Sales Smart
Verimax Sales Smart ile daha rahat ve keyifli iþ yönetimi...

Kendinizi günlük hareketlerin karmaþasýndan kurtarýp daha rahat
bir kafayla iþ geliþtirme projelerine vermek istemez misiniz?
Verimax Sales Smart size en doðru iþ yönetimi araçlarýný
sunmak ve karar vermenizi kolaylaþtýrmakta kararlý.
Yönetici konsolu ile þirket performansýnýzý anlýk verilerle ölçün
ve deðerlendirin.
Tüm satýþ ekibinizin günlük, haftalýk, aylýk
performanslarýný kolayca takip edin, iþ akýþýný düzenleyin,
daha az birebir görüþme ihtiyacý ile zamandan tasarruf
edin.
Satýþ aþamalarýndaki eksikliklerinizi anýnda görüntüleyin, iþ iþten
geçmeden doðru adýmlar atarak satýþ potansiyelinizi artýrýn.

Verimax Sales Smart
program içeriði
Kullanýcý Sayýsý
Adaylar
Firma ve Müþteri Takibi
Firma Baðlantýlý Kiþi Takibi
Aktivite ve Süreç Yönetimi
Her Firma ve Kiþi için Sýnýrsýz Adres ve Telefon
Yönetici Konsolu
Hazýr Raporlar
Ýnternet Üzerinden Eriþim ve Kullaným
Kampanya Yönetimi
Pazarlama Yönetimi
E-Posta Entegrasyonu
Pazarlama Listesi Oluþturma
Mektup-Etiket Basýmý
SMS Entegrasyonu
Faks Entegrasyonu
Scripting (Anket Düzenleme)

Ürünler
Ürün Kodu ve Açýklamasý
Ürün Satýþ Fiyatlarý
Ürün Gruplandýrma Bilgileri, Detaylar, Resimler
E-Ticaret Baðlantý Bilgileri

Fýrsat ve Proje Yönetimi
Teklifler (Logodan Anlýk Stok ve Fiyat Bilgileri ile)
Satýþ Gücü Yönetimi (Kota Takibi, Satýþ Raporlarý)
Rakip Yönetimi
Ýþ Ortaklarý Takibi
Çoklu Dil Desteði
Ek Bilgi alanlarý
Rapor Tasarýmý
Hazýr Dashboard
Logo Ticari Sistem Entegrasyonu
Cari Hesap (Sipariþ, Fatura, Ödeme/Tahsilat, Risk Bilgileri)
Stok (Ürün Bilgileri, Fiyatlar, Anlýk Stok Bilgileri)
Kurlar

Verimax Sales Smart, esnek yapýsýnýn yaný sýra, geniþ
entegrasyon seçenekleri ile de iþinizi kolaylaþtýrýyor.
Özellikle santral / çaðrý merkezi entegrasyon özellikleri,
kuruluþunuzun telefon / müþteri baðlantýlý pek çok iþi tek
merkezden kontrol etmesine olanak tanýyor. Müþterileriniz
ile yaptýðýnýz tüm görüþmeleri kayýt altýna almak, birçok
standart veriyi, müþteriyi bekletmeden sesli yanýt sistemi
üzerinden otomatik olarak iletmek, Verimax Sales Smart
ile artýk çok kolay.
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Çoklu Para Birimi Desteði
Çoklu Dil Desteði (Ýngilizce Standart Olarak Gelir)
Solution Designer (Modül Tasarým Seti)
Çaðrý Merkezi/Santral Entegrasyonu
B2B/B2C Entegrasyonu
Kartvizit Tarayýcý ve Entegrasyonu

Teknolojiyi rakiplerinizden daha iyi kullanýn!
Müþteriler, rakipler, iþ ortaklarý, çalýþanlar için...
Esnek pazar koþullarýna uygun CRM çözümü...
Tüm sorularýn cevabýný bilen bir pazarlama dahisi!

Geliþmeye açýk orta ve büyük boy iþletmeler için web tabanlý
satýþ ve pazarlama yönetimi sistemi. Organizasyonunuzun tüm
müþteri takibi, satýþ otomasyonu, proje, rakip, iþ ortaðý ve
kampanya yönetimi süreçlerine çözüm getiren Verimax Sales
Smart, özel uyarlama aracý Solution Designer ile ihtiyaçlarýnýzýn

Opsiyonel

gerektirdiði kadar esnek. Üstelik hazýr Logo ticari paket

Çözüm Merkezi

entegrasyon, çaðrý merkezi, geliþmiþ santral ve IVR baðlantý
özellikleri ile birlikte!
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Sales Smart
Verimax Sales Smartýn
Temel Özellikleri...

Verimaxa özel Solution Designer Teknolojisi ile her þirketin iþleyiþine
göre adapte olabilen esnek yapý
Detaylý müþteri ve kontakt yönetimi
Tüm görüþmeleriniz için ortak planlama ve detaylý tarihçe takibi
Kolay teklif, hýzlý sipariþ
Logo Ticari Sistem ile ürün, sipariþ ve cari hesap entegrasyonu
Fýrsat Yönetimi ile daha hýzlý sonuçlanan satýþ ve proje süreçleri
Yeni müþteri kazanabilmek için kapsamlý kampanya ve aday yönetimi
Daðýtým kanalý ile satýþ yapan þirketler için iþ ortaklarý yönetimi
Rakipleri daha iyi tanýmak ve takip etmek için rakip yönetimi
Ürün ve ciro bazýnda satýþ performansý ve kota takibi
Kolay tasarlanabilir raporlama aracý
Yöneticilere özel satýþ performans tablolarý
Santral / Çaðrý merkezi / IVR entegrasyonu

Verimax Sales Smart ile sizin isteklerinize uygun esnek çözümler...
En kýsa sürede, en uygun çözümü,
düþük maliyetle tasarlar...
Verimax Sales Smart, geniþ kapsamlý paket ürün
olmasýnýn avantajýný, Verimax Solution Designer ile daha
da geniþleterek sizin ihtiyacýnýz olan çözümü en kýsa
sürede, en uygun maliyetle kullanýmýnýza sunuyor.

Verimax Sales Smart:
Pazarlama kumandanýz!
Sonuçlarýný kontrol edebildiðiniz etkili pazarlama yöntemleri
ile daha fazla müþteri adayýna ulaþmak istemez misiniz?
Verimax Sales Smart, kampanya ve pazarlama yönetimi
modülleri ile size daha az maliyetle daha verimli kampanyalar
düzenleme imkaný sunuyor!

Baþarý, detaylarda gizlidir.

Pazarlama süreçlerinizdeki detaylar aklýnýzý karýþtýrmasýn. Verimax
Sales Smart ile kampanyanýn amacý, sahibi, yöntemi, beklenen
sonuçlarý, baþlangýç-bitiþ tarihleri, görev daðýlýmlarý, hedef kitlesi
gibi ayrýntýlarý doðru planlayýn ve uygulayýn.

Doðru hedefe kilitlenin...

Pazarlama listeleri yönetimi ile doðru hedeflere doðru kampanyalar
düzenleyin. Faks, SMS ve e-posta entegrasyonu ile düþük maliyetli ancak
etkili duyurular yapýn. Unutmayýn, doðru hedefe gönderilen bir
duyuru, yüksek maliyetli birçok tanýtým çalýþmasýndan daha fazla
etki yaratýr.

Mesaj bombardýmanýndan kaçýnýn!

Müþterilerinize kendi tercih ettikleri iletiþim yöntemleri ile ulaþýn.
Gereksiz e-posta veya SMS gönderimleri ile müþterinizde olumsuz
etki yaratma tehlikesi yaþamayýn.

Geçmiþten ders alýn!
Solution Designer:
Þirketinize özel CRM çözümü almak istediðinizde neyle karþýlaþýrsýnýz?
Þirket analizleri için yapýlan karmaþýk toplantýlar, çok uzun süren
uygulama süreçleri, bir türlü sonuçlandýrýlamayan projeler
Ve tüm bunlara baðlý olarak ortaya çýkan çok yüksek maliyetler!
Verimax Sales Smart, özel Solution Designer teknolojisi sayesinde
tüm bu zorluklara son veriyor! Solution Designer uyarlama aracý
ile tek satýr kod yazmadan, Sales Smarta modüller, formlar, listeler
ekleyin, veri tabanýna baðlantýlar yapýn!

Önceden gerçekleþtirdiðiniz kampanyalardan ne kadar dönüþ
aldýðýnýzý ölçün, gerekirse iletiþim yönteminizi deðiþtirerek, daha
etkin sonuçlar getirecek uygulamalara gidin.

Kestirmeden gidin!

Tek müþteri ekranýndan, o müþteriye ait tüm cari hesap, sipariþ,
teklif, aktivite, tarihçe, iletiþim bilgilerine ulaþýn, müþterinizi þirket
bölümleri arasýnda dolaþýrken kaybetmeyin.
Satýþ ekibinizin performansýný sadece faturalarla deðil, tüm satýþ aktiviteleri
ile birlikte ölçün. Telefon görüþmeleri, yapýlan ziyaretler, verilen teklifler,
anýnda önünüzde!

Verimax Sales Smart ile daha fazla müþteriye
yeniden satýþ.
Yeni müþteri kazanmak için harcadýðýnýz onca çabanýn karþýlýðýný aldýnýz,
peki ya sonrasý? Verimax Sales Smart detaylý müþteri takibi ve fýrsat
yönetimi özellikleri ile hem yeni, hem de mevcut müþterilerinize daha
fazla satýþ yapmanýz için size çok etkili yöntemler sunuyor!

Akýl karýþtýran deðil iþleri kolaylaþtýran araçlarla, satýþ ekibinizin
müþterilerini daha iyi tanýmasýný ve takip etmesini saðlayýn; ekip
olarak günlük iþlerini daha kýsa sürede tamamlayýp, müþteriye
daha fazla zaman ayýrmalarýna imkan tanýyýn.
Fýrsat yönetimi modülü ile uzun süreçli satýþ projelerinizi daha kolay takip
edin. Proje ile ilgili hiçbir detayý atlamayýn.
Satýþ fýrsatlarýnýzda hangi rakiplerle ne sýklýkta karþýlaþýyorsunuz;
bu rakiplerden hangilerine neden iþ kaybediyorsunuz;
rakiplerinizle çalýþan müþterileriniz hangisi? Tüm bu takibi
Verimax Sales Smart ile yapýn, rakiplerinizi de en az müþterileriniz
kadar iyi tanýyýn.
Fýrsatlarýnýzý ne oranda kazanýyorsunuz; en çok hangi satýþ aþamasýnda
iþ kaybediyorsunuz; þu anda aktif satýþ potansiyeliniz nedir; hangi satýcýnýz
hangi satýþ fýrsatlarý ile uðraþýyor? Bunlarý ve fazlasýný görmek için rapor
hazýrlama/yetiþtirme stresinden kurtulun, her detayý anýnda ekrandan
takip edin. Böylece raporlarla ve bir yýðýn teklifle uðraþýrken, direkt satýþla
sonuçlanabilecek bir görüþmeyi atlama riskine girmemiþ olursunuz.
Ticari sistem entegrasyonu ile tekliflerinizi hýzlý ve doðru þekilde
hazýrlayýn veya revize edin. Þirketinize ve müþteri tipinize özgü
farklý þablonlarla, tekliflerinizi standart formatta müþterilerinize
sunun.
Teklif fiyatlamasýný ister manuel yapýn, isterseniz ticari sisteminizden
otomatik olarak alýn. Kabul edilen tekliflerinizi tüm bilgileri ile birlikte
otomatik olarak sipariþe çevirin ve faturalandýrýn.

