
Αμαπςύνςε 
Τημ επιυείοηρη ραπ 

με ςξ Sage SalesLogix 



 

Απόκςηρη - Διαςήοηρη - Αμάπςσνη 

ΤΝΟΨΗ 

Σν Sage SalesLogix, είλαη κηα βξαβεπκέλε ιχζε δηαρείξηζεο 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (Customer Relationship Management - 

CRM) πνπ παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε άπνςε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ πνπ έρεη ε επηρείξεζε ζαο κε ηνπο πειάηεο 

ηεο – απφ ηηο πσιήζεηο θαη ην κάξθεηηλγθ εψο ηελ ππνζηήξημε 

θαη εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ – ψζηε λα ζαο βνεζήζεη λα 

απνθηήζεηε, λα δηαηεξήζεηε θαη λα αλαπηχμεηε επσθειείο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο.  

Σν Sage SalesLogix παξέρεη απηά νθέιε ζε φιε ζαο ηελ 

επηρείξεζε ή νξγαληζκφ. Σν δηνηθεηηθφ ηκήκα ελδπλακψλεηαη κε 

φια ηα εξγαιεία πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα απνθηήζεη πνιχηηκεο 

επηρεηξεκαηηθέο γλψζεηο – παίξλνληαο ηειηθά αθξηβείο θαη 

ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο. Σα κέιε ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ 

απνθηνχλ πξφζβαζε ζε πινχζηεο πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληεο 

ή ππνςήθηνπο πειάηεο ψζηε λα δηαθεκίζνπλ, λα πνπιήζνπλ, λα 

ππνζηεξίμνπλ θαη λα εμππεξεηήζνπλ απνδνηηθφηεξα. Σέινο, ην 

Sage SalesLogix δηαζέηεη κηα ηδηαίηεξα επέιηθηε αλνηρηή 

αξρηηεθηνληθή, ψζηε λα κπνξείηε λα ην ηξνπνπνηήζεηε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ αλαγθψλ ηεο 

εηαηξείαο ή ηνπ νξγαληζκνχ ζαο. 

Με ην εχθνιν ζηε ρξήζε, ηδηαίηεξα πξνζαξκφζηκν πεξηβάιινλ 

ρξήζηε, ηε ζπγθεληξσηηθή δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ ησλ 

πειαηψλ, ηηο επέιηθηεο κεζφδνπο πξφζβαζεο, ηελ εθηεηακέλε 

παξακεηξνπνίεζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο νινθιήξσζεο, ην Sage 

SalesLogix επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ ζαο λα 

ρηίζεη θαη λα δηαηεξήζεη νπζηψδεηο, επηθεξδείο ζρέζεηο κε ηνπο 

ππνςήθηνπο θαη ήδε ππάξρνληεο πειάηεο – κεηακνξθψλνληαο 

έηζη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγαδφζαζηαλ έσο ηψξα. 

Σα ξτέλη για ςημ επιυείοηρη ραπ 

Υηίζηε θεξδνθφξεο ζρέζεηο κεγηζηνπνηψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο πειάηεο 

ζαο. 

πκπιεξψζηε ην θαλάιη πσιήζεσλ κε έγθπξνπο θαη πηζαλνχο πειάηεο πνπ θέξλνπλ ζπλεπή έζνδα.  

Αλαγλσξίζηε λέεο επθαηξίεο, αλαιχζηε ηηο κεηξήζεηο επηδφζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη δηαγλψζηε πηζαλά 

πξνβιήκαηα. 

Απνθηήζηε πξφζβαζε ζε δσηηθήο ζεκαζίαο πιεξνθνξίεο πειαηψλ, νπνηεδήπνηε, νπνπδήπνηε, αθφκε θαη φηαλ 

είζηε απνζπλδεδεκέλνη. 

Πξνζαξκφζηε ηε ιχζε CRM γηα λα ηαηξηάμεη κε ηηο κνλαδηθέο επηρεηξεκαηηθέο ζαο αλάγθεο. 

Δλζσκάησζε κε θνξπθαίεο back-office ιχζεηο γηα κηα πην ζθαηξηθή άπνςε ησλ πειαηψλ. 



 

“Τξ Sage SalesLogix μεςαμόοτχρε ςξμ 
ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ εογαζόμαρςε. Κάθε 
Εσκαιοία είμαι ξοαςή και ποξρβάριμη 
ρε όλξσπ. Έυξσμε ςα ρςξιυεία ακοιβώπ 
μποξρςά μαπ – δεμ φάυμξσμε μέρα ρε 
τακέλξσπ ξύςε ποξρπαθξύμε μα 
βοξύμε μια απάμςηρη μεςανύ μαπ.” 

 Mike McGuire 
 Σα υαοακςηοιρςικά με μια μαςιά: 

Managing Partner & Vice President of Sales 
Zink Foodservice Group.  Γηαρείξηζε Δπαθψλ, Πειαηνινγίνπ & Δπθαηξηψλ 

 Γηαρείξηζε Ηκεξνινγίνπ & Γξαζηεξηνηήησλ 

 Δλζσκάησζε κε ην Microsoft Outlook θαη ην Office 

 Απηνκαηνπνίεζε Γηαδηθαζηψλ & Ρνήο Δξγαζηψλ 

 Πξφγλσζε Πσιήζεσλ & Αλάζεζε Γεσγξαθηθψλ Πεξηνρψλ 

 Γηαρείξηζε Πξνζδνθηψλ 

 Γηαρείξηζε Κακπάληαο Γηαθήκηζεο/Δλεκέξσζεο & ROI 

 Δλζσκαησκέλν E-mail Marketing 

 Γηαρείξηζε Τπνζηήξημεο & Tickets 

 Γηαρείξηζε πκβνιαίσλ Τπνζηήξημεο 

 Γεκηνπξγία & Αλαδήηεζε Γλσζηαθήο Βάζεο 

 Παξαθνινχζεζε Διαηησκάησλ & Δπηζηξνθψλ 

 Γεκηνπξγία Web Portal εμππεξέηεζεο Πειαηψλ 

 Πξφζβαζε κέζσ Windows θαη θηλεηήο πιαηθφξκαο 

 Web Client κε δπλαηφηεηα απνζχλδεζεο 

 Δλζσκάησζε κε εθαξκνγέο Back-Office 

 Πξνρσξεκέλεο Γπλαηφηεηεο Παξακεηξνπνίεζεο 

 Γπλαηφηεηα Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ απφ 

δηαθνξεηηθέο πεγέο (Data Mashups) 

 Σν παξακεηξνπνηήζηκν Πεξηβάιινλ Υξήζηε, ηα κελνχ κε δεμί 

θιηθ, νη δπλαηφηεηεο Μεηαθνξάο-θαη-Απφζεζεο θαη νη επέιηθηεο 

Λίζηεο θάλνπλ ην Sage SalesLogix Web Client εμαηξεηηθά εχθνιν 

ζηε ρξήζε. 



 

Ασνήρςε ςημ Επιυειοηριακή ραπ Απόδξρη 

“Τξ Sage SalesLogix σπήονε από ςα 
βαρικά εογαλεία ρςημ αμάπςσνη ςξσ 
μηυαμιρμξύ πχλήρεχμ μαπ. Η υοήρη 
ςξσ ήςαμ ςξ κλειδί για ςη διαυείοιρη 
ςχμ καμαλιώμ και ςηπ ξογάμχρηπ μαπ 
από ςα μεμξμχμέμα άςξμα χπ ξλόκληοη 
ςημ επιυείοηρη.  
Ποξρχπικά με βξήθηρε μα βελςιώρχ ςιπ 
ικαμόςηςεπ μξσ με ςξσπ πχληςέπ μαπ, μα 
κάμχ απξδξςικέπ ποξβλέφειπ και μα 
ρυεδιάζχ ρςοαςηγικέπ.” 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

Σα εογαλεία πξσ υοειάζερςε 

Με ηα εμειηγκέλα ηνπ εξγαιεία γηα ηελ δεκηνπξγία αλαιχζεσλ θαη 

αλαθνξψλ, ηελ δηαρείξηζε Δπθαηξηψλ, ηελ απηνκαηνπνίεζε 

Γηαδηθαζηψλ θαη ηελ Δλνπνίεζε Γεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ, ην 

Sage SalesLogix ζαο επηηξέπεη λα ιακβάλεηε επηθεξδείο 

απνθάζεηο, λα κεγηζηνπνηήζεηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πσιήζεσλ θαη λα απμήζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Οη ηζρπξέο ηνπ δπλαηφηεηεο ζηνπο ηνκείο ηεο 

αλάιπζεο θαη ησλ αλαθνξψλ ζαο παξέρνπλ ζπλερψο  

«ζηηγκηφηππα» ηεο πγείαο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο εηαηξίαο ζαο – 

νδεγψληαο ζε ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο. Δμειηγκέλα εξγαιεία 

γηα ηελ πξφβιεςε θαη δηαρείξηζε Δπθαηξηψλ ζαο επηηξέπνπλ λα 

βειηηψζεηε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ. Η 

απηνκαηνπνίεζε ησλ Γηαδηθαζηψλ εληφο ηνπ Sage SalesLogix 

επηηξέπεη ζηνπο ππαιιήινπο ζαο λα είλαη πην παξαγσγηθνί – 

απμάλνληαο ηηο επηδφζεηο ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ ή ηελ 

εηαηξία ζαο. Καη, σο κηα εληαία απνζήθε κε δσηηθά ζηνηρεία γηα 

ηνπο πειάηεο, επηηξέπεη ζηνπο δηεπζπληέο θαη ηηο νκάδεο ηνπο λα 

θάλνπλ θαιχηεξεο επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο ζηηο πσιήζεηο θαη ηελ 

εμππεξέηεζε - εμαζθαιίδνληαο πσο ε δχλακή ζαο ζηελ αγνξά ζα 

ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. 

 Ed Burke 
Sales Manager 

ScentAir Technologies 

Πάοςε έγκσοεπ και εμημεοχμέμεπ απξτάρειπ με ςη υοήρη εογαλείχμ αμάλσρηπ ςηπ 
επιυείοηρηπ και ςχμ πελαςώμ ςηπ 

επίπεδα εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Γείηε ηηο πξαγκαηηθέο πσιήζεηο 

κέρξη ζήκεξα, ηνπο ζηφρνπο, θαη ηνπο δηαθαλνληζκνχο κέζα ζε 

έλα εηθνληθφ Kαλάιη (“Pipeline”) ψζηε λα θαηαλνήζεηε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο θαη λα θάλεηε ηηο αλάινγεο 

πξνζαξκνγέο. 

Η απνηειεζκαηηθή, έγθαηξε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ 

απαηηεί πξφζβαζε ζε δείθηεο απφδνζεο γηα φια ηα επίπεδα ηεο 

εηαηξίαο ή ηνπ νξγαληζκνχ ζαο. Μέζα ζην Sage SalesLogix, 

έρνπλ ελζσκαησζεί δηαδξαζηηθνί πίλαθεο κε ελδείμεηο 

(“Dashboards”) θαη πξνζαξκφζηκεο θφξκεο αλαθνξψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ζαο βνεζήζνπλ λα δείηε θαη λα αλαιχζεηε κεηξήζεηο 

απφδνζεο - δίλνληάο ζαο ηε δπλαηφηεηα λα δηαγλψζεηε γξήγνξα 

ηα πηζαλά πξνβιήκαηα, λα επηιχζεηε αλνηρηά δεηήκαηα, θαζψο 

θαη λα εληνπίζεηε Δπθαηξίεο ζηηο πσιήζεηο, ην κάξθεηηλγθ, ηελ 

εμππεξέηεζε θαη ππνζηήξημε. 

Οη επαγγεικαηίεο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ησλ πσιήζεσλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Kαλάιη πσιήζεσλ γηα λα επηθεληξσζνχλ 

ζηνπο επηθεξδείο πειάηεο - ππάξρνληεο ή ππνςήθηνπο. 

Δπίζεο νη δηαρεηξηζηέο ησλ ηκεκάησλ ππνζηήξημεο θαη 

εμππεξέηεζεο κπνξνχλ λα πξνβάινπλ δσηηθά ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία φπσο αλνηθηέο θαη ζε εμέιημε ππνζέζεηο ή ηνλ κέζν 

ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα επηιπζεί έλα δήηεκα, θαη λα πξάμνπλ 

άκεζα, εληζρχνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ θαη ηελ 

πξνηίκεζε ηνπο. 

Γηα λα είζηε ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηεο επηρείξεζεο, 

ρξεηάδεζηε δηαδξαζηηθά εξγαιεία επηρεηξεκαηηθήο αλάιπζεο, πνπ 

λα είλαη θαηαλνεηά κε κηα καηηά θαη εχθνια ζηε ρξήζε. Σν Sage 

SalesLogix Visual Analyzer ζαο παξέρεη έηνηκνπο θαη 

πξνζαξκφζηκνπο πίλαθεο dashboards πνπ πξνβάινπλ θαίξηα 

επηρεηξεκαηηθά θαη πειαηεηαθά δεδνκέλα ηα νπνία δίλνπλ ζηελ 

εηαηξία ζαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία. Μπνξείηε λα πξνβάιεηε γξήγνξα 

βαζηθνχο δείθηεο απφδνζεο φπσο ηάζεηο πσιήζεσλ ησλ 

πξντφλησλ, αηνκηθέο ή αλα πεξηνρή επηδφζεηο ησλ πσιήζεσλ, 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθζηξαηείαο κάξθεηηλγθ, θαη 

Μεγιρςξπξιήρςε ςημ απόδξρη ςχμ πχλήρεχμ 

Κάζε λέα Eπθαηξία πσιήζεσλ αληηπξνζσπεχεη δπλεηηθά έζνδα 

γηα ηελ εηαηξείαο ζαο. Γηα λα δηαρεηξηζηείηε θαιχηεξα ηηο Δπθαηξίεο 

ζην θαλάιη πσιήζεσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα παξαθνινπζείηε 

ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πσιήζεσλ, λα δπγίζεηε ηελ πηζαλφηεηα 

ηνπ θιεηζίκαηνο ηεο πψιεζεο, θαη λα πξνβιέπεηε κε αθξίβεηα ηα 

παξαγφκελα έζνδα. 



 

 Πάξηε γξήγνξεο, έγθπξεο απνθάζεηο κε κηα γεληθή 

πξνεπηζθφπεζε ησλ δεδνκέλσλ απφδνζεο. 

Η εγεηηθνχ επηπέδνπ δηαρείξηζε ησλ Δπθαηξηψλ πνπ ππάξρεη ζην 

Sage SalesLogix κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί ψζηε λα ηαηξηάδεη 

ζηηο δηθέο ζαο δηαδηθαζίεο πσιήζεσλ θαη λα επηηξέςεη ζηηο 

νκάδεο ζαο λα εξγαζηνχλ ηαρχηεξα γηα λα θιείζνπλ ζπκθσλίεο, 

θαη ζαο παξέρεη έλα κνλαδηθφ ζεκείν γηα ηελ πξνβνιή θαη 

αλαλέσζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο Δπθαηξίεο, φπσο ζεκεία 

θακπήο θαη θαηαγξαθή αιιειεπηδξάζεσλ. Μπνξείηε γξήγνξα λα 

δείηε ηελ πνξεία ησλ Δπθαηξηψλ ζην Καλάιη πσιήζεσλ γηα λα 

θαηαλνήζεηε πνηέο ζπκθσλίεο έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε δπλακηθή 

θαη πνηέο έρνπλ παξακείλεη ζηάζηκεο - επηηξέπνληαο έηζη ζηελ 

εηαηξία ζαο λα επηθεληξψζεη φιε ηελ πξνζπάζεηα ησλ ηκεκάησλ 

ηεο ζην θιείζηκν απηψλ ησλ ζπκθσληψλ. 

Ασνήρςε ςιπ επιδόρειπ ςχμ σπαλλήλχμ ραπ 

Οη ηζρπξέο δπλαηφηεηεο απηνκαηνπνίεζεο Γηαδηθαζηψλ ηνπ Sage 

SalesLogix ζαο επηηξέπνπλ λα παξακεηξνπνηήζεηε θαη 

απηνκαηνπνηήζεηε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζαο θαλνληζκνχο θαη 

δηαδηθαζίεο ζε νιφθιεξε ηελ εηαηξία ή νξγαληζκφ 

ζπκπιεξψλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο εζσηεξηθέο ζαο κεζνδνινγίεο. 

Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ηζρπξέο Γηαδηθαζίεο Δλφο Βήκαηνο 

πνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ζχλζεηεο πνιηηηθέο ψζηε λα 

απηνκαηνπνηήζεηε θνηλέο δηαδηθαζίεο φπσο ε εχξεζε ππνςήθηνπ 

πειάηε ή ζπλδέζκνπ. „Η, λα δεκηνπξγήζεηε δηαδξαζηηθέο 

Γηαδηθαζίεο Με ηφρνπο ζε πεξηζζφηεξα βήκαηα θαη ζηάδηα. 

Σα ξτέλη για ςημ διξίκηρη και ςημ 
λήφη απξτάρεχμ 

 Απμήζηε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηνπνίεζεο Γηαδηθαζηψλ 

Απμήζηε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ κάξθεηηλγθ κε 

ηελ απηφκαηε εχξεζε θαη πξνψζεζε ησλ δηαθφξσλ ζπλδέζκσλ 

ζηα θαηάιιεια κέιε ησλ νκάδσλ ζαο. Μφιηο αλαηεζνχλ ηα άηνκα, 

νη νκάδεο ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη απφ ηελ εθάζηνηε Γηαδηθαζία (φπσο ε απνζηνιή 

e-mail θαη θπιιαδίσλ, ην γξάςηκν επηζηνιψλ θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ζπλαληήζεσλ ή ηειεθσλεκάησλ) εμ- 

αζθαιίδνληαο έηζη πσο ζα αθνινπζεζνχλ ηα ζσζηά βήκαηα κηαο 

ζίγνπξεο ζηξαηεγηθήο πσιήζεσλ. Μπνξείηε λα θάλεηε ρξήζε 

ζηάληαξ κεζνδνινγηψλ, ή πξνζαξκνζκέλσλ ζηε γξακκή 

παξαγσγήο, ην κέγεζνο ησλ ζπκθσληψλ ή ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

 Γείηε εχθνια ελεκεξσκέλεο αλαθνξέο κε δείθηεο 

επηδφζεσλ θαη ιάβεηε άκεζε δξάζε 

 Αλαγλσξίζηε ακέζσο ηνπο ιφγνπο γηα ηηο ρακέλεο 

ζπκθσλίεο θαη κείλεηε ζπλερψο ελεκεξσκέλνη κε  

ζηνηρεία 

 Βειηηψζηε ηα επίπεδα εμππεξέηεζεο πειαηψλ 

Βειηηψζηε ηα επίπεδα εμππεξέηεζεο θαη ππνζηήξημεο πειαηψλ 

απηνκαηνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία ιήςεο, πξνψζεζεο θαη 

απάληεζεο πξνβιεκάησλ έηζη ψζηε λα είζηε πάληα ζε εηνηκφηεηα 

λα ελεκεξψλεηε ηνπο πειάηεο γηα ηελ πνξεία ηνπο. Με ηηο 

απινπνηεκέλεο Γηαδηθαζίεο, νη νκάδεο ζαο δελ ζα απνζπνχληαη κε 

νξγαληθά δεηήκαηα θαη ζα έρνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν λα εξγαζηνχλ 

ρηίδνληαο πνιχηηκεο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. 



 

Ασνήρςε ςημ απξδξςικόςηςα ςχμ Χοηρςώμ  

ΧΡΗΣΕ 

Εύκξλξ ρςημ εκμάθηρη και υοήρη 

Σν Sage SalesLogix δηαζέηεη έλα εχθνιν ζηελ πινήγεζε 

πεξηβάιινλ – είηε κέζσ Windows, Web, ή Κηλεηψλ ζπζθεπψλ – 

ψζηε νη ρξήζηεο λα εξγάδνληαη γξήγνξα θαη λα είλαη πην 

παξαγσγηθνί. Οη ππάιιεινη ζαο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ 

θάπνηα αγαπεκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππάξρνπλ θαη ζε άιιεο 

εθαξκνγέο φπσο δεμί θιίθ κε ην πνληίθη, κεηαθνξά-θαη-απφζεζε, 

πξνζθέξνληαο γξήγνξε εμνηθείσζε. Ο παξακεηξνπνηήζηκνο 

ρψξνο εξγαζίαο, νη ηζρπξέο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο ιηζηψλ θαη νη 

ζπλνπηηθέο πξνβνιέο, θέξλνπλ ηηο θξίζηκεο πιεξνθνξίεο «ζην 

θέληξν» έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα απαληνχλ 

γξεγνξφηεξα ζηνπο πειάηεο ή λα νινθιεξψλνπλ ζεκαληηθέο 

εξγαζίεο γηα ηε επηρείξεζε. Δπίζεο, ην Sage SalesLogix κπνξεί λα 

ελζσκαησζεί κε γλψξηκεο εθαξκνγέο φπσο είλαη ην Microsoft
®
 

Outlook
®
 θαη ην Office, δηεπθνιχλνληαο πεξηζζφηεξν ηελ πηνζεζία 

ηνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

Εμιρυύρςε ςα ςμήμαςα Πχλήρεχμ 

“Τξ SalesLogix είμαι έμα ώοιμξ 
ενελιγμέμξ, ρςαθεοό ποξψόμ. 
Όρξ πξλύπλξκξ είμαι ερχςεοικά, 
ςόρξ εύκξλξ είμαι ρςημ εκμάθηρη 
και υοήρη.” 

Η πξφζβαζε κε έλα θιηθ ζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη εξγαιεία 

επηηξέπεη ζηνπο ππεχζπλνπο πσιήζεσλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο 

Δπθαηξίεο απφ ηελ αξρή εψο ην θιείζηκν κηαο ζπκθσλίαο, λα 

δηαρεηξίδνληαη εκεξνιφγηα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη λα θάλνπλ 

πξνβιέςεηο εζφδσλ. Οη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

πειάηεο, ηηο επαθέο θαη ηηο Δπθαηξίεο, γηα ην ηζηνξηθφ ησλ αγνξψλ, 

γηα ηα αλνηρηά δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα, γηα ηηο επηζηξνθέο, γηα 

ηηο ζεκεηψζεηο πξνεγνχκελσλ πξάμεσλ θαη πνιιψλ άιισλ, 

νδεγνχλ ζε ρξήζηκεο ζπδεηήζεηο πνπ θέξλνπλ απνηειέζκαηα. 

Πνιιά ζηνηρεία πνπ εμνηθνλνκνχλ ρξφλν φπσο ε δπλαηφηεηα 

ηαπηφρξνλεο αλαλέσζεο εγγξαθψλ, ε δεκηνπξγία γξήγνξσλ 

ιηζηψλ, ε πξφζβαζε κε έλα θιηθ ζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη νη 

πξνζαξκφζηκεο πξνβνιέο δεδνκέλσλ, επηηξέπνπλ ζηνπο 

ππεχζπλνπο πσιήζεσλ λα πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

Bobby Jose 

Chief Information Officer  

Windy City Wire 

Ερςιάρςε ρςξσπ επικεοδείπ ρσμεογάςεπ 
και ςξσπ σπξφήτιξσπ πελάςεπ 

Σν λα αμηνπνηήζεηε κε ζσζηφ ηξφπν ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηε 

δηαθήκηζε θαη ην κάξθεηηλγθ, ζαο επηηξέπεη λα θάλεηε απνδνηηθέο 

εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ζην ζσζηφ ρξφλν θαη ζε φια ηα θαλάιηα 

πσιήζεσλ ζαο. Σν Sage SalesLogix ζαο παξέρεη έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάξθεηηλγθ θαη εθζηξαηεηψλ, 

πνπ πεξηιακβάλεη ηζρπξά εξγαιεία εχξεζεο δηπινηχπσλ, 

ζηνρεπκέλεο ηκεκαηνπνίεζεο πειαηψλ, επηθνηλσλίαο κε 

πνιιαπιέο κεζφδνπο, δηαρείξηζεο πξνυπνινγηζκνχ θαη ROI, θαη 

εξγαιεία επηρεηξεκαηηθήο αλάιπζεο – φια ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε 

λα επηθεληξσζείηε ζηνπο πην επηθεξδείο πειάηεο, λα ζπληνκεχζεηε 

ηνλ ρξφλν ηνπ θχθινπ πσιήζεσλ θαη λα απμήζεηε ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ κάξθεηηλγθ. 



 

Σα ξτέλη για ςξσπ υοήρςεπ 

 Απμήζηε ηελ απνδνηηθφηεηα κέζσ ηεο 

απηνκαηνπνίεζεο θνηλψλ δηαδηθαζηψλ  

 Βειηηψζηε ηνπο ξπζκνχο επηηπρίαο κε ηελ άκεζε 

πξφζβαζε ζε θξίζηκα πειαηεηαθά δεδνκέλα, 

νπνηεδήπνηε, νπνπδήπνηε 

 Οξγαλψζηε απνδνηηθέο, ζηνρεπκέλεο εθζηξαηείεο 

ελεκέξσζεο θαη δηαθήκηζεο ζε ππάξρνληεο ή 

κειινληηθνχο πειάηεο 

 Παξέρεηε αλψηεξνπ επηπέδνπ πειαηεηαθή 

ππνζηήξημε 

Αμαπςύνςε ςημ Ενσπηοέςηρη ςχμ Πελαςώμ 
και κεοδίρςε ςημ ποξςίμηρη ςξσπ 

Η άςνγε εμππεξέηεζε θαη ππνζηήξημε ησλ πειαηψλ ζαο είλαη 

κέγηζηεο ζεκαζίαο γηα ην ρηίζηκν δηαρξνληθψλ θαη επηθεξδψλ 

ζρέζεσλ καδί ηνπο – επεξεάδνληαο δξακαηηθά ηελ εηαηξηθή ζαο 

εηθφλα. Σν Sage SalesLogix παξέρεη ζην πξνζσπηθφ 

Δμππεξέηεζεο θαη Τπνζηήξημεο πξνρσξεκέλα εξγαιεία 

παξαθνινχζεζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη 

πξφζβαζε ζηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο πξντφληα πνπ 

έρνπλ αγνξαζηεί, ηζηνξηθφ πξνβιεκάησλ θαη ζπκθσλεηηθά 

επηζθεπψλ. Βειηηψζηε πεξαηηέξσ ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ ζαο επηηξέπνληαο ηνπο λα βξίζθνπλ νη ίδηνη ηηο 

απαληήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη 24 ψξεο ην 24σξν κε ην Sage 

SalesLogix Web Customer Portal – κηα Γηθηπαθή Πχιε απ‟ φπνπ 

κπνξνχλ λα πξνβάινπλ, λα παξαθνινπζνχλ ή λα 

επεμεξγάδνληαη ηηο αηηήζεηο ηνπο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κηα 

πινχζηα γλσζηαθή βάζε. Ποόρβαρη ξπξςεδήπξςε, ξπξσδήπξςε ... 

Βελςιρςξπξιήρςε ςημ ρσμεογαρία με ςξ 
Οικξμξμικό ςμήμα 

Η πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ πειαηψλ, είηε ζην γξαθείν ή ελ 

θηλήζεη, είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ζηνπο ηνκείο ησλ 

πσιήζεσλ θαη ηηο εμππεξέηεζεο. Οη ππάιιεινη ζαο κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ πξφζβαζεο ηνπ Sage 

SalesLogix γηα Windows, Web, θαη Κηλεηέο ζπζθεπέο απφ 

νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε - αθφκα θαη φηαλ είλαη 

απνζπλδεδεκέλνη – ρσξίο λα ζπζηαζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε 

ρξεζηηθφηεηα. 

Η ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Sage SalesLogix θαη δηαθφξσλ 

ιχζεσλ back-office, φπσο π.ρ. εθαξκνγέο ινγηζηεξίνπ, 

επηηξέπνπλ ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο ζαο – απφ ηηο 

πσιήζεηο θαη ην κάξθεηηλγθ, ην νηθνλνκηθφ θαη ην ινγηζηήξην 

κέρξη θαη ηελ ππνζηήξημε θαη ηηο κεηαθνξέο – λα ζπλεξγαζηνχλ 

απνδνηηθφηεξα γηα λα ρηίζνπλ επσθειείο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. 

Οη νκάδεο ζαο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πην 

πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα, ηηκέο, πξνζθνξέο θαη 

δηαζεζηκφηεηα, φηαλ παίξλνπλ παξαγγειίεο, εθδίδνπλ ηηκνιφγηα 

ή θάλνπλ ρξεψζεηο. Καη, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα αθήζνπλ ην 

Sage SalesLogix, κπνξνχλ λα δνχλ φια ηα δεδνκέλα ησλ 

πειαηψλ, φπσο δηαθαλνληζκνχο, πνζά ρξέσζεο θαη επίπεδα 

ινγαξηαζκνχ, βειηηψλνληαο ηε ξνή ησλ εξγαζηψλ θαη 

απμάλνληαο ηα επίπεδα εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 

Σν Sage SalesLogix Mobile επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο CRM ζε 

ζπζθεπέο BlackBerry
®
 θαη Windows Mobile

®
, παξέρνληαο πςειή 

ρξεζηηθφηεηα, αζχξκαηα θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, εκθαλίδνληαο 

ην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ Sage SalesLogix, θαη επηηξέπνληαο ηε 

δηαρείξηζε Πειαηψλ, Δπαθψλ, Δπθαηξηψλ, Γξαζηεξηνηήησλ, 

Πξντφλησλ θαη Πξνβιεκάησλ, ψζηε νη ππάιιεινη ζαο λα έρνπλ 

πάληα πξφζβαζε θαη λα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ ηα δεδνκέλα 

είηε απφ ην γξαθείν, είηε κεηαθηλνχκελνη. 



 

Ηγεςικό Σύρςημα για ςημ Μελλξμςική Αμάπςσνη 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Μια κξοσταία πλαςτόομα 

Σν Sage SalesLogix έρεη αλαπηπρζεί πάλσ ζε κηα ζχγρξνλε 

πιαηθφξκα, βαζηζκέλε ζε δηεζλή ζηάληαξ, πνπ κπνξεί λα 

ελζσκαησζεί ζηελ ππάξρνπζα δνκή πιεξνθνξηθήο ηεο 

επηρείξεζεο ζαο θαη πνπ πξνζθέξεη απαξάκηιιεο δπλαηφηεηεο 

πξνζαξκνγήο. Με κηα ηζρπξή παξνπζία ζε πάλσ απφ 80 

βηνκεραληθνχο θιάδνπο, ην Sage SalesLogix έρεη απνδεηρζεί πσο 

είλαη απφιπηα επέιηθην κε φιεο ηηο εηδηθέο βηνκεραληθέο 

δηαδηθαζίεο θαη απαηηήζεηο. 

Απφ ηελ πξψηε ρξήζε, ην Sage SalesLogix είλαη κηα έηνηκε θαη 

ηζρπξή ιχζε CRM, παξ‟ φια απηά κπνξείηε λα ην πξνζαξκφζεηε 

έηζη ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο δηθέο ζαο κνλαδηθέο αλάγθεο – 

θάηη πνπ νδεγεί ζηελ γξήγνξε εμνηθείσζε θαη ηελ απμεκέλε 

παξαγσγηθφηεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ. Δθκεηαιιεπηείηε 

ηνπο νδεγνχο θαη ηα εξγαιεία γηα λα θάλεηε δηακνξθψζεηο εχθνια 

θαη γξήγνξα, θξαηψληαο ρακειά ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηδηνθηεζίαο. 

Μπνξείηε επίζεο λα πξνζαξκφζεηε ηελ εθαξκνγή 

ρξεζηκνπνηψληαο γλψξηκα εξγαιεία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ φπσο 

ην Visual Studio .NET, ή λα απεπζπλζείηε ζε έλαλ πηζηνπνηεκέλν 

ζπλεξγάηε ηεο Sage πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε, 

πξνζαξκνγή, ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε γηα ην Sage SalesLogix. 

Σα ξτέλη για ςξσπ Διαυειοιρςέπ 
και ςξ ςμήμα Πληοξτξοικήπ 

 Κάληε ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηελ εχθνιε δηαρείξηζε 

θαη πξφζβαζε ηνπ ζπζηήκαηνο  

Βελςιώρςε ςημ Διαυείοιρη ςχμ υοηρςώμ  

 Γηακνξθψζηε ηελ εθαξκνγή έηζη ψζηε λα ηαηξηάδεη 

ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ ή ηεο 

επηρείξεζεο ζαο  

Γηακνξθψζηε θαη δηαρεηξηζηείηε ηελ πξφζβαζε ζην SalesLogix – 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνκαθξπζκέλσλ ρξεζηψλ – κε 

ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο. Με ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο Δλνπνηεκέλεο Πξφζβαζεο, δελ έρεηε ην βάξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο, ειέγρνπ θαη δηαηήξεζεο Κσδηθψλ 

Αζθαιείαο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο. Δθκεηαιιεπηείηε απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή κηα πιήξε εθαξκνγή CRM πνπ είλαη εχθνιε ζηελ 

εγθαηάζηαζε – ή ζπλεξγαζηείηε κε θάπνην έκπεηξν εθπξφζσπν 

ηεο Sage, ζε θάζε βήκα, απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε 

κέρξη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνρσξεκέλε παξακεηξνπνίεζε 

ηεο ιχζεο. Υξεζηκνπνηήζηε ηελ εγθαηάζηαζε - Express γηα έλα 

γξήγνξν μεθίλεκα, ή εγθαηαζηήζηε ην λέν, επαλαζρεδηαζκέλν 

SalesLogix Web Client, πνπ ζαο απαιιάζζεη απφ ηελ δηαρείξηζε 

πνιιαπιψλ ππνινγηζηψλ – κεηψλνληαο ηνλ θφξην εξγαζίαο ηνπ 

ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο ηεο επηρείξεζεο ζαο. 
 Υξεζηκνπνηήζηε κηα ηζρπξή, βαζηζκέλε ζε δηεζλή 

ζηάληαξ, αξρηηεθηνληθή πνπ ελζσκαηψλεηαη εχθνια 

ζηελ ππάξρνπζα δνκή πιεξνθνξηθήο θαη επηηξέπεη 

ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ηεο 

 Δχθνια πξνζαξκφζηε ηελ εθαξκνγή έηζη ψζηε λα 

επεθηείλεηε ηελ ρξήζε ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

άιιεο, εζσηεξηθέο ιχζεηο ηεο επηρείξεζεο  



 

“Με ςξ πξλύ καλό ρύρςημα βξήθειαπ 
εμςόπ ςξσ Sage SalesLogix, ςημ 
ςέλεια ςευμική σπξρςήοινη και ςημ 
άφξγη ενσπηοέςηρη από ςξμ 
ρσμεογάςη μαπ, είμαι απόλσςα 
ρίγξσοη για ςιπ διαυειοιρςικέπ μξσ 
ικαμόςηςεπ καθημεοιμά... 
Είμαι ςόρξ εμςσπχριαρμέμη με ςα 
όρα μπξοξύμε μα κάμξσμε με ςξ 
SalesLogix πξσ πάμςα ρκέτςξμαι 
πεοιρρόςεοξσπ ςοόπξσπ ανιξ- 
πξίηρηπ ςξσ.” 

Επιλένςε ςημ ρχρςή ςευμξλξγία για ςημ 
επιυείοηρη ραπ 

Δξγαζηείηε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, θάλνληαο ρξήζε 

ππάξρνπζσλ ηερλνινγηψλ πνπ πηζαλψο λα έρεηε φπσο ηε 

Microsoft
®
 SQL

®
 ή ηνπο δηαθνκηζηέο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ηεο 

Oracle. Μπνξείηε αθφκε λα ζπλδπάζεηε ηελ εθαξκνγή 

απνζηνιήο e-mail ηεο πξνηίκεζεο ζαο, φπσο ην Microsoft
®
 

Exchange
®
, ην Microsoft

®
 Outlook

®
, ή ην Lotus Notes

®
. 

Όηαλ πξφθεηηαη γηα δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο, ε επειημία είλαη ην 

θιεηδί ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θαη δπλακηθφ πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο. Με ηηο επηινγέο γηα εγθαηάζηαζε ζε Windows, Web 

θαη Κηλεηέο πιαηθφξκεο φπσο BlackBerry
®
 θαη Windows 

Mobile
®
 (Pocket PC

®
 θαη Smart-phone

®
) νη ρξήζηεο έρνπλ 

πξφζβαζε ζε νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ Sage 

SalesLogix, είηε είλαη ζπλδεδεκέλνη είηε φρη, ρσξίο λα ζπζηάδεηαη 

ε επρξεζηία ή πξνζαξκνζηηθφηεηα. 

Jo Ellen Lyons 

Marketing Manager 

Gantt Aviation 

Αρτάλεια και ηοεμία 

Βεβαησζείηε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ζαο ζε 

πνιιαπιά επίπεδα, έηζη ψζηε λα είλαη πξνζηαηεπκέλα θαη 

πξνζβάζηκα κφλν απφ εγθεθξηκέλα άηνκα. Με πξνεγκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο, φπσο αλάζεζε Ρφισλ αλα 

εξγαδφκελν, νκάδα ή ηκήκα, επηινγέο αλάγλσζεο – 

επεμεξγαζίαο, θαη πξσηφθνιιν αζθαιείαο HTTPS ζηε 

ζχλδεζε απφ Web, κπνξείηε λα είζηε ζίγνπξνη νηη ηα επαίζζεηα 

δεδνκέλα ζαο είλαη πξνζηαηεπκέλα απν εζσηεξηθέο ή 

εμσηεξηθέο απεηιέο. Δπηπξφζζεηα, νη πιεξνθνξίεο ησλ 

πειαηψλ ζαο είλαη αζθαιηζκέλεο ζε επίπεδν δεδνκέλσλ – 

εκπνδίδνληαο φινπο φζνπο δελ έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο 

ζηελ βάζε δεδνκέλσλ λα ζπλδεζνχλ θαη λα ηα επεμεξγαζηνχλ. 



 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

Ηγεςικό Ποξψόμ ρςημ Παγκόρμια Αγξοά 

Σν Sage SalesLogix θεξδίδεη ζπλερψο βξαβεία γηα ηελ ππεξνρή ηνπ πξντφληνο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Πάλσ απφ 300.000 

πειάηεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 9.000 εηαηξείεο ζε φιν ηνλ θφζκν επέιεμαλ ην Sage SalesLogix γηα ην εχθνιν ζηε ρξήζε πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο, ηηο επέιηθηεο κεζφδνπο πξφζβαζεο, ηελ παξακεηξνπνίεζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ελζσκάησζεο ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή. 



 

“Τη υοξμιά πξσ σιξθεςήραμε ςξ Sage 
SalesLogix ςα έρξδα μαπ αμέβηκαμ καςά 
17 %. Με έμα ρσμςηοηςικό σπξλξγιρμό 
απξδίδξσμε ρυεδόμ ςξ έμα ςοίςξ ασςώμ 
– πεοίπξσ 1 εκας. $ - ρςξ SalesLogix. Η 
απόρβερη ςξσ κόρςξσπ έγιμε ρε 3 μήμεπ 
πεοίπξσ...  
Τξ Sage SalesLogix μαπ βξηθά μα 
τοξμςίζξσμε ςξσπ πελάςεπ μαπ. Όςαμ 
τοξμςίζειπ ςξσπ πελάςεπ ρξσ, ςα 

απξςελέρμαςα τοξμςίζξσμ ερέμα.” 

Tom Mitchell 

Director of Technology Services 

Bordner Installation Group Inc. 



 

 

Asia Sage China Middle East Spain 

210 Middle Road 

IOI Plaza #06-04 

Singapore 188994 

+65 6336 6118 

www.sageasiapac.com  

Suite 2605 Liu Lin Tower 

No. 1 Huaihai Zhong road 

Shanghai 200021 

+86 21 6385 0097 

www.sagesoft.cn/ 

Office No. 315, Building 12 

P O Box 500198, 

Dubai Internet City 

Dubai 

United Arab Emirates 

+971 (4) 3900180 

www.me.sage.com/  

Labastida, 10-12 

28034 Madrid 

Espana 

+34 902 013 449 

www.sagecrm.es  

Australia/New Zealand Sage France United Kingdom 

Level 6, 67 Albert Ave 

Chatswood, NSW 2067 

Australia 

+61 2 9921-6500 

www.sagebusiness.com.au  

10, rue Fructidor 

75834 Paris Cedex 17 

France 

+44 (0) 825 008 787 

www.sagecrm.fr 

Sage (UK) Limited 

North Park 

Newcastle upon Tyne 

NE13 9AA 

+0845 111 99 88 

www.sage.co.uk  

North America 

8800 N. Gainey Center Dr.,   

Suite 200 

Scottsdale, AZ 85258 

+ 1 888 304 3806 

www.sagecrmsolutions.com 
Belgium Germany 

Rue Natalis 2 

4020 Liege 

+32 4 343 77 46 

www.sage.be 

Emil-von-Behring Str. 8-14 

60439 Frankfurt 

Germany 

+49 69 50007 0 

www.sage.de 

South Africa  

Softline Enterprise 

Softline Technology Park 

102 Western Services Road 

Gallo Manor Ext 6 

Woodmead 2191 

Johannesburg 

South Africa 

+27 11 304 2500 

www.saleslogix.co.za 

India  

100, First Floor 

Okhla Industrial Estate Phase-III 

New Delhi-110020 

+91 11 40712488 (B) 

www.sagesoftware.co.in 

χετικά με το Sage SalesLogix 

Η κεγαιχηεξε ζαο πξνηεξαηφηεηα είλαη ε πγηήο αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ζαο, θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζα πξέπεη λα ζαο βνεζνχλ λα επηηχρεηε 

απηφλ ηνλ ζθνπφ. Σν Sage SalesLogix ζαο παξέρεη κηα πιήξε άπνςε φισλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο πειάηεο ζαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, απφ ηηο 

πσιήζεηο θαη ην κάξθεηηλγθ εψο ηελ ππνζηήξημε θαη εμππεξέηεζε, έηζη ψζηε νη νκάδεο ζαο λα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληηδξνχλ γξήγνξα θαη κε 

γλψζε ζηα αηηήκαηα ηνπο. Με ηνπο επέιηθηνπο ηξφπνπο πξφζβαζεο, ηηο ηζρπξέο δπλαηφηεηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ, θαη  ηελ πςειή 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ, ην Sage SalesLogix είλαη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε πνπ ζα ζαο βνεζήζεη λα κεγαιψζεηε ηηο πσιήζεηο ζαο θαη λα δεκηνπξγήζεηε κηα 

επηηπρεκέλε επηρείξεζε ζην παξφλ αιιά θαη κειινληηθά... 

χετικά με την Sage CRM Solutions 

Η Sage CRM Solutions παξέρεη έλα ζχλνιν εγεηηθνχ επηπέδνπ εθαξκνγψλ φπσο ην ACT! by Sage, ην Sage CRM, θαη ην Sage SalesLogix. Πάλσ απφ 

63.500 νξγαληζκνί θαη 3,1 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο παγθνζκίσο βαζίδνληαη ζηε Sage γηα ηελ αλάπηπμε επηθεξδψλ θαη καθξνρξφλησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. 

Τα ταρακηηριζηικά μπορεί να διαθέροσν ανάλογα με ηην έκδοζη ηης εθαρμογής . 


