Cloud Mobile
Wsparcie dla Twoich Handlowców!

Błyskawiczne
pozyskiwanie
zamówień!

Poprawa poziomu
jakości obsługi
klienta!

Więcej sprzedaży,
mniej pracy
papierkowej!

Czy tracisz szanse na
sprzedaż gdyż :
Twój dział handlowy poświęca dużo czasu na prace papierkowe?
Czas potrzebny na przygotowanie i wysłanie oferty jest długi?
Czas na uruchomienie zlecenia produkcyjnego jest długi?
Cloud Mobile to system stworzony na urządzenia mobilne, który daje Twoim
przedstawicielom handlowym możliwość tworzenia natychmiast dokładnych ofert,
tworzenia zleceń oraz przekazywania kluczowych informacji – a to wszystko podczas
wizyty u klienta.
Wszystkie akcje wykonane w Cloud Mobile automatycznie pojawiają się również
w Optimus MIS. Eliminuje to konieczność wykonywania tej samej pracy dwa razy,
zmniejszając tym samym ponoszone koszty.
Cloud Mobile jest niezwykle prosty w użyciu. Po zalogowaniu się do systemu
przedstawiciel handlowy widzi listę swoich klientów oraz powiązane z jego
zadaniami alerty. Wystarczy wybrać klienta z listy, a wszystkie powiązane z nim
zdarzenia pojawią się na ekranie i już można zabierać się do pracy.

Cloud Mobile
Szybkie wyceny
Moduł natychmiast generuje ofertę, która może od razu zostać wysłana
do klienta w celu akceptacji. Szybkie wyceny korzystają z unikatowego
systemu kalkulacji Dash, zapewniając dokładną kalkulację, bazującą na
definicji parku maszynowego lub ogólnych i specyficznych dla klienta
cennikach produktowych.
Wyceny automatycznie pojawią się w systemie kalkulacji Dash, a po
otrzymaniu akceptacji handlowiec może natychmiast zamienić je w pełne
zlecenie produkcyjne.

NATYCHMIASTOWE ODPOWIEDZI, ABY
NIE STRACIĆ ŻADNEJ SPRZEDAŻY!

Cloud Mobile
Szybkie zlecenia
Claud Mobile jest ściśle zintegrowany nie tylko z systemem kalkulacyjnym
Dash, ale także z systemem zleceń. Jeśli klient zamawia często te same
produkty, wówczas można przedstawić je w postaci piktogramów.
Przedstawiciel handlowy z łatwością wybierze właściwy produkt i określi
wszystkie jego paramtery. Po krótkiej chwili otrzyma kompletne zlecenie,
które natychmiast może zostać przekazane do produkcji.

SZYBKIE ZAKŁADANIE ZLECEŃ
PODNOSI SATYSFAKCJĘ KLIENTA!

Cloud Mobile
Magazyn wyrobów gotowych
Przedstawiciel handlowy może w łatwy i szybki sposób sprzedać poszczególnym
klientom ich wyroby gotowe, sprawdzić ich stany magazynowe a w razie potrzeby
założyć zlecenie produkcyjne na dodruk. Jeżeli na stanach magazynowych jest
wystarczająca ilość produktów, system automatycznie utworzy zlecenie gotowe do
wysyłki i zafakturowania. W przypadku braku dostatecznej ilość zostanie utworzone
pełne zlecenie produkcyjne na dodruk.

BŁYSKAWICZNY WGLĄD W STANY MAGAZYNOWE
POZWALA NA BŁYSKAWICZNĄ SPRZEDAŻ!

Cloud Mobile
Podgląd klienta
Pozwala na szybką odpowiedź na pytania klientów, włączając w to: statusy zleceń
w produkcji, statusy dostaw, akceptacji materiałów do druku oraz dostęp do
historycznych zleceń, ofert i faktur.

SZYBKI DOSTĘP DO INFORMACJI –
BŁYSKAWICZNA OBSŁUGA KLIENTA.

Cloud Mobile
Mobilna sprzedaż
Claud Mobile to wydajne narzędzie, umożliwiające mobilną sprzedaż. Handlowiec
dostaje wgląd do kalendarza i wszystkich zaplanowanych zadań oraz zdarzeń członków
zespołu sprzedaży.
Po zalogowaniu się przedstawiciel widzi swój terminarz zadań. Każde zadanie może
mieć przypisane różne aktywności, np. wykonanie telefonu, wysłanie maila czy
zaplanowanie spotkania.
Moduł daje też możliwość przypisania notatek do każdej z tych aktywności, przejrzenia
oczekujących wycen czy przypisanych do nas zadań – to wszystko jest dostępne
mobilnie z dala od biura. Dzięki temu dostęp do ważnych informacji jest stały, co
umożliwia efektywne zarządzanie czasem.
Claud Mobile pozwala na w pełni przejrzyste monitorowanie pracy całego zespołu
przedstawicieli handlowych. Wszystkie dane dostępne są w czasie rzeczywistym
z możliwością przeglądu dzień po dniu, tydzień po tygodniu czy miesiąc po miesiącu.

STAŁY DOSTĘP DO LISTY DZIAŁAŃ
ZESPOŁU MINIMALIZUJE CZYNNOŚCI
ADMINISTRACYJNE!
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