Neem een CRM Sprint
Met CRM-software krijgt u een helder zicht op uw klanten, relaties, prospecten en verkoopskansen. Maar hoe
houdt u de implementatiekost (en tijd) zo goed mogelijk binnen de perken?
Met onze CRM Sprint introduceert u op een laagdrempelige manier de kracht van Microsoft Dynamics 365
binnen uw organisatie.
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Op korte tijd geïmplementeerd,
zonder omslachtige analyse.

Door CRM eenvoudig te houden
verloopt ook de gebruikersadoptie soepeler.

Gebruik de standaardfunctionaliteiten van Microsoft
Dynamics 365 (Sales) en
additionele componenten die
door GMI specifiek voor
de KMO werden
ontwikkeld.

Uw commerciële teams starten op enkele dagen tijd met de standaardfunctionaliteiten, die ze nodig
hebben. Van verkoop, marketing tot service. Alles vanuit één gecentraliseerde omgeving.
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Alle nodige informatie over uw klant of relatie
wordt weergegeven op één overzichtelijk scherm.
De vertegenwoordiger ziet alle interacties en
activiteiten op één centrale plaats, inclusief die
van zijn collega’s.
Naast activiteiten wordt informatie, zoals
verkoopkansen en aanvragen (klachten) weergegeven.

Eén overzicht...

met efficiënte opvolging!

Ontde
mogelijk

CRM is uiterst geschikt om uw bedrijfsprocessen te
ondersteunen.
Door middel van de zogenaamde Business Process Flows
worden uw medewerkers begeleid doorheen een proces. Dit
kan toegepast worden op alle CRM-entiteiten.
Naast de voordelen van begeleide processen is rapportage
van de verschillende onderwerpen en hun status
eenvoudiger gemaakt.

altijd en overal beschikbaar...
Via de inbegrepen app van Dynamics 365, kunt u de
volledige CRM-oplossing gebruiken.
Met deze mobiele app zijn alle voordelen van een CRMplatform beschikbaar voor iOS-, Android- en Windowstablets en -smartphones. In de offline modus kunt u
verder werken zonder zelfs verbinding te maken met
Dynamics 365.

In één oogopslag ziet u een overzicht van alle
activiteiten (bezoekverslagen, afspraken, taken,
telefoongesprekken, etc.), gerelateerd aan uw
klant, contactpersoon, verkoopkans en klacht.
Door middel van een filterknop kunnen enkele
specifieke activiteittypes worden weergegeven.
Wordt er gebruik gemaakt van Office 365 en
OneNote? Dan kunnen ook OneNote-notities
vanuit Dynamics 365 opgesteld worden.

op alle activiteiten...

ek de
kheden

in een vertrouwde omgeving.
Dynamics 365 en Outlook zijn standaard met elkaar gekoppeld. Er
hoeft dus geen connector of plugin geïnstalleerd te worden.
Alle taken en afspraken worden gesynchroniseerd en mails worden
gekoppeld aan de desbetreffende klant, contactpersoon, verkoopkans of klacht.

Eénvoudig gegevens uitwisselen...
Dankzij de nauwe integratie met Microsoft Excel
Online past u gegevens eenvoudig aan, ook in
bulk. Verder kunt u makkelijk gegevens uit een
andere Excel-lijst invoegen.
Ook Word-documenten kunnen opgesteld worden
met CRM-data en dit op basis van voorgedefinieerde sjablonen (templates).

Standaard
implementatiediensten

Een snelle
startoplossing
Aan de hand van een kennismakingsgesprek zal
GMI group u adviseren om ofwel te kiezen voor
een Sprint- of projectaanpak. Meteen bekijken we
ook welke toepassingen (bijvoorbeeld Office 365)
reeds aanwezig zijn. Na onderling akkoord, wordt
er een kick-off meeting gepland, samen met uw
vaste GMI consultant.

Voor bijkomende informatie:
gmigroup.be/crm-sprint

Bij de CRM Sprint staat een voorgedefinieerd
standaardpakket van software en diensten garant
voor een vlotte implementatie die zich standaard
toelegt op:

CONFIGURATIE EN DEPLOYMENT IN
FUNCTIE VAN UW ORGANISATIE
Wij configureren de CRM Sprint voor uw organisatie en hanteren hierbij de standaard Deployment
Guide. We zorgen voor:
• de configuratie van de CRM-omgeving;
• de aanmaak van gebruikers met correcte
rechten;
• de koppeling met Microsoft Office 365,
Exchange, ...
• enz.

OPLEIDING
Na de configuratie wordt een opleiding voorzien
voor groepen tot 6 gebruikers. Bij meer dan 6
gebruikers, worden de key users opgeleid. Wij
geven geen algemene CRM-opleiding, maar
wel een concrete opleiding over de CRM Sprint.
Onze to-the-point-aanpak zorgt ervoor dat de
gebruikers heel snel aan de slag kunnen met
de CRM-functionaliteiten die ze dagelijks zullen
gebruiken.

BEGELEIDING BIJ DE GO-LIVE
Een GMI consultant is ter beschikking om de
gebruikers te begeleiden bij de opstart van het
project.
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