
ΣΑ ΟΥΔΛΗ 

 Γείηε κηα πιήξε εηθόλα ησλ πειαηώλ 

ζαο, θαη απμήζηε ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

καδί ηνπο 

Εξυπηπέτηση & Υποστήπιξη 
 Δπηιύζηε ηα πξνβιήκαηα ησλ 

πειαηώλ ζαο κε γξήγνξε πξόζβαζε 

ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζηε. 

Γηα λα κπνξέζεηε λα πξνζθέξεηε μερσξηζηέο εκπεηξίεο ζηνπο πειάηεο ζαο, νη νπνίεο 

θαηαιήγνπλ ζε επηθεξδείο ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο καδί ηνπο, νη νκάδεο εμππεξέηεζεο θαη 

ππνζηήξημεο ηεο επηρείξεζεο ζαο πξέπεη λα κπνξνύλ λα αληηδξνύλ γξήγνξα θαη 

πιεξνθνξεκέλα ζηα εξσηήκαηα ή πξνβιήκαηα ηνπο. Σν Sage SalesLogix παξέρεη ζηηο 

νκάδεο ζαο κηα πιήξε εηθόλα όισλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο πειάηεο έηζη ώζηε λα 

κπνξέζνπλ λα εμππεξεηήζνπλ, λα ππνζηεξίμνπλ θαη, ελ ηέιεη, λα πσιήζνπλ θαιύηεξα. 

Μπνξνύλ λα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα θαη εξσηήκαηα ηαρύηεξα θαη λα πξνζθέξνπλ 

αλσηέξνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζε ζηνπο πειάηεο, έρνληαο πξόζβαζε ζε εξγαιεία 

δηαρείξηζεο αηηεκάησλ, ειαηησκάησλ, επηζηξνθώλ θαη ζπκθσλεηηθώλ. Μπνξείηε αθόκε 

λα πξνζθέξεηε ζηνπο πειάηεο ζαο βνιηθέο επηινγέο απηνεμππεξέηεζεο επηηξέπνληαο 

ηνπο λα βξνπλ νη ίδηνη ηηο απαληήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη ή λα θαηαρσξήζνπλ αηηήκαηα θαη 

εξσηήκαηα 24 ώξεο ην 24σξν. Δπηπιένλ, ην Sage SalesLogix είλαη αξθεηά επέιηθην θαη 

κπνξεί λα δηακνξθσζεί έηζη ώζηε λα ελζσκαησζεί ζηηο ππάξρνπζεο δνκέο θαη 

δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο ζαο, βειηηώλνληαο ηηο επηδόζεηο ησλ ηκεκάησλ ζαο. 

 Παξαθνινπζήζηε ηηο επηδόζεηο ησλ 

νκάδσλ ζαο θάλνληαο ρξήζε 

εξγαιείσλ αλάιπζεο 

 Λάβεηε εηδνπνηήζεηο απηόκαηα ώζηε 

λα ελεκεξώλεζηε ζπλερώο γηα ηα 

επείγνληα δεηήκαηα 

 πγθεληξώζηε θαη δηαηεξήζηε θξίζηκεο 

γλώζεηο γηα λα απμήζεηε ηελ απόδνζε 

ησλ ηκεκάησλ ζαο θαη ηελ ηθαλν- 

πνίεζε ησλ πειαηώλ ζαο 

Μια πλήοηπ εικόμα ςωμ πελαςώμ ραπ 
Πξνβάιεηε όιεο ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο πειάηεο ζαο ζε έλα απιό, εύθνιν ζηε 

ρξήζε πεξηβάιινλ πνπ δίλεη ζε εζάο θαη ηηο νκάδεο ζαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδεζηε γηα λα παξέρεηε απαξάκηιιε εμππεξέηεζε θαη ππνζηήξημε ζηνπο πειάηεο 

ζαο. Όιεο νη αιιειεπηδξάζεηο κε απηνύο, όπσο νη αγνξέο, νη επηζηξνθέο, νη 

εθζηξαηείεο κάξθεηηλγθ, ηα αηηήκαηα, νη ζεκεηώζεηο θαη άιια, κπνξνύλ λα πξνβιεζνύλ 

θαη λα κνηξαζηνύλ ζηνπο ππεύζπλνπο. Καη κπνξείηε επίζεο λα ελζσκαηώζεηε ηηο 

ιύζεηο back-office πνπ πηζαλώο έρεηε, όπσο ινγηζηηθέο εθαξκνγέο, ώζηε νη νκάδεο 

ζαο λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα ζεκαληηθά δεδνκέλα ηνπ αξρείνπ ζαο όπσο ηζηνξηθά 

παξαγγειηώλ, πιεξσκέο, ηηκνιόγηα, θαη πιεξνθνξίεο δηαζεζηκόηεηαο θαη απνζηνιήο 

πξντόλησλ. 

 Παξέρεηε ζηνπο πειάηεο ζαο βνιηθέο 

επηινγέο απηνεμππεξέηεζεο κέζσ 

web 

 Απμήζηε ηα επίπεδα εμππεξέηεζεο 

θαη εκπηζηνζύλεο ησλ πειαηώλ ζαο, 

πξνζθέξνληαο κηα μερσξηζηή 

εκπεηξία ζηνλ θαζέλα 

Μεγιρςξπξιήρςε ςημ απόδξρη ςηπ σπξρςήοινηπ και ςωμ ξμάδωμ ραπ 
Απνθηήζηε κηα βαζύηεξε θαηαλόεζε ησλ επηδόζεσλ ησλ δηαθόξσλ νκάδσλ ζαο θαη 

ησλ επηπέδσλ ππνζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο πνπ παξέρεηε, θάλνληαο ρξήζε 

εμειηγκέλσλ εξγαιείσλ επηρεηξεκαηηθήο αλάιπζεο θαη εηδνπνηήζεσλ γεγνλόησλ. 

Γεκηνπξγήζηε γξήγνξα αλαθνξέο γηα λα θαηαλνήζεηε ηνπο ρξόλνπο επηθνηλσλίαο, λα 

δείηε ζηαηηζηηθά ησλ απαληήζεσλ, λα βξείηε αηηήκαηα ζε εμέιημε, θαη πνιιά άιια – έηζη 

ώζηε λα δξάζεηε ηαρύηεξα. Δθκεηαιιεπηείηε ην SalesLogix Visual Analyzer, έλα 

πξνρσξεκέλν εξγαιείν επηρεηξεκαηηθήο αλάιπζεο, γηα κηα άκεζε εηθόλα ησλ 

επηπέδσλ ππνζηήξημεο θαη κηα γξήγνξε αμηνιόγεζε ηνπ όγθνπ θαη ησλ ηάζεσλ ησλ 

αηηεκάησλ θαη ηεο γεληθήο εκπεηξίαο ησλ πειαηώλ. Μπνξείηε αθόκε λα ιακβάλεηε 

απηόκαηα εηδνπνηήζεηο γηα θξίζηκα γεγνλόηα, κέζσ ηειεθώλνπ, e-mail ή εηδνπνηεηή, 

ώζηε λα παίξλεηε ηα θαηάιιεια κέηξα. 
 Παξέρεηε πςειά επίπεδα εμππεξέηεζεο 

θαη ππνζηήξημεο κε όια ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεηάδεζηε – όπσο ηελ πξνβνιή Ρνήο 

Χξόλνπ πνπ νπηηθνπνηεί ηηο δξαζηεξηό- 

ηεηεο γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν. 



 

“Ο ρςόυξπ ςηπ εςαιοίαπ μαπ 

 ήςαμ πάμςξςε η ικαμξπξίηρη ςξσ 

πελάςη, αλλά δεμ είυαμε κάπξιξ 

ρύρςημα μα μαπ σπξρςηοίνει ρε 

ασςό. Θέλαμε κάςι πεοιρρόςεοξ 

από ςημ ασςξμαςξπξίηρη ςωμ 

πωλήρεωμ ή ςημ απλή καςαγοατή 

επατώμ. Θέλαμε έμα ρύρςημα για 

μα δώρει ώθηρη ρςημ λειςξσογία 

μαπ και ςξ βοήκαμε ασςό ρςξ 

SalesLogix.” 

Διαυειοιρςείςε Αιςήμαςα & σμβόλαια 
και ασνήρςε ςα επίπεδα ενσπηοέςηρηπ 

Tom Mitchell,  

Director of Technology  

Services, Bordner  

Installation  

Group Inc. 

Κάληε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο αηηεκάησλ, ειαηησκάησλ θαη ησλ πόξσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ επίιπζε ηνπο, απμάλνληαο ηα επίπεδα εμππεξέηεζεο αιιά θαη ηελ 

εκπηζηνζύλε ησλ πειαηώλ ζαο. Κάζε Αίηεκα εμππεξέηεζεο δηαζέηεη έλα κνλαδηθό 

ζεηξηαθό αξηζκό θαη πιεξνθνξίεο όπσο ζηνηρεία πειάηε, βαζκό ζνβαξόηεηαο, 

θαηάζηαζε, ζηνηρεία ππεύζπλνπ θ.α. Οη νκάδεο ζαο κπνξνύλ λα είλαη πην 

παξαγσγηθέο θαζώο απαληνύλ γξεγνξόηεξα ζηνπο πειάηεο ζηέιλνληαο e-mail κε 

πιεξνθνξίεο θαηεπζείαλ από ην SalesLogix. Καη ε παξαθνινύζεζε ζηνηρείσλ όπσο 

επίπεδα ππνζηήξημεο, ελαπνκείλαληα ρξήκαηα θαη ρξόλνο, επηηξέπεη ζε όινπο ηνπο 

ππαιιήινπο ζαο λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε ηηο πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ή πώιεζε ζηνπο πειάηεο. —  

Παοακξλξσθήρςε ςξσπ λξγαοιαρμξύπ ςωμ πελαςώμ και ασνήρςε ςα 
επίπεδα σπξρςήοινηπ 

Παξαθνινπζήζηε ζπλερώο ηα πξνβιεκαηηθά πξντόληα θαη ηηο επηζηξνθέο γηα ηελ εμαζθάιηζε  

πςεινύ επηπέδνπ ππνζηήξημεο. Όηαλ ζπκβαίλεη έλα πξόβιεκα κε έλα πξντόλ ή κηα δηαδηθαζία,  

ε νκάδα ζαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα θαηαγξαθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε θαη  

επίιπζε ηνπ ή ηελ αλάζεζε ηνπ ζην θαηάιιειν άηνκν. Σν πξνζσπηθό εμππεξέηεζεο θαη νη ηερληθνί  

ππνζηήξημεο κπνξνύλ λα θαηαγξάθνπλ, λα αλαζέηνπλ θαη λα αλαλεώλνπλ ηηο επηζηξνθέο πξντόλησλ –  

ώζηε λα ελεκεξώλνπλ δηαξθώο ηνπο πειάηεο γηα ηελ πνξεία ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπο. 

Δπιλύρςε γοήγξοα ςα αμξικςά ζηςήμαςα ςωμ πελαςώμ 
Βξείηε ηηο ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηώλ ζαο εύθνια θαη γξήγνξα, ώζηε λα παξέρεηε πςειά επίπεδα ππνζηήξημεο θαη 

εμππεξέηεζεο, κε ην SalesLogix SpeedSearch – κηα ηζρπξή κεραλή αλαδήηεζεο ζε Γλσζηαθέο Βάζεηο. Μπνξείηε λα αλαδεηήζεηε 

πξνεγνύκελα Αηηήκαηα, πλεκκέλα αξρεία, Γηαδηθαζίεο, Γξαζηεξηόηεηεο, εκεηώζεηο, θαζώο θαη πιηθό όπσο ειεθηξνληθά εγρεηξίδηα 

ρξήζεο, πρλέο Δξσηήζεηο θαη επεμεγεκαηηθά θπιιάδηα. Καη κε ηηο πξνρσξεκέλεο επηινγέο θηιηξαξίζκαηνο, ηαμηλόκεζεο θαη 

πξνεπηζθόπεζεο, κπνξείηε λα μερσξίδεηε ηα απνηειέζκαηα γξήγνξα θαη απνδνηηθά. 

Παοέυεςε ρςξσπ πελάςεπ βξλικέπ επιλξγέπ ενσπηοέςηρηπ 

Γώζηε ζηνπο πειάηεο ζαο ηε δπλαηόηεηα λα έρνπλ ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη 24 ώξεο ην 24σξν παξέρνληαο ηνπο βνιηθέο 

επηινγέο απηνεμππεξέηεζεο – βειηηώλνληαο έηζη ηελ ηειηθή εκπεηξία ηνπο θαη ηαπηόρξνλα κεηώλνληαο ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνζηήξημεο. Οη πειάηεο ζαο ζα κπνξνύλ λα βιέπνπλ, λα πξνζζέηνπλ ή λα αιιάδνπλ ηα Αηηήκαηα ηνπο θαη λα απνζηέιινπλ 

ζρόιηα ή ζπλεκκέλα αξρεία, όια δηαδηθηπαθά. Δπηπιένλ κπνξνύλ λα θάλνπλ αλαδεηήζεηο ζηελ γλσζηαθή ζαο βάζε ώζηε λα 

απαληεζνύλ όιεο ηνπο νη απνξίεο. Σα αηηήκαηα ηνπο κπνξνύλ λα απνδίδνληαη απηόκαηα ζηνπο αληίζηνηρνπο ηερληθνύο ππνζηήξημεο ή 

ζην πξνζσπηθό εμππεξέηεζεο βάζεη ησλ δηθώλ ζαο πξνδηαγξαθώλ θαη αλάινγα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο ζαο δηαδηθαζίεο – απμάλνληαο 

έηζη ηελ παξαγσγηθόηεηα ζαο θαη κεηώλνληαο παξάιιεια ηνλ ρξόλν αληαπόθξηζεο ζηνπο πειάηεο. 

 Δπηηξέςηε ζηνπο πειάηεο ζαο λα δεκηνπξγήζνπλ 

θαη λα παξαθνινπζήζνπλ Αηηήκαηα ή λα ςάμνπλ 

γηα ιύζεηο ζην δηαδίθηπν κέζσ ηνπ Sage 

SalesLogix Customer Web Portal. 

 Γεκηνπξγήζηε θαη δηαρεηξηζηείηε θαηαγξαθέο 

ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ κε επθνιία. 



 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Διαυείοιρη Δπατώμ & Πελαςώμ 

 Απνθηήζηε πξόζβαζε ζε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο πειάηεο πνπ εμππεξεηεί ην ηκήκα ζαο. 

Γοήγξοη Αμαζήςηρη / Γμωριακή Βάρη 

 Πξνβάιεηε ηηο αλαζέζεηο ησλ Αηηεκάησλ ππνζηήξημεο, ηηο 

πξνηεξαηόηεηεο ηνπο, θαη ηηο εηδνπνηήζεηο. 

 Πξαγκαηνπνηήζηε πξνρσξεκέλε αλαδήηεζε κε ιέμεηο-θιεηδηά 

ζε νπνηνδήπνηε πίλαθα ηνπ SalesLogix ή ζε θαηαιόγνπο 

δηθηύνπ. 

 Δληνπίζηε πξνεγνύκελα Αηηήκαηα, πλεκκέλα αξρεία, 

πξνβιήκαηα θαη ιύζεηο, Γξαζηεξηόηεηεο, εκεηώζεηο θαη 

Ιζηνξηθό. 

 πλδέζηε ζπλεκκέλα αξρεία θαη ζρόιηα ζηηο εγγξαθέο 

ησλ πειαηώλ γηα θαηαγξαθή ηζηνξηθνύ. 

 Κάληε αλαδεηήζεηο ζε πιηθό όπσο ειεθηξνληθά εγρεηξίδηα 

ρξήζεο, πρλέο Δξσηήζεηο θαη επεμεγεκαηηθά θπιιάδηα. 
Διαυείοιρη Αιςημάςωμ 

 Καηεπζύλεηε ιύζεηο ζηα αηηήκαηα ππνζηήξημεο απηνκάησο κε 

έλα θιηθ. 

 Καηαγξάςηε ζεηξηαθνύο αξηζκνύο Αηηεκάησλ, ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο, ηύπν πξνβιήκαηνο, ηξέρνπζα θαηάζηαζε, 

ζνβαξόηεηα δεηήκαηνο, αλαζέζεηο, εκεξνκελίεο θ.α. 

 Πξνγξακκαηίζηε ηειεθσλήκαηα, ζπλαληήζεηο θαη 

εξγαζίεο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ. 

 Αξρεηνζεηήζηε ηηο εγθεθξηκέλεο ιύζεηο ζηε Γλσζηαθή Βάζε γηα 

κειινληηθέο αλαδεηήζεηο. 

 Απηνκάησο αλαζέζηε ηα Αηηήκαηα ππνζηήξημεο ζηα 

θαηάιιεια άηνκα βάζεη γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, 

ηθαλνηήησλ θιπ. 

Διαυείοιρη Ημεοξλξγίξσ & Δοαρςηοιξςήςωμ 

 Πξνζζέζηε πεξηγξαθέο θαη ιύζεηο πξνβιεκάησλ ζην 

αξρείν ηεο Γλσζηαθήο ζαο βάζεο. 

 Κάληε πξνγξακκαηηζκό θαη παξαθνινπζήζηε ηηο δξα- 

ζηεξηόηεηεο θαη ηα ζπκβάληα πνιιαπιώλ ρξεζηώλ. 

 Καηαγξάςηε ηειεθσλήκαηα, ζπλαληήζεηο, εξγαζίεο, ζπκ- 

βάληα θαη αηηήκαηα γξαπηνύ πιηθνύ. 

Δπιρςοξτέπ 

 Βεβαησζείηε πσο νη επηζηξνθέο πξντόλησλ γίλνληαη κε 

ηξόπν αθξηβή θαη απνδνηηθό.. 

Δμρωμάςωρη με Άλλεπ Δταομξγέπ 

 Καηαγξάςηε ειαηηώκαηα, νδεγίεο κεηαθνξάο, ζεηξηαθνύο 

αξηζκνύο, ζπλεκκέλα θαη ζρόιηα. 

 Γηαρεηξηζηείηε ηηο επαθέο ζαο, ηα e-mail θαη ηα εκεξνιόγηα 

ρξεζηκνπνηώληαο ιύζεηο όπσο ην Microsoft
®
 Exchange, ην 

Microsoft Outlook
®
, ή ην ελζσκαησκέλν ζύζηεκα αιιειν- 

γξαθίαο ηνπ Sage SalesLogix.. 

 πλδπάζηε θνξπθαίεο εθαξκνγέο back-office γηα λα έρεηε 

πξόζβαζε ζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο όπσο ππόινηπν 

ρξεκάησλ ησλ πειαηώλ, ηζηνξηθό πιεξσκώλ, πιεξνθνξίεο 

απνζηνιώλ, ηηκώλ θαη εθπηώζεσλ θαη πνιιά άιια.  

Παοακξλξύθηρη Δλαςςωμαςικώμ Ποξϊόμςωμ 

 Παξαθνινπζήζηε ιεπηνκέξεηεο ησλ ειαηησκάησλ, όπσο 

ζεηξηαθνύο αξηζκνύο, ζνβαξόηεηα, πξνηεξαηόηεηα, 

ηξέρνπζα θαηάζηαζε status, ηύπν, πεξηγξαθή θαη πεγή. 

 Πξνβάιεηε ηα ζρεηηθά Αηηήκαηα, ηηο επηζηξνθέο, ηα ζπλ- 

εκκέλα, θαη ηηο πιεξνθνξίεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

 Παξέρεηε έλα θνηλό κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ 

ηκεκάησλ ππνζηήξημεο θαη αλάπηπμεο πξντόλησλ. 

Ομαδξπξίηρη & Γοήγξοεπ Αμαζηςήρειπ 

 Χξεζηκνπνηήζηε θίιηξα απνηειεζκάησλ ώζηε λα εληνπίδεηε 

γξήγνξα θαη εύθνια ππνζύλνια δεδνκέλσλ θαη λα ηα 

νκαδνπνηείηε. 

 Πξαγκαηνπνηήζηε πξνζαξκνζκέλα εξσηήκαηα γηα ηελ 

εληόπηζε εγγξαθώλ θαη αλαλεσκέλσλ πιεξνθνξηώλ. Διαυείοιρη Πεοιξσριακώμ ςξιυείωμ 

 πλδέζηε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ινγαξηαζκνύο 

πειαηώλ, Αηηήκαηα ππνζηήξημεο, ειαηησκαηηθά 

πξντόληα, ζπκθσλεηηθά ή επηζηξνθέο. 

 Πξνβάιεηε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θσδηθνύο πξντόλησλ, 

ηα νλόκαηα, ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη ηηκνιόγεζε. 

Αματξοέπ 

 Καηαγξάςηε δεδνκέλα θαη αλαιύζηε θξίζηκεο κεηξήζεηο γηα 

ηελ εμππεξέηεζε θαη ππνζηήξημε θαη ηελ απόδνζε ηεο νκάδαο 

ζαο. 

 Μεηξήζηε ηνπο ρξόλνπο επηθνηλσλίαο, ηα πνζνζηά επίιπζεο 

από ην πξώην ηειεθώλεκα θ.α.. Διαυείοιρη σμτωμηςικώμ Τπξρςήοινηπ 

 Παξαθνινπζήζηε ιεπηνκέξεηεο ζπκθσλεηηθώλ όπσο 

επίπεδα ππνζηήξημεο, ηηκέο, θαη ρξόλνπο ή ρξήκαηα πνπ 

απνκέλνπλ. 

 Πξνβάιεηε ηα ζπλνιηθά θόζηε ηεο θάζε πεξίπησζεο αλα 

θαηεγνξία, ηζηνξηθό , πξόβιεκα, θαζώο θαη εβδνκαδηαίεο 

αλαθεθαιαηώζεηο. 

 «Χηππήζηε θάξηα» απηόκαηα ώζηε λα θαηαγξάςεηε ηνπο 

ρξόλνπο πνπ δαπαλήζεθαλ γηα ηελ επίιπζε Αηηεκάησλ 

θαη άιισλ εξγαζηώλ ππνζηήξημεο. 

 Γηαρεηξηζηείηε πνιιαπινύο ηύπνπο ζπκθσλεηηθώλ – αλα 

πεξηζηαηηθό, ρξνληθό δηάζηεκα, ή ύςνο ρξεκάησλ. 

Διδξπξιήρειπ & Δμημεοώρειπ 

 Παξαθνινπζήζηε ηα δεδνκέλα θαη εηδνπνηεζείηε όηαλ ζπκβνύλ 

αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε ηεο ππνζηήξημεο. 

 Λάβεηε εηδνπνηήζεηο άκεζα κέζσ e-mail, θαμ, εηδνπνηεηή, 

θνξεηώλ ζπζθεπώλ θαη ηειεθώλσλ ή πινεγεηώλ Web. 

Δνσπηοέςηρη & Τπξρςήοινη 



 

 

Δνσπηοέςηρη & Τπξρςήοινη 
Web Portal Ασςξενσπηοέςηρηπ Πελαςώμ 

 Γώζηε ζηνπο πειάηεο ηε δπλαηόηεηα λα βιέπνπλ, λα πξνζζέηνπλ ή λα αιιάδνπλ ηα Αηηήκαηα ηνπο 

θαη λα απνζηέιινπλ ζρόιηα ή ζπλεκκέλα αξρεία 

 Δπηηξέςηε ηνπο λα θάλνπλ αλαδεηήζεηο ζηελ ίδηα γλσζηαθή βάζε κε ην πξνζσπηθό ππνζηήξημεο. 

Διαμόοτωρη & Ρξή Δογαριώμ 

 Καζνξίζηε ηηο επηινγέο γηα ηε ξνή εξγαζηώλ ησλ ρξεζηώλ ή δώζηε ηνπο ηνλ έιεγρν λα επηιέγνπλ νη ίδηνη. 

 Απηνκαηνπνηήζηε ην σξάξην ησλ ρξεζηώλ, ηνλ αξηζκό θαηαρώξεζεο πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλάζεζε ηνπο ζηνπο ρξήζηεο. 

 Ρπζκίζηε ηε ξνή απνζηνιήο e-mail, ηηο ζπλζήθεο πξνηεξαηόηεηαο, θαη ηελ πξνβνιή εηδνπνηήζεσλ. 

Windows, Web & Κιμηςέπ σρκεσέπ 

 Κάληε ζπγρξνληζκό θαη εξγαζηείηε αθόκα θαη απνζπλδεδεκέλνη (κέζσ 

Windows, Web ή θηλεηώλ), ή ζπλδεζείηε ζε δίθηπν ή από ην Web. 

 Χξεζηκνπνηήζηε ζπζθεπέο BlackBerry
®
 ή Windows Mobile

®
 (Pocket PC ή 

θηλεηά ηειέθσλα) γηα πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ησλ πειαηώλ ζαο, ελ θηλήζεη. 
“Δπειδή ςξ Saleslogix ποξρτέοει 

πληοξτξοίεπ ςηπ ςελεσςαίαπ 

ρςιγμήπ, η γεμική εμπειοία ςξσ 

πελάςη βγαίμει θεςική, ακόμα κι αμ 

σπάουει «αομηςικόπ» λόγξπ για ςημ 

κλήρη ςξσ. Γμωοίζξσμε ςημ ακοιβή 

καςάρςαρη ςωμ λξγαοιαρμώμ ςξσπ 

και πωπ μα ςξσπ βξηθήρξσμε.” 

—    Kevin Cantwell, President,  

Big River Telephone 

 Οη Δπέιηθηεο Αλαθνξέο ζαο παξέρνπλ κεγαιύηεξε 

θαηαλόεζε ησλ επηδόζεσλ ησλ νκάδσλ ζαο θαη ησλ 

επηπέδσλ ππνζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πειαηώλ ζαο. 

Σχετικά με το Sage SalesLogix 

Η κεγαιύηεξε ζαο πξνηεξαηόηεηα είλαη ε πγηήο αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ζαο, θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζα πξέπεη λα ζαο βνεζνύλ λα επηηύρεηε 

απηόλ ηνλ ζθνπό. Σν Sage SalesLogix ζαο παξέρεη κηα πιήξε άπνςε όισλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο πειάηεο ζαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο, από ηηο 

πσιήζεηο θαη ην κάξθεηηλγθ εώο ηελ ππνζηήξημε θαη εμππεξέηεζε, έηζη ώζηε νη νκάδεο ζαο λα κπνξνύλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αλη ηδξνύλ γξήγνξα θαη κε 

γλώζε ζηα αηηήκαηα ηνπο. Με ηνπο επέιηθηνπο ηξόπνπο πξόζβαζεο, ηηο ηζρπξέο δπλαηόηεηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ Γηαδηθαζηώλ, θαη ηελ πςε ιή 

πξνζαξκνζηηθόηεηα ηνπ, ην Sage SalesLogix είλαη κηα νινθιεξσκέλε ιύζε πνπ ζα ζαο βνεζήζεη λα κεγαιώζεηε ηηο πσιήζεηο ζαο θαη λα  δεκηνπξγήζεηε κηα 

επηηπρεκέλε επηρείξεζε ζην παξόλ αιιά θαη κειινληηθά... 

Σχετικά με την Sage CRM Solutions 

Η Sage CRM Solutions παξέρεη έλα ζύλνιν εγεηηθνύ επηπέδνπ εθαξκνγώλ όπσο ην ACT! by Sage, ην Sage CRM, θαη ην Sage SalesLogix. Πάλσ από 

63.500 νξγαληζκνί θαη 3,1 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο παγθνζκίσο βαζίδνληαη ζηε Sage γηα ηελ αλάπηπμε επηθεξδώλ θαη καθξνρξόλησλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ.  


