamy naszym
klientom na całym świecie.
Exact. Cloud business software.

