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Zalety systemu

Dostęp online
Dostęp do aplikacji online oznacza, że do korzystania z systemu są wymagane jedynie
przeglądarka www oraz połączenie z internetem. Uruchomienie systemu nawet na
kilkudziesięciu stanowiskach nie stanowi problemu, gdyż nie ma potrzeby instalowania
dodatkowego oprogramowania na komputerach użytkowników.
Łatwość obsługi
Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji pozwoliło nam stworzyć wyjątkowo intuicyjny
interfejs systemu CRM. Nawet dla początkującego użytkownika jego obsługa nie stanowi
wyzwania - umiejętność korzystania z Internetu jest wystarczająca aby móc w pełni
swobodnie poruszać się po systemie.
Bezpieczeństwo i poufność danych
System CRM Vision zapewnia pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych.
Wprowadzono następujące zabezpieczenia:
•

szyfrowane połączenie SSL zapewniające poufność przesyłanych informacji

•

zaawansowane mechanizmy uwierzytelniania użytkowników

•

wielopoziomowe systemy uprawnień

•

dzienniki zdarzeń (tzw. „logi”) – pozwalają na śledzenie zmian i przywrócenie danych.

•

codzienne automatyczne kopie bezpieczeństwa chroniące przed awariami sprzętu
i fizyczną utratą danych.

•

automatyczne blokowanie dostępu do systemu po kilkukrotnym podaniu błędnego
hasła lub loginu

•

gwarantujemy pełną poufność informacji umieszczanych w systemie

Nowoczesna technologia
System CRM Vision jest wytwarzany w oparciu o najnowszą wersję platformy JAVA
Enterprise Edition (nazywaną w skrócie JEE), która jest rozszerzeniem znanej już od
kilkunastu lat technologii Java. Umożliwia ona między innymi tworzenie zaawansowanych
aplikacji internetowych o wielowarstwowej architekturze. Znaczne upraszcza też proces
projektowania, implementacji oraz wdrażania rozwiązań biznesowych.
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Zakres funkcjonalności
CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie
firmą. Usprawnia przepływ informacji oraz ułatwia kontrolę i planowanie prowadzonych
działań. Obsługa systemu jest wyjątkowo intuicyjna, a dzięki temu, że jest on dostępny
on-line przez przeglądarkę internetową nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.
Poniżej zaprezentowane zostały główne możliwości systemu CRM Vision oraz obszary
jego zastosowań.
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Kontrahenci
System CRM Vision pozwala na przechowywanie oraz odpowiednie przetwarzanie informacji
o kontrahentach. Sprawną i przejrzystą nawigację po bazie danych klientów zapewniają
następujące opcje:
•

zaawansowane wyszukiwanie i sortowanie klientów według różnorodnych kryteriów

•

tworzenie hierarchicznej struktury grup klientów i zarządzanie nią

•

nadawanie klientom statusów (np. "potencjalny", "aktywny")

•

mailing - możliwość wysyłania wiadomości do wybranych klientów i grup klientów

W systemie CRM Vision można także w prosty sposób aktualizować informacje o klientach
oraz monitorować i planować działania, które powinny zostać podjęte w celu zwiększenia
jakości obsługi klienta. W tym kontekście ważne są także takie informacje jak data pozyskania
klienta,

źródło

kontaktu,

informacje

o

historii

relacji

klienta

z

naszą

Do informacji o klientach przechowywanych w systemie należą między innymi:
•

dane adresowe wraz z lokalizacją na interaktywnej mapce

•

lista osób do kontaktu z firmy klienta

•

lista faktur związanych z klientem oraz informacje o ich statusie

•

lista plików związanych z klientem wraz z automatycznym numerowaniem wersji
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firmą.

•

lista projektów związanych z klientem
informacje o programach partnerskich
do których należy klient

•

informacje o filiach firmy klienta

•

informacja o aktualnym statusie
oraz historia zmian statusu

•

historia zdarzeń związanych
z klientem (telefony, wizyty, itd.)

•

planowane działania

•

informacje o dacie i sposobie
pozyskania klienta

•

lista grup do których został przypisany
klient oraz informacje
o branży z którą jest związany

•

Opiekunowie klienta czyli użytkownicy
systemu odpowiedzialni za kontakty
z danym klientem

Działania
CRM Vision umożliwia wygodne monitorowanie działań oraz postępów prac poprzez:
•

definiowanie zadań do wykonania (również zadań cyklicznych)

•

przydzielanie zadań do realizacji wybranym osobom

•

śledzenie przebiegu wykonania zadań

•

tworzenie szczegółowych raportów działań wg dowolnych kryteriów

Każdemu z pracowników po zalogowaniu do systemu prezentowana jest lista zadań do
wykonania, terminy ich realizacji, priorytety oraz najważniejsze cele. Przykładowe kategorie
zadań, które mogą zostać przydzielone to: telefon lub wizyta u klienta, dostarczenie lub
odbiór towaru, przygotowanie i wysłanie pisma, itp. Harmonogram zadań prezentowany
jest w różnych widokach z pogrupowanymi zadaniami np. zadania zaległe, zadania
otrzymane, zlecone, plan zadań na najbliższy czas.
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Pracownik ma możliwość szczegółowego
zdefiniowania przebiegu realizacji zadania.
Dzięki temu osoba nadzorująca może
błyskawicznie pozyskać informacje takie jak:
•

rzeczywisty termin realizacji

•

osiągnięte efekty

•

informacje pozyskane w trakcie realizacji
(np. informacje od klienta)

•

ewentualne problemy przy wykonaniu
zadania i uwagi do niego

•

informacje o zmianie terminu realizacji
zadania oraz powodach takiej zmiany

Poprzez rejestrowanie zdarzeń w systemie
powstaje historia wszystkich wykonywanych
działań co pozwala na szybką weryfikację kto,
kiedy i z jakim efektem realizował dane zadanie.
Bardzo

pożyteczna

pozwalająca

na

jest

także

automatyczne

funkcja

zapisywanie

wszystkich zmian danych przechowywanych
w systemie. Dzięki temu w prosty sposób można
np. zidentyfikować osoby odpowiedzialne za
wpisanie

nieprawidłowych

informacji.

Jednocześnie system wspiera automatyzację
kontroli

wykonywanych

zadań

poprzez

przypominanie o zadaniach priorytetowych, wyróżnianiu zadań zaległych.
Ponadto

w

systemie

istnieje

możliwość

zdefiniowania

powiadomień

e-mail.

Zapewniają one automatyczne wysyłanie przypomnień o zadaniach do wykonania dla
użytkowników na wskazane adresy e-mail. Każdy z użytkowników ma możliwość wyboru
jakiego typu powiadomienia chce otrzymywać (np. plan zadań na dany dzień, informacje
o przydzielonych zadaniach, etc.).
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Pliki
System CRM Vision pozwala na szybkie i wygodne wgrywanie plików, grupowanie ich
w katalogi oraz edytowanie połączone z automatycznym numerowaniem kolejnych
wersji. Ponadto istnieje możliwość łatwego powiązania plików z kontaktami, zdarzeniami lub
projektami. Dostępne są trzy główne sekcje:
•

pliki niezależne - stanowi odpowiednik DMS (ang. Document Management System).
Idealnie nadaje się do przechowywania wzorów i szablonów dokumentów np. ofert,
podań, itp. Dostęp do poszczególnych plików i katalogów zależny jest od uprawnień
jakie posiada użytkownik systemu.

•

pliki z kontaktów – pliki powiązane z zarejestrowanymi w systemie kontaktami. W tej
zakładce wyświetlane są wszystkie pliki które zostały dowiązane do kontrahentów.

•

pliki z projektów - pliki powiązane z utworzonymi w systemie projektami.

Dzięki rozbudowanemu systemowi uprawnień, dla poszczególnych katalogów i plików,
istnieje możliwość odpowiedniego skonfigurowania poziomu dostępu do poufnych informacji.
Dla każdego użytkownika systemu można zdefiniować uprawnienia do odczytu, zapisu
oraz administracji plikami i katalogami.
Dwuetapowy sposób usuwania plików zapewnia możliwość przywrócenia z tzw. „kosza”
usuniętych wcześniej plików, a szybka wyszukiwarka oraz drzewko katalogów ułatwia
efektywną nawigację i organizację danych.
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Kalendarz
CRM Vision pozwala na prowadzenie własnego, systemowego kalendarza, na którym
prezentowany jest harmonogram działań. Na siatkę kalendarza automatycznie nakładane są
wszystkie zarejestrowane i zaplanowane zdarzenia w systemie (np. telefony, wizyty, itd.).
Zakres informacji prezentowanych na kalendarzu zależy od uprawnień użytkownika na przykład osoba nadzorująca widzi wszystkie zadania osób, za które jest odpowiedzialna.
Zaawansowane możliwości filtrowania zdarzeń pozwalają na błyskawiczne dopasowanie
widoku kalendarza do aktualnych potrzeb. Dostępne są trzy główne widoki kalendarza:
widok dzienny, tygodniowy oraz miesięczny. Każdy z użytkowników ma możliwość
zdefiniowania preferowanego widoku, który będzie wyświetlany domyślnie.

Mailing
Moduł mailingowy pozwala na planowanie oraz
wysyłanie korespondencji seryjnej do wybranych
grup kontrahentów. Przygotowana wiadomość jest
wysyłana do każdego z kontrahentów osobno,
dzięki czemu żaden z adresatów nie widzi
adresów

pozostałych

odbiorców.

Moduł

ten

pozwala na znaczną oszczędność czasu i stanowi
niezbędne

narzędzie

prostego

wysyłania

analogicznych wiadomości do wielu klientów.
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Projekty
System CRM Vision pozwala na łatwe i intuicyjne zarządzanie projektami realizowanymi
przez firmę. Istnieje możliwość stworzenia hierarchicznej struktury projektu oraz łatwe
kontrolowanie harmonogramem projektu z wykorzystaniem popularnego diagramu Gantta.
Dla każdego z projektów istnieje możliwość zdefiniowania:
•

statusów

•

dat rozpoczęcia i zakończenia

•

uczestników projektu wraz
z indywidualnymi uprawnieniami

•

praw dostępu uczestników do
projektu (prawa do edycji, do
odczytu, itd.)

•

zadań realizowanych w ramach
projektu

•

klientów związanych z projektem

•

plików związanych z projektem

•

pozycji budżetowych,
planowanych kosztów
i przychodów

•

faktur związanych z projektem

•

podprojektów, które można traktować zarówno jako kolejne etapy projektu, jak
również jako niezależne jednostki realizowane w ramach projektu głównego

Zróżnicowany poziom uprawnień do projektów dla poszczególnych uczestników pozwala
na

pełną

kontrolę

dostępu

do

danych

oraz

plików

powiązanych

z

projektami.

W zależności od roli danego użytkownika jaką pełni on w projekcie można przykładowo
ograniczyć mu możliwość edycji głównych danych projektowych oraz widoczność sekcji
definiującej kontrahentów powiązanych z projektem. W przypadku tworzenia hierarchicznej
struktury możliwe jest niezależne zdefiniowanie różnych uprawnień tego użytkownika dla
każdego z podprojektów.
Bardzo istotną cechą jest także możliwość śledzenia historii zmian w projekcie przez osoby
o pełnych uprawnieniach. Funkcja ta pozwala na szybkie wychwycenie, kto odpowiada za
konkretne zmiany podczas planowania oraz realizacji projektu.
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Finanse
Zakładka finansów pozwala na ewidencję faktur kosztowych i przychodowych oraz na
rejestrowanie operacji finansowych realizowanych przez pracowników takich jak: odbiór
należności od klienta, wpłata należności do banku lub do kasy. Łatwy sposób kontrolowania
statusu i terminu płatności poszczególnych faktur oraz szybka wyszukiwarka pozwala na
bardzo efektywną pracę. Wpisany dokument można połączyć z kontrahentem lub z pozycją
budżetową projektu oraz załączyć do niego odpowiedni plik (np. skan faktury). Mechanizm
automatycznego wyliczania kwot oraz możliwość otrzymywania przypomnień o terminach
płatności faktur kosztowych na adres e-mail dodatkowo ułatwiają pracę z dokumentami
finansowymi.

Flota
Moduł floty służy do przechowywania informacji o pojazdach służbowych oraz i rejestracji ich
wykorzystania przez pracowników firmy. Na podstawie tych danych tworzone są miesięczne
raporty przejechanych kilometrów prywatnych i służbowych.
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Raporty
Zakładka

raportów pozwala

na

szybkie

i

wygodne

generowanie

różnorodnych

podsumowań oraz zaawansowane wyszukiwanie danych. Do podstawowych raportów,
które można przygotować w systemie należą :
Raport działań
Możliwość zaawansowanego filtrowania zdarzeń, dzięki czemu zapewniona jest pełna
kontrola działań oraz łatwa nawigacja. Można przykładowo szybko znaleźć wszystkie
telefony wykonane do wybranego kontrahenta przez podanego użytkownika w zadanym
okresie czasu. Kryteria wyszukiwania mogą dotyczyć dowolnych pól.

Raport zmian statusów kontrahentów
Podsumowuje wszystkie zmiany w
statusach kontrahentów spełniających
podane kryteria, w określonym okresie
czasu, dokonane przez wybranych
użytkowników systemu.
Raporty sprzedażowe
•

raport sprzedaży kwartalnej - na podstawie faktur generowane

są

podsumowania

sprzedaży kwartalnej w wybranym roku. Istnieje możliwość filtrowania danych według
wybranych przedstawicieli handlowych lub grup kontrahentów.
•

raport wskaźników obrotów - na podstawie faktur obliczana jest średnia obrotów
z trzech poprzednich miesięcy dla każdego z kontrahentów. Wartość ta porównywana
jest z obrotem uzyskanym w ostatnim miesiącu według zadanego odchylenia.
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Administracja
Użytkownik pełniący rolę administratora systemu ma możliwość
•

zarządzania uprawnieniami dostępu pozostałych użytkowników do poszczególnych
modułów systemu, poprzez tworzenie ról

•

przeglądania dziennika operacji, dzięki czemu może na bieżąco śledzić działania
wykonywane w systemie przez pozostałych użytkowników

•

samodzielnej konfiguracji aplikacji poprzez definiowanie używanych modułów oraz
dostosowanie pól słownikowych do potrzeb firmy – np. utworzenie listy używanych
statusów klientów („aktywny”, „potencjalny”...), kategorii i celów zdarzeń itd.

Ustawienia indywidualne
Dla każdego z użytkowników możliwe jest dostosowanie sposobu prezentacji danych
w systemie do indywidualnych potrzeb. Użytkownik może np. określić domyślny widok listy
kontaktów, domyślny widok kalendarza czy też sposób zestawienia zadań na planie dnia.
Okienko konfiguracyjne pozwala również na definiowanie jakie rodzaje powiadomień mają
być wysyłane przez system na podany przez użytkownika adres e-mail. Możemy
zadeklarować chęć otrzymywania powiadomień z codziennym planem dnia, powiadomień
o nowych zadaniach lub o zbliżających się terminach płatności faktur kosztowych.
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Korzyści z wdrożenia

Oto niektóre korzyści z wdrożenia systemu CRM Vision w Państwa firmie:
•

Szybsze wyszukiwanie potrzebnych informacji
Wszystkie kluczowe dane zebrane w jednym miejscu, przejrzyste raporty.

•

Lepsza komunikacja między pracownikami
Łatwe zlecanie zadań, wspólny kalendarz, nadzorowanie postępów prac.

•

Wyższa jakość obsługi kontrahentów
Szczegółowe dane o kontrahentach zebrane w jednym miejscu, pełna historia
i plan działań.

•

Efektywne zarządzanie projektami i finansami
Nadzorowanie projektów, planowanie budżetów oraz ewidencja faktur.

•

Bezpieczniejszy dostęp do dokumentów
Centralna baza plików (DMS), powiązanie plików z kontrahentami, projektami
i działaniami.

Ponadto w krótkim czasie po wdrożeniu zaobserwują Państwo :
•

Obniżenie kosztów
Związane ze sprawniejszym zarządzaniem i lepszym obiegiem informacji

•

Wzrost efektywności
Łatwy dostęp do informacji umożliwia szybsze wykonywanie zadań

•

Zmniejszenie ryzyka celowego uszkodzenia danych
Każda operacja w systemie jest rejestrowana w dzienniku zdarzeń. Łatwo więc
przywrócić poprzednie dane, gdy np. zwalniany pracownik sfałszował informacje
w karcie kontrahenta.

•

Zwiększenie bezpieczeństwa danych
Dzięki automatycznym i szyfrowanym kopiom zapasowym oraz wielopoziomowemu
systemowi uprawnień
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Opcje wdrożenia

Wersja ONLINE
System zainstalowany jest na serwerach YourVision, co oznacza brak kosztów
początkowych, jest tylko opłata miesięczna zależna od liczby użytkowników. Abonament
obejmuje: nielimitowaną pojemność konta, zdalne szkolenie instruktażowe, zdalne kopie
bezpieczeństwa, aktualizacje systemu, helpdesk - pomoc drogą telefoniczną oraz mailową.

Wersja SERVER
System instalowany jest w Państwa firmie na wskazanym serwerze. Wdrożenie jest
jednorazową

inwestycją,

której

wartość

zależy

od

liczby

użytkowników

(licencji).

Wdrożenie obejmuje: szkolenie instruktażowe, instalację i konfigurację systemu na
wskazanym serwerze, roczny pakiet gwarancji i aktualizacji systemu, helpdesk - pomoc
drogą telefoniczną oraz mailową. Oferujemy również możliwość wykonywania codziennych
zdalnych kopii zapasowych, które automatycznie zabezpieczą dane systemu CRM w razie
awarii Państwa serwera.
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