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Soluţia CRM şi xRM pentru IMM-uri:
CAS genesisWorld
CAS genesisWorld vine în sprijinul managementului tutu-

ediţia Premium (P) adaugă o mai mare funcţionalitate pen-

ror relaţiilor şi informaţiilor, bazându-se pe o funcţionalita-

tru a schiţa procesele complexe de afaceri. Modulele indi-

te avansată şi largă. CAS genesisWorld Desktop, precum şi

viduale suplimentare (A) vă ajută să adaptaţi în mod flexibil

CAS genesisWorld Web şi CAS genesisWorld Mobile Apps

CAS genesisWorld şi funcţionalitatea acestuia la necesități-

pentru lucrul în timpul deplasărilor oferă numeroase mo-

le dumneavoastră specifice, garantând un management al

dule, conexiuni şi add-on-uri pentru a va oferi flexibilitatea

relaţiilor personalizat pentru afacerea dumneavoastră.

necesară în cadrul activității dumneavoastră. Ediţia Standard (S) oferă module esenţiale de bază pentru un CRM
de succes pentru întreprinderile mici şi mijlocii, în timp ce

Informaţii suplimentare produs:

Documente
Adrese şi
programări

Comunicaţii

Replicare

Analize

Tablete şi
telefoane
inteligente

Tablou de bord

xRM/CRM
module de bază

Browser

Mobilitate

Management

Sistem drepturile
utilizatorului

Întrebări
frecvente

Campanii

Service

Marketing

Reclamaţii

Evenimente

Serviciu de
asistenţă

Proiecte

Vânzări

Controlul
proiectelor

Configuraţie
Potenţiali clienţi
şi oportunităţi
de vânzare

Planificarea
resurselor
Înregistrare
timpi de lucru
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Geomarketing

Flux de lucru
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CAS genesisWorld Desktop
Funcţii pentru toate departamentele

Gestionarea şi înregistrarea contactelor
Managementul centralizat
al adreselor

Înregistrarea oricăror adrese, precum cele ale companiei, clientului şi orice alte
informaţii, într-o baza de date centrala.

S

Date de contact companie

Introducerea adreselor precum cele ale companiilor/organizațiilor.

S

Persoane de contact

Introducerea adreselor precum cele ale persoanelor de contact din cadrul unei
companii/organizaţii.

S

Numirea persoanei de contact

Numirea cu uşurinţa a persoanelor de contact pentru o companie, cu opțiunea
transferului de la compania A la compania B, daca persoana îşi schimba locul de munca.

S

Valori sincronizate ale câmpurilor

Transferul automat al datelor centrale despre adrese către persoanele de contact.

S

Adrese cu imagine

Includerea fotografiilor cu persoanele de contact sau cu logo-urile companiei

S

Clasificarea adreselor

Opţiuni de clasificare personalizată, inclusiv ca şi client A/B/C, potenţial client,
partener sau furnizor.

S

Câmpuri suplimentare şi obligatorii

Introducerea şi păstrarea informaţiilor suplimentare bazate pe câmpurile suplimentare
şi obligatorii, precum „Primul contact” sau „Interesat de”, care respectă cerinţele de
protecţie a datelor.

S

Asistenţă introducere

Introducere asistată a adreselor pe baza valorilor implicite predefinite.

S

Funcţii de filtrare

Căutare şi filtrare ţintă a adreselor în funcţie de orice criterii.

S

Căutare legături

Căutarea înregistrărilor de date pe baza datelor conectate.

P

Metodă preferată de contact

Setarea metodei preferate de contactare precum email, telefon sau poştă
convenţională pentru corespondenţă.

S

Expert adrese

Preluarea inteligentă a adreselor din semnăturile emailurilor, site-urile web,
documente, sau orice alte surse de text şi adăugarea acestora rapid în sistem.

S

Verificarea consecvenţei

Verificarea automată a consecvenţei datelor despre adrese precum codul poştal
care se potriveşte cu locaţia.

S

Completarea automată
a adreselor

Completarea automată a informaţiilor despre adrese pe baza codului poştal, de ex.
completarea automată a oraşului, satului sau districtului după introducerea codului
poştal pentru peste 40 de ţări europene.

S

Dezactivarea adreselor

Dezactivarea adreselor, cum ar fi în cazul în care o persoană de contact
părăseşte compania.

S

Integrare LDAP

Acces la adrese din CAS genesisWorld prin intermediul LDAP în Microsoft Exchange.

S

Îmbunătăţirea adreselor *

Analiza, corectarea şi îmbunătăţirea adreselor prin verificarea încrucişată a adreselor
cu bazele de date de referinţă ale furnizorilor de servicii privind adresele precum
YellowMap sau directorul Unternehmensverzeichnis.org.

S

S = Ediţia Standard, P = Ediţia Premium, A = Modul suplimentar • Supus erorilor şi modificării fără notificare.
* În anumite circumstanţe, se pot aplica costuri suplimentare de calificare.
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Sincronizarea adreselor

Sincronizarea unidirecţională şi bidirecţională a adreselor cu Microsoft Exchange.

A

Sincronizarea datelor
cu dispozitivele mobile

Sincronizarea unidirecţională a datelor cu dispozitivele mobile.

S

Sincronizarea datelor
cu dispozitivele mobile

Sincronizarea bidirecţională a datelor cu dispozitivele mobile.

P

Export/import ca vCard

Exportul şi importul adreselor în format vCard.

S

Integrarea prin reţelele de socializare

Integrarea datelor de contact din reţelele de socializare, inclusiv Facebook, Xing,
Twitter şi bloguri, respectând cele mai noi legi de protecţie a datelor.

S

Verificarea duplicatelor

Verificarea automată a adreselor duplicate în momentul introducerii şi editării
unei înregistrări de date.

S

Fuzionarea duplicatelor

Un expert vă ajută să fuzionaţi adresele care sunt în plus şi informaţiile lor conectate.

S

Ştergerea duplicatelor

Verificare completă a duplicatelor în toate datele despre adrese.

A

Formarea companiilor

Interconectarea companiilor prin relaţii mamă/filială pentru a oferi vederi grafice
ale structurilor grupurilor corporatiste.

P

Hartă arie şi rutare

Afişarea unei companii, livrări sau adrese private pe o mapă si planificarea unei
rute spre aceasta.

S

Vizualizare hărţi

Georeferenţierea şi vizualizarea hărţilor adreselor selectate pe baza datelor
încorporate din OpenStreetMap.

S

Căutarea în apropiere

Selectarea adreselor pe o rază definită.

S

Hărţi termografice

Vizualizarea grafică a adreselor selectate sub formă de hărţi termografice.

P

Listele de distribuţie

Adresele grupurilor în listele de marketing pentru comunicaţiile ţintă.

S

Suport pentru teritoriile de vânzări

Atribuirea adreselor pentru teritoriile de vânzări şi gestionarea accesului printr-un
sistem detaliat de drepturi.

S

Unicode şi formatele adreselor

Afişarea corectă a seturilor internaţionale de caractere şi afişarea adreselor
în formatele pentru adrese.

S

Drepturi de acces şi editare

Personalizarea drepturilor de acces şi editare a adreselor cu trei opţiuni (publice,
sensibile pentru utilizator, private) pentru a asigura protecţia datelor.

S

Configuraţi-vă propriul 
tablou de bord pentru
a accesa rapid toate
datele relevante.
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Obţineţi o vedere la 360o a clientului dumneavoastră
Dosarul clientului

Vedere structurată şi cronologică a întregului istoric al unui contact,
precum emailuri arhivate, programări, documente şi oportunităţi.

S

Tabloul de bord al clientului

Vizualizare optimizată care oferă un indicator rapid al status-ului actual şi al
detaliilor cheie despre client.

A

Conectarea semantică a legăturilor

Definirea relaţiilor dintre înregistrările de date bazate pe valori definite precum
legăturile dintre clienţi, concurenţi şi contactele cheie din cadrul unui potenţial client.

S

Afişarea selectivă a informaţiilor
conectate

Diverse opţiuni de filtrare pentru prezentarea selectivă a datelor conectate legate
de un client, cum ar fi potenţialii clienţi cu vânzări în aşteptare.

S

Opţiuni de căutare şi filtrare

Opţiuni de căutare şi filtrare detaliate pentru date, având în vedere toate atributele
necesare a unei înregistrări de date.

S

Opţiuni de căutare şi filtrare
bazate pe informaţiile conectate

Căutare detaliată de date, bazată pe atributele necesare a unei înregistrări de date
şi informaţiile sale suplimentare conectate, precum toţi clienţii cu oportunităţi în
aşteptare, care încă trebuie urmăriţi telefonic.

P

Configuraţie specifică utilizatorului

Accesul doar la datele importante pentru utilizator.

S

Căutarea sistematică de date
CAS SmartSearch

Căutare inteligentă în timp real cu listă personalizată de rezultate, sortate în
funcţie de importanţă.

S

Căutare globală

Căutarea tuturor tipurilor de înregistrări, precum adrese, documente, programări
sau emailuri arhivate.

S

Opţiuni de căutare şi filtrare

Căutare detaliată de date, luând în considerare toate atributele unei înregistrări de date.

S

Căutare fonetică

Simplificarea căutării de adrese bazată pe similitudinile fonetice, de ex. căutarea
pentru „Johnson” oferă rezultate pentru „Jonson” şi „Jonsen”.

S

Căutări complexe

Introducerea căutărilor complexe bazate pe condiţiile de filtrare, regulile de
încadrare, condiţiile „şi/sau” şi condiţiile „mai mare decât/mai mic decât/egal cu”.

S

Opţiuni de căutare şi filtrare
bazate pe informaţiile conectate

Căutare detaliată de date, bazată pe atributele necesare a unei înregistrări de date
şi informaţiile sale suplimentare conectate, precum toţi clienţii cu oportunităţi în
aşteptare, care încă trebuie urmăriţi telefonic.

P

Dosar de căutare

Intrările dosarului de căutare bazate pe reguli specifice, precum în câmpul
„Cuvânt cheie” din vizualizare dosar.

S

 Căutare text complet în toate
formatele principale precum
fişiere PDF şi documente Office.
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Gestionarea documentelor şi personalizarea comunicării dumneavoastră
Documente
Gestionarea documentelor extensive

Gestionarea documentelor în orice format precum PDF, imagine, fişiere
Microsoft Office sau CAD.

S

Interfaţa Microsoft Office

Interfaţă flexibilă pentru a crea şi edita documentele direct în Microsoft Office.

S

Şabloane implicite

Şabloane implicite inclusiv scrisori, faxuri şi emailuri pentru comunicările în masă.

S

Şabloane personalizate
în design corporatist

Personalizarea şabloanelor incluzând scrisori, faxuri şi emailuri pentru comunicările
rapide conform regulilor de design corporativ.

S

Comunicare în masă
personalizată

Compunerea şi trimiterea scrisorilor, faxurilor şi emailurilor personalizate cu
variabile ale câmpurilor, câmpuri de formulare şi ataşamente.

S

Salvare ca Favorite

Salvarea şabloanelor de documente utilizate frecvent ca Favorite.

S

Formate internaţionale adrese

Suport pentru formatele de adresă specifice unei ţări în scrisori tip.

S

Administrarea versiunilor

Salvarea versiunilor anterioare ale documentelor cu funcţie de observaţii detaliate.

S

Arhivare

Arhivare facilă a fişierelor externe prin glisare şi fixare.

S

Deschiderea fişierului
pentru editare sau citire

Deschiderea fişierelor în modul de scriere pentru editarea documentelor sau
în modul protejat împotriva redactării, doar pentru citire.

S

Blocare document

Afișarea utilizatorului care lucrează în momentul de faţă la un document pentru
a evita suprapunerea editării.

S

Clasificarea documentelor

Atribuirea documentelor în categorii, precum ofertă, proces-verbal sau raport.

S

Căutare text complet

Suport pentru căutare text complet în conţinutul documentului.

S

Conectare

Conectarea documentelor cu orice înregistrare de date, precum o adresă sau
o întâlnire programată.

S

Integrare DMS

Interfaţă flexibilă pentru managementul documentelor externe şi sistemele de arhivare.

A

Conectare ERP

Interfaţă flexibilă la sistemele ERP pentru sincronizarea documentelor,
produselor şi adreselor.

A

Integrare cu email clienţi externi

Integrare cu email clienţi externi precum Microsoft Outlook, Thunderbird sau
Lotus Notes pentru arhivarea emailurilor.

S

Email client intern

Utilizarea opţională a emailului clientului integrat în CAS genesisWorld.

S

Modul online/offline

Accesul online şi offline la emailurile din CAS genesisWorld email client.

S

Stare trimitere

Afişarea stării actuale în momentul trimiterii mesajelor email.

S

Arhivare

Personalizarea arhivării emailurilor sau utilizării şabloanelor pentru configurarea
automată a legăturilor corespunzătoare şi participanţilor.

S

Regulile emailurilor

Stabilirea regulilor pentru mutarea sau arhivarea automată în foldere predefinite.

S

Conectarea

Conectarea automată a emailurilor la contactele asociate şi tipuri suplimentare
de înregistrări de date.

S

Trimitere din cadrul adreselor

Transmiterea directă a emailurilor din cadrul unei înregistrări de date privind adresele.

S

Trimitere întârziată

Trimiterea emailurilor pe scară largă la o oră ulterioară setată.

S

Emailuri

66
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Arhivare server

Arhivarea independentă a emailurilor a email client sau hardware (precum tablete).

S

Suport pentru seturi
internaţionale de caractere

Reprezentarea corectă de seturi de caractere din toate limbile în toate domeniile.

S

Semnături

Stabilirea semnăturilor globale şi individuale.

S

Salut

Utilizarea formelor predefinite de salut.

S

Verificarea ortografiei

Verificarea automată a ortografiei.

S

Asistent pentru perioada
în care nu sunteţi la birou

Definirea mesajelor pentru perioada în care nu sunteţi la birou cu ajutorul unui expert.

S

Recunoaşterea apelurilor

Identificarea apelurilor primite după nume şi adresă, deschiderea automată
a vizualizatorului de adrese sau jurnalului de apeluri (CTI).

S

Apelare rapidă

Apelare rapidă direct din ecranul de adrese (CTI).

S

Informaţii despre apelant

Afişează informaţii relevante despre apelant înainte de a răspunde la apel (CTI).

S

Actualizarea automată a datelor

Actualizarea automată a datelor cheie din adresă precum partea apelantă,
sau inițierea, încheierea şi durata apelului (CTI).

S

Înregistrarea apelurilor

Generarea de jurnale de apeluri şi de liste de apeluri pierdute (CTI).

S

Jurnalul de apeluri

Documentarea conţinutului apelului telefonic într-o notiţă.

S

Conectare automată

Conectarea automată a jurnalului de apeluri la persoana apelantă/care este apelată.

S

Apeluri telefonice programate

Programarea apelurilor telefonice ca o înregistrare de date dedicate şi
vizualizarea în calendarul dumneavoastră.

S

Telefonie

Servicii de notificare şi acţionare
Notificări personalizate

Reguli personalizabile pentru notificare automată, ca de exemplu în cazul
modificării unui document.

S

Suport flux de lucru

Iniţierea automată a funcţiilor de urmărire ca răspuns la o acţiune iniţială,
de ex. generarea unui mesaj de întâmpinare sau setarea de noi înregistrări
de date când se deschide un nou cont de client.

S

Perioada de execuţie

Specificarea unei perioade de execuţie pentru fiecare regulă, cum ar fi o zi,
sau să fie finalizată într-un anumit interval de timp.

S

Conectarea notificărilor
ca legături primare

Arhivarea automată a notificărilor inclusiv stabilirea legăturii primare.

P

Notificare despre modificarea adresei

Notificarea modificărilor adreselor cu arhivarea notificării.

S

Includerea tipurilor de legături

Includerea diferitelor tipuri de legături în serviciul de notificare şi acţionare.

S

Informaţii despre companie

Prezentarea diferitelor secţiuni cum ar fi diviziile corporaţiei.

A

Galeria de imagini cu angajaţii

Afișarea unei galerii a angajaţilor, cu detalii despre abilităţile şi competenţele acestora.

A

Tabloul de notificări şi
forumurile de discuţii

Schimburi reciproce la nivelul companiei, departamentului, grupului sau
specifice proiectului.

A

Maparea proceselor
şi fluxurilor de lucru

Maparea tehnică a proceselor pentru manipularea rapidă, precum crearea
automată a unei sarcini în momentul introducerii unei cereri de suport IT.

A

Intranet şi portal companie

S = Ediţia Standard, P = Ediţia Premium, A = Modul suplimentar • Supus erorilor şi modificării fără notificare.
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Pagina de pornire personală

Definirea unei pagini personale de pornire cu module precum „Programările
mele de astăzi”, un buletin de ştiri, favorite personale, sau notificări.

A

Agenda telefonică

Agenda telefonică a angajaţilor cu funcţii de căutare şi acces direct la pagina
personală a angajaţilor.

A

Căutare competenţă

Căutarea angajaţilor cu abilităţi şi competenţe specifice.

A

Planificări la nivelul corporaţiei
şi departamentului

Accesul la calendarele distribuite ale altor departamente sau ale întregii companii.

A

Liste cu zilele de naştere

Liste cu zilele de naştere cu notificare activă pe pagina de pornire.

A

Bază de date cu informaţii şi cunoştinţe

Completarea structurată a documentelor cheie şi informaţii cu căutare şi acces simple.

A

Organigramă

Vedere generală a ierarhiei corporaţiei cu facilitate de contacte directe.

A

Administrarea concediilor

Cererile de concediu, aprobarea de către superiorul ierarhic aferent,
administrarea indemnizaţiilor de concediu.

A

Calendar şi liste concedii

Vedere generală a concediilor luate, aprobate, refuzate şi programate.

A

Managementul absenţelor

Managementul perioadelor de absenţă, cu vedere generală şi opţiuni de evaluare.

A

Formulare online

Acces la formularele online, de ex. pentru îmbunătăţirea sugestiilor, şi crearea
de formulare online personalizate utilizând un designer integrate de formulare.

A

Liste de verificare

Pregătirea şi planificarea integrate personalizabile a listelor de verificare,
cum ar fi târgurile comerciale sau călătoriile în scop de afaceri.

A

Calendar

Calendar personal cu avertisment în caz de suprapuneri cu alte programări planificate.

A

Calendar de echipă

Acces la calendarele distribuite ale altor angajaţi şi grupuri.

A

Calendar resurse

Acces la calendarele distribuite de planificare a resurselor.

A

Managementul resurselor

Managementul resurselor precum sălile de conferinţă sau autovehiculele companiei.

A

Dosar general

Consolidarea documentelor cheie legate de un proiect într-un singur dosar.

A

Vedere generală proiecte

Pagina de pornire a proiectului cu informaţii conectate inclusiv angajaţi, programări,
documente şi sarcini.

A

Managementul sarcinilor

Gestionarea propriilor sarcini şi delegarea altor persoane.

A

Managementul documentelor

Completarea şi publicarea structurată a tuturor tipurilor de documente.

A

Managementul adreselor

Gestionarea companiilor, persoanelor de contact şi contactelor individuale.

A

Notificări automate

Notificarea noilor dezvoltări sau schimbări cheie precum „Programare nouă”
sau „Sarcină delegată”.

A

Vizualizare calendare şi programare întâlniri
Calendar
Calendar personal

Calendar personal cu planificare publică, confidenţială şi personală în perspectivă.

S

Calendar de echipă

Afişarea de utilizatori multipli într-un singur calendar pentru a furniza o v
edere generală rapidă a intervalelor de timp liber.

S

Calendar sărbători

Introducerea şi afişarea sărbătorilor.

S

Vizualizare calendar distribuit

Vizualizarea calendarelor altor utilizatori.

S

Vizualizare zi/săptămână/lună

Afişare programări în zile, săptămâni sau luni.

S

88
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Calendar resurse

Afişarea resurselor precum sălile de conferinţe, autovehiculele companiei
sau echipamentele de proiecţie.

S

Zile de sărbătoare legală

Afişarea şi planificarea zilelor de sărbătoare legală.

S

Activităţi

Afişarea activităţilor precum fazele proiectelor, apelurile telefonice şi sărbătorile
în calendar.

S

Crearea de programări

Crearea facilă de programări direct în jurnal şi includerea automată a
participanţilor relevanţi.

S

Drepturi de acces

Permiterea drepturilor speciale de vizualizare în perioade libere sau blocate.

S

Listă de sarcini

Afişarea sarcinilor actuale în jurnal.

S

Întâlniri publice

Marcaţi întâlnirile ca publice, şi anume accesibile de către toţi colegii.

S

Acces complet la întâlnirile terţilor

Vizualizarea întâlnirilor terţilor care nu vă implică pe dumneavoastră. Acest lucru
necesită atribuirea drepturilor corespunzătoare.

S

Întâlniri personale

Marcaţi întâlnirile ca personale. Întâlnirile personale pot fi vizualizate doar de
persoana în cauză.

S

Întâlniri confidenţiale

Marcaţi întâlnirile ca fiind confidenţiale. Întâlnirile confidenţiale pot fi vizualizate
doar de utilizatorii autorizaţi.

S

Întâlniri „în afara biroului”

Marcaţi întâlnirile ca fiind „în afara biroului”.

S

Evenimente pentru întreaga zi

Alegeţi opţiunea „Eveniment întreaga zi” când un eveniment este programat
pentru întreaga zi.

S

Întâlniri recurente

Creați întâlniri recurente pe bază zilnică, săptămânală, lunară sau anuală.

S

Reprogramare automată

Reprogramarea automată a întâlnirilor recurente în cazul în care cad în weekend
sau zilele de sărbătoare legală.

S

Serviciul de notificări

Notificare la scurt timp înainte de expirarea programărilor recurente cu privire la crearea
de noi programări şi modificări ale celor existente, şi atunci când programările sunt şterse.

S

Funcţia alerte

Alerte personalizabile pentru participanții relevanţi.

S

Avertismente suprapuneri

Emiterea unui avertisment de suprapunere în cazul unei întâlniri programate de
două ori sau alocării duble de resurse precum echipamentele de proiecţie sau
maşinile folosite în comun.

S

Reprogramare

Mutaţi întâlnirile programate uşor cu glisare şi fixare.

S

Găsirea intervalelor de timp liber

Găsirea intervalelor de timp liber pentru unul sau mai mulţi participanţi
având în vedere ora, locul, durata, resursele şi posibilele suprapuneri.

S

Delegarea întâlnirilor

Crearea de întâlniri pentru terţi.

S

Diagramă planificator

Vedere generală a planificărilor pe mai multe zile precum călătorii în scop de afaceri,
târguri comerciale sau vacanţe în formă de grafice bară.

S

Legături

Programări legături cu toate înregistrările relevante de date precum documente,
adrese sau proiecte.

S

Întâlniri cu sprijinul iCalendar

Invitarea participanților externi la o întâlnire, precum şi răspunsul la invitaţiile externe la
întâlniri din partea clienţilor.

S

Sincronizarea datelor cu soluţii
Microsoft

Sincronizarea programărilor cu Microsoft Exchange/Microsoft Outlook.

A

Sincronizarea datelor cu
dispozitivele mobile

Sincronizare unidirecţională cu dispozitive mobile.

S

Întâlniri

S = Ediţia Standard, P = Ediţia Premium, A = Modul suplimentar • Supus erorilor şi modificării fără notificare.
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Sincronizarea datelor cu dispozitivele
mobile

Sincronizare bidirecţională cu dispozitive mobile.

P

Acces în timp real la întâlniri

Numerous possibilities for exporting result data for further editing or presentation
in other systems such as Microsoft Access or Business Intelligence Tools.

P

Planificarea şi delegarea sarcinilor
Sarcini

Management centralizat al tuturor sarcinilor în curs sau finalizate, clasificate ca sarcini
unice, care se repetă sau de echipă

S

Vedere generală listă

Afișarea sarcinilor în formă de listă personalizabilă cu orice ordine de sortare, cum ar fi
prin cuvinte cheie, prioritate sau termen limită.

S

Atribuirea responsabilităţilor

Desemnaţi o persoană responsabilă pentru sarcina creată.

S

Asistenţă introducere

Asistenţă introducere în două etape sub formă de sarcină „tip” (de ex. „suport”) şi
„status” (de ex. „în curs”) cu definiții dinamice de câmpuri obligatorii.

P

Mutarea sarcinilor

Mutarea automată a sarcinii dacă nu este finalizată.

S

Planificarea sarcinilor

Planificarea unei sarcini utilizând sarcinile de urmărire.

S

Funcţia alerte

Alertă automată la termenul limită al sarcinii.

S

Delegarea sarcinilor

Create tasks for other colleagues, with tracking.

S

Serviciul de notificări

Notificarea sarcinilor nou create sau la primirea unei sarcini delegate.

S

Prioritizare

Prioritizarea sarcinilor ca A, B sau C.

S

Durata procesării

Planificarea momentului de finalizare a sarcinii, cu estimativ, ţintă şi efectiv.

S

Status finalizare

Afișarea statusului de finalizare ca bară de progres şi valoare procentuală.

S

Sincronizarea datelor cu dispozitivele
mobile

Sincronizare unidirecţională cu dispozitive mobile.

S

Sincronizarea datelor cu dispozitivele
mobile

Sincronizare bidirecţională cu dispozitive mobile.

P

Suport flux de lucru

Numerous possibilities for exporting result data for further editing or presentation
in other systems such as Microsoft Access or Business Intelligence Tools.

S

Evaluarea datelor cu rapoarte şi crearea de previziuni
Şabloane predefinite de rapoarte

Accesul la şabloane de rapoarte pentru prezentarea unei vederi de ansamblu a datelor
în format PDF.

S

Vizualizări tablouri de bord la nivelul
companiei

Definirea vizualizării tablourilor de bord de la nivelul companiei pentru a oferi
o vedere generală a tuturor datelor relevante.

S

Vizualizări tablouri de bord specifice
înregistrărilor

Afişarea tuturor datelor relevante ale înregistrării de date actuale inclusiv informaţiile cu
legături.

S

Exportul datelor în format text

Sprijinirea exportului de date în format CSV pentru editarea ulterioară în programele
terţilor.

S

Gruparea datelor

Gruparea interactivă a datelor în liste.

S

Definirea de şabloane personalizate de
rapoarte

Definirea de şabloane suplimentare de rapoarte pentru prezentarea unei vederi de ansamblu a datelor.

A

Vizualizări rapoarte

Afișarea indicatorilor în tabele de valori care pot include diferite nivele de grupuri sau în
formă grafică.

A
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Raportarea în registre de date

Generarea de rapoarte complexe, multidimensionale de evaluare într-un număr de tipuri
de registre, inclusiv registre de date conectate.

A

Rapoarte planificate

Generarea de rapoarte pe baza şabloanelor existente de rapoarte la intervale definite
cu livrare automată.

A

Tabloul de bord al clientului

Vedere de ansamblu specifică clienţilor a datelor definite care includ cifre din vânzări,
plângeri şi produse vândute.

A

Tabloul de bord al proiectelor

Vedere de ansamblu specifică proiectelor pentru datele definite, care includ cifre din
vânzări, plângeri şi produse vândute.

A

Prezentare ca tabel pivot

Afișarea agregată a valorilor utilizând tabeluri pivot cu opţiunea afişării valorilor ca
sumă, minimum, maximum sau medie.

A

Rapoarte tip cristal

Integrare completă în rapoarte tip cristal.

A

Arhivare

Arhivarea rapoartelor direct în arhiva documentelor.

A

Oportunităţi de vânzare

Alocarea grafică a vânzărilor previzionate în faze individuale ale procesului de vânzare.

A

Previziune

Opţiuni pe scară largă pentru evaluarea oportunităţilor de vânzare, cum ar fi în funcţie
de teritoriu sau coordonatorul principal al vânzărilor

A

Exportarea rezultatelor pentru
prelucrare ulterioară

Numeroase posibilități pentru exportarea datelor rezultatelor pentru editarea sau
prezentarea ulterioară în alte sisteme precum Instrumentele Microsoft Access sau
Business Intelligence.

A

Personalizare fără abilităţi de
programare

Crearea şi administrarea de reguli centralizate, corporatiste despre Consola de
management prin intermediul interfeţelor utilizatorilor fără niciun limbaj de
programare sau criptare.

S

Personalizarea structurii de date

Includerea de cerinţe speciale de afaceri precum crearea de noi câmpuri, introducerea
şi selectarea opţiunilor de asistenţă sau de vizualizări..

S

Designer Aplicaţii

Nu trebuie să fiţi programator pentru a vă crea propriile aplicaţii sau pur şi simplu să vă
îmbunătățiți informațiile, elementele şi diagramele aplicaţiilor dumneavoastră existente puteţi să faceţi toate aceste lucruri prin glisare şi fixare..

S

Extensibilitatea interfeţei

Plasaţi până la zece câmpuri suplimentare per tip de înregistrare de date pe interfaţă.

S

Personalizarea interfeţelor

Opţiuni largi pentru compania care se ocupă de concepere - tipuri specifice de
înregistrări de date precum file suplimentare, crearea de câmpuri suplimentare,
calcul automat cu câmpuri de formule sau plasarea liberă de informaţii cu legături.

A

Tipuri de registre de date personale

Crearea de tipuri de înregistrări de date personale, specifice companiei, echivalente cu
tipurile de înregistrări de date native precum sarcinile.

A

Etichetare în multiple limbi

Generarea de opţiuni de asistenţă pentru intrări şi denumiri de câmpuri în multiple limbi.

S

Câmpuri formule dinamice

Câmpuri cu rezultate pentru calcule matematice sau texte, control dinamic al ajutoarelor
de introducere a datelor.

A

Valori implicite centralizate ale
utilizatorilor

Specificarea filtrelor, grupurilor sau drepturilor de acces în funcţie de regulile implicite,
cum ar fi pentru calendarele de echipă şi la nivel de utilizator.

S

Conturi personale de utilizatori
pentru angajaţi

Setarea automată a conturilor de utilizator pentru angajaţii noi recrutaţi cu drepturi şi
setări personalizate.

S

Definirea structurilor de date
Administrare şi personalizare

S = Ediţia Standard, P = Ediţia Premium, A = Modul suplimentar • Supus erorilor şi modificării fără notificare.
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Protecţia datelor

Protecţie împotriva accesului neautorizat la date precum exportul neautorizat de date.

S

Mesajele din sistem

Afişarea mesajelor din sistem după autentificare, ca de exemplu pentru anunţarea
ferestrelor de întreţinere.

S

Tablou de bord personalizat

Utilizatorii îşi pot personaliza pagina lor de pornire.

S

Navigator personalizat

Navigatoare personalizate pentru angajaţi individuali cu foldere şi alte vederi într-o
structură tip copac.

S

Vizualizări filtre

Crearea şi salvarea filtrelor personalizate de date în vederi pentru acces rapid.

S

Navigator centralizat

Navigatoare centralizate pentru diviziile sau departamentele corporaţiei cu foldere şi alte
vederi într-o structură tip copac.

S

Setări specifice utilizatorului

Beneficierea de flexibilitatea tehnică
Distribuire software automată

Instalaţi CAS genesisWorld, actualizările software-ului, add-in-urile şi modulele utilizând
funcţia automată de distribuire software.

S

Arhitectură multi-tenant

Acces la diferite baze de date.

S

Centru de întreţinere

Managementul inteligent al bazei de date utilizând noile funcţii de ștergere a datelor
pe care le puteţi defini manual.

S

Distribuire optimă încărcare server

Distribuirea automată a sarcinilor pentru gestionarea utilizării capacitaţii optime a
serverelor cu multiple aplicaţii CAS genesisWorld.

S

Integrare LDAP

Accesul la contactele din CAS genesisWorld prin LDAP în Microsoft Exchange.

S

Unicode şi formate adrese

Afişarea corecta a seturilor internaţionale de caractere şi afişarea adreselor în format
de potrivire a adreselor.

S

Funcţia de fus orar

Afişarea activităților internaţionale precum întâlnirile programate, sarcinile, concediile
şi apelurile telefonice în ecranul cu ziua şi săptămâna fusului orar relevant.

A

Legături primare

Legături ierarhice pentru atribuirea tuturor datelor proiectelor direct către adrese.

P

Integrarea aplicaţiilor terţilor

Distribuirea şi sincronizarea datelor cu orice aplicaţii ale terţilor în CAS genesisWorld.

A

Extinderea CAS genesisWorld cu conexiuni şi interfeţe
Integrarea cu Microsoft Exchange şi Microsoft Outlook
Microsoft Outlook ca email client
implicit

Utilizarea opţională a Microsoft Outlook ca şi email client pentru CAS genesisWorld.

S

Arhivarea emailurilor

Arhivarea manuală sau automată a emailurilor ca pe o întâlnire, sarcină, document sau
email planificate.

S

Conectarea emailurilor

Conectarea automată a emailurilor de adresele destinatarilor şi/sau expeditorilor.

S

Integrarea LDAP

Acces la adresele din CAS genesisWorld prin LDAP în Microsoft Exchange.

S

Stoc de adrese împărtășit

Sincronizarea contactelor dintre Microsoft Exchange şi CAS genesisWorld.

A

Sincronizarea programărilor

Sincronizarea planificărilor dintre Microsoft Exchange şi CAS genesisWorld.

A
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Integrarea cu ERP (Planificare Resurselor Întreprinderilor)
Sincronizarea automată a datelor

Sincronizarea datelor din CAS genesisWorld cu datele ERP, cum ar fi documentele care
sunt transmise prin poştă, articolele deschise, produsele achiziţionate sau blocajele în
livrare.

A

Sincronizarea bidirecţională a datelor

Introducerea si editarea datelor despre adrese şi proiecte atât în sistemul ERP, cât şi în
CAS genesisWorld cu sincronizare automată.

A

Conectarea automată a adreselor

Legarea adreselor de produse şi documentele poştale şi afişarea de informații suplimentare din sistemul ERP pentru raportare comprehensiva.

A

Cataloage de produse

Prezentarea de grupuri de produse şi produse unice ca pagini HTML în cataloage cu
caracteristici şi grafice selectate cu opţiuni de export uşor de utilizat.

A

Calitatea şi îmbogăţirea datelor
Ştergerea duplicatelor

Verificarea duplicatelor în întreaga bază de adrese, urmată de ştergerea duplicatelor.

A

Verificarea adreselor

Verificarea adreselor poştale corecte şi altele.

S

Îmbogățirea datelor companiei *

Integrarea cu directorul Unternehmensverzeichnis.org pentru actualizarea şi îmbogățirea
datelor companiei, ca de exemplu cu informaţiile despre credite, solduri sau coduri de
sectoare.

S

Identificarea şi corectarea adreselor
care prezintă riscuri *

Verificarea adreselor incorecte şi corectarea opţională sau îmbunătățirea adreselor
cu furnizorii de servicii legate de adrese.

S

Achiziţia de adrese *

Extinderea bazei de date cu noi adrese, ca de exemplu dintr-un sector şi regiune
specifice cu adoptarea adreselor din YellowMap.

S

Marketing profesional prin email
Campanii personalizate prin email fără
abilitaţi de programare

Compunerea şi personalizarea campaniilor prin email în format HTML, fără a fi nevoie
de niciun fel de abilitaţi de programare, pentru grupurile selectate de clienţi cu ajutorul
Inxmail Professional.

A

Verificarea calității

Controlul calității, de exemplu verificarea legăturilor împotriva erorilor, transmiterea
testelor prin adresele electronice şi definirea unei proceduri de lansare înainte de
transmiterea campaniilor.

A

Emailuri xRM personalizate

Crearea de emailuri personalizate care includ informaţii specifice din diferite surse, ca
de exemplu evenimente, oportunități, apeluri telefonice sau cereri.

S

Verificarea adreselor înainte de
trimitere

Verificarea corectitudinii adreselor de email şi verificarea împotriva posibilei eliminări a
adresei din lista de distribuire asociată în momentul transferării listelor de adrese
electronice din CAS genesisWorld către Inxmail Professional.

A

Administrarea abonamentelor şi
anulărilor

Înregistrarea abonaţilor la newsletter şi a anularilor pentru actualizarea viitoarelor
campanii prin email.

A

Evaluarea succesului

Evaluări comprehensive acoperind ratele de deschidere, de accesare sau anulare,
şi afişarea succesului unei campanii prin email.

A

Arhivare automată

Arhivarea emailurilor trimise în dosarele destinatarilor.

A

Integrarea cu site-urile web TYPO3
Publicarea datelor

Puteţi publica pe site-urile web toate datele, cum ar fi evenimente sau întâlniri, direct din
CAS genesisWorld.

A

Exportul datelor

Exportul direct al datelor introduse pe site-urile web, cum ar fi datele despre adrese
pentru înregistrările evenimentelor în CAS genesisWorld.

A

Adaptarea la designul corporaţiei

Afişarea individuală pe site-urile web a datelor exportate care prezintă designul
corporatist al companiei..

A

S = Ediţie Standard, P = Ediţie Premium, A = Modul suplimentar •
Obiectul modificărilor fără notificare.
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Funcţii de management
Crearea facilă de rapoarte
Evaluări şi rapoarte

Compilarea automată a tuturor tipurilor de rapoarte actualizate.

S

Şabloane şi formate de afişare

Crearea de şabloane specifice contextului. Formate de afişare uşor de utilizat
pentru rapoarte, inclusiv sub forma de tabel, grafic şi diagrama.

S

Previzualizare

Previzualizare rapoarte pentru verificare şi corectare, dacă este cazul.

S

Intervale raportare

Rapoarte la intervale predeterminate.

S

Trimitere automată

Trimitere automată, inclusiv emiterea automata a unui raport săptămânal unui
grup definit de persoane.

S

Rapoarte sub forma de tabel pivot

Vedere de ansamblu a rapoartelor de evaluare complexe, multidimensionale în
tabele pivot.

A

Monitorizarea schimbărilor de date şi definirea fluxurilor de lucru
Monitorizarea datelor

Definirea regulilor de notificare ca răspuns la orice schimbări în baza de date.

S

Notificarea prin email

Abonarea la notificările prin email când registrele de date şi legături sunt create
sau modificate, sau la intervale definite.

S

Iniţierea de acţiuni individuale

Definirea regulilor pentru acţiuni individuale legate de registre specifice de date în
cazul schimbărilor sau dacă termenele limită sunt omise.

S

Funcţiile aferente vânzărilor
Gestionarea şi optimizarea proceselor de vânzări
Dosarul clientului

Arhivarea tuturor documentelor şi corespondenţei cu un client în dosarul relevant
al clientului.

S

Client potenţial

Tip registru de date pentru introducerea rapida a datelor direct în momentul
contactului cu un potenţial client; calificarea ulterioara a adreselor cu facilitatea
de a o transforma într-o oportunitate de vânzare.

A

Oportunităţi

Maparea întregului proces de vânzări (dobândirea de potenţiali clienţi, faza de oferta,
finalizare şi post-vânzare)

S

Vânzări sistematice

Definirea proceselor de vânzare, a cataloagelor de produse şi maparea întregului
proces de vânzare, de exemplu cu ajutorul unei oportunităţi de vânzare.

A

Suportul ierarhiei vânzărilor

Definirea libera a până la trei ierarhii de vânzări, ca de exemplu în funcţie de aspectele
geografice sau legate de personal.

A

Maparea structurilor de vânzări

Expand sales opportunities to include hierarchical mapping of sales structures and
methods, such as definition of activities and milestones.

A

Maparea ariilor de vânzări

Maparea ierarhică a teritoriilor de vânzări cu până la trei nivele de defalcare, de
ex. Europa, Germania şi Sudul Germaniei.

A
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Căutarea în apropiere

Afişarea şi selectarea adreselor într-o arie definita.

S

Definirea etapelor de vânzări

Definirea etapelor de vânzări, de exemplu cu „următoarea activitate”, indicând acțiunile
imediate precum un apel telefonic, programarea unei întâlniri sau apelarea inversa.

A

Configuratorul de oferte

Generarea automata de oferte care încorporează opţiuni, produse alternative, preţuri şi
reduceri.

A

Documentarea ofertelor

Elaborarea şi documentarea unei oferte complete, cu scrisoarea de însoţire, informaţii
detaliate despre produse sau propuneri de finanţare.

A

Articole opţionale

Puteţi include acum articole opţionale la oferta în timpul creării ofertelor de vânzări.

A

Configuratorul de produse roduct
configurator

Configurarea produselor bazate pe variantele înregistrate ale produselor,
componentelor şi preţurilor

A

Variante ale produselor

Asigurarea posibilităţii de combinare a componentelor produselor prin regulile (tehnice)
de înregistrare în jurnale.

A

Crearea de chitanţe

Crearea tipurilor de documente precum oferte, comenzi, facturi sau note de credit din
adrese, oportunități sau proiecte.

A

Definirea cataloagelor de criterii

Crearea libera de cataloage cu criterii care pot fi definite, de exemplu pentru evaluarea
potenţialilor clienţi.

A

Oportunități de vânzare interactive

Variante interactive de prezentare pentru oportunități de vânzare cu filtrare după
contact iniţial, oferta, contract.

A

Probabilitatea câştigului

Evaluarea potenţialelor bazata pe calculul automat al probabilității de câştig.

A

Analiza punctelor forte şi punctelor
slabe

Analiza opţiunii de identificare a celor mai profitabili clienţi şi de a previziona vânzările.

A

Ponderea concurenţilor şi contactelor

Analiza concurenţei bazata pe ponderea şi evaluarea concurenţilor şi contactelor.

A

Liste de preţuri şi reduceri

Generarea de liste de preţuri şi reduceri pentru produse.

A

Marjele de contribuţie

Suport pentru calcularea marjelor de contribuţie ale oportunităților.

S

Geomarketing

Prezentarea tuturor tipurilor de înregistrări de date, ca de exemplu toate oportunitățile
de vânzare în aşteptare, sub forma de harţi termografice.

A

Serviciul de notificare şi acţionare

Notificări personalizabile, ca de exemplu o notificare este trimisa echipei interne de
vânzări daca personalul de pe teren actualizează un document al clientului.

S

Interfaţa ERP

Interfaţa pentru sistemele ERP şi accesul la facturi, bonurile de livrare sau oferte direct
din CAS genesisWorld fără aplicaţia de comutare.

A

Sincronizarea adreselor

Sincronizarea automata a adreselor între aplicaţiile CRM şi ERP.

A

Opţiuni de căutare şi filtrare

Opţiuni de căutare şi filtrare în toate câmpurile; administrarea articolelor produselor,
concurenţilor, contactelor, şi altele.

S

Raportare

Raportare bazata pe setul complet de date, precum evaluarea oportunităților de vânzare A
create în ultimele trimestre.

Măsurarea loialității emoţionale a
clienţilor

Determinarea loialității emoţionale utilizând indicatorul fan!® şi investigarea nivelului
global de satisfacţie a clientului.

A

Grup de clienţi

Clasificarea clienţilor în cinci grupe bazate pe loialitatea lor emoţionala.

A

Crearea simplă de chitanţe fără ERP

Introducerea documentelor precum oferte, facturi sau note de credit pentru adrese,
oportunități şi proiecte.

A

S = Ediţia Standard, P = Ediţia Premium, A = Modul suplimentar • Supus erorilor şi modificării fără notificare.
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Funcţiile de marketing
Planificarea, executarea şi evaluarea campaniilor
Selectarea grupurilor ţinta şi lista de
distribuire

Combinarea grupurilor ţinta specifice în listele de distribuire pe baza bazei de date
centrale, aplicând funcţii de căutare şi filtrare pe scara largă funcţii de filtrare.

S

Căutare legături

Căutarea de adrese, inclusiv înregistrările de date conectate pentru a spori precizia
grupului ţinta.

P

Metoda de contactare permisa şi
preferata

Respectarea automata a metodei de comunicare permise şi preferate înainte de contactare/trimiterea campaniilor prin email, pentru a respecta reglementările de protecţie a
datelor.

S

Comunicări personalizate

Şabloane HTML şi expertul în campanii pentru comunicări personalizate prin email,
scrisoare, fax şi telefon.

S

Şabloane de comunicări

Utilizarea de şabloane predefinite sau personalizate pentru comunicările în masa.

S

Campanii prin email şi buletine
informative

Interfaţa pentru Inxmail pentru marketing puternic prin email şi marketing bazat pe
obţinerea acordului cu opţiuni de evaluare pe scara larga a rapoartelor ad-hoc pentru
campaniile de urmărire.

A

Campaniile cu etape multiple

Gestionarea, executarea şi evaluarea campaniilor cu etape multiple prin diverse canale
de comunicare utilizând designerul grafic de campanii.

A

Statusul campaniei

Descrierea statusului şi progresului unei campanii, cum ar fi „planificat”, „activ”,
„complet”.

A

Documentarea campaniei

Arhivarea tuturor informaţiilor din cadrul unei campanii, inclusiv adresele ținta, campani- A
ile prin email trimise, apelurile telefonice efectuate şi documentele aferente.

Documentarea răspunsului clientului

Răspunsurile clientului în aşteptare de documente sau primite în cadrul campaniei
sau direct din fereastra de înregistrare a datelor a adresei sau apelului în cauza.

A

Planificarea bugetului

Elaborarea unui buget pentru fiecare campanie. Înregistrarea costurilor şi cifrei de
afaceri pentru acţiunile finalizate şi resursele media desfășurate.

A

Gestionarea adreselor incorecte şi
redresările

Identificarea adreselor incorecte dintr-o campanie pentru a îmbunătăți calitatea
datelor.

A

Evaluare

Evaluarea campaniilor prin email bazate pe bugetul atribuit pentru marketing pentru
a măsura succesul acestora.

A

Managementul evenimentelor

Planificarea evenimentelor cu managementul facilitaţilor, organizarea de invitaţii, şi
evaluare. Restricţii cu privire la numărul de participanţi posibili; înregistrarea prin
email personalizat şi link de autentificare

A

Funcţiile de management al proiectelor şi service
Planificarea eficientă a proiectelor dumneavoastră
Vedere generală proiecte

Vedere generala a tuturor datelor care aparţin unui proiect precum întâlnirile, sarcinile,
documentele şi jurnalele apelantului.

S

Vedere generală status

Vedere generala a proiectelor în aşteptare, în curs şi critice sau a limitelor şi indicarea
statusului global pe baza unui cod luminos de trafic (verde, galben, roşu).

P
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Planuri de proiect personalizate

Crearea de planuri de proiecte pentru proiectele clienţilor, dezvoltarea produselor,
pregătirile târgurilor comerciale, etc., cu dependenţele predecesor-succesor şi
atribuirea responsabilităților şi resurselor materiale.

A

Planificarea resurselor

Planificarea efortului depus de angajaţi, managementul competenţelor şi vederea de
ansamblu a volumului de munca şi disponibilității.

A

Înregistrarea orei şi cheltuielilor

Înregistrarea orei la nivel de client, proiect şi post, precum şi înregistrarea cheltuielilor cu A
funcţii integrate pentru vouchere, cheltuielile cu diurnele şi cheltuielile de deplasare.

Managementul ofertelor şi comenzilor

Compilarea ofertelor din catalogul de produse şi datele ERP cu un singur clic pe mouse.

Controlul proiectelor

Evaluarea tuturor înregistrărilor orelor, cheltuielilor şi serviciilor terţilor, ulterior verificate A
prin comparaţie cu planurile bugetului.

Interfaţa Microsoft Project

Integrarea Microsoft Project şi a Open Workbench.

A

A

Optimizarea serviciilor şi suportului
Solicitări de asistenţă la autentificare

Solicitări de asistenţă la autentificare utilizând diferite canale. Notificări interne şi externe A
bazate pe reguli, de exemplu când se primesc noi solicitări

Solicitări de asistenţă la procesare

Solicitări de servicii de procesare de la contactul iniţial prin găsirea de soluţii: cu planificare, atribuirea responsabilităţilor, priorităţilor, sau delegare utilizând resurse privind
dosarele de incidente.

A

Calcularea cheltuielilor cu serviciile

Înregistrarea automată sau manuală a momentului cheltuielilor cu serviciile şi alocarea
exactă a reclamaţiilor cu privire la servicii pentru fiecare client - ulterior sau pe fundal.

A

Managementul FAQ

Colaţionarea dosarelor de incidente procesate în baza de date FAQ. Publicarea documentelor FAQ selectate pe un portal online.

A

Portal de servicii

Portal de asistenţă cu vedere de ansamblu a tuturor solicitărilor, intrărilor online şi
căutării FAQ. Clienţi pot crea noi rezervări de asistenţă şi vizualiza statusul procesării
rezervărilor efectuate.

A

Dreptul la asistenţă

Informații despre versiunile de produse aprobate pentru asistenţă şi persoanele care
au dreptul de a crea rezervări pentru asistenţă. Încorporarea detaliilor blocajelor de
asistenţă pe companii sau contacte individuale.

A

Acorduri la nivel de servicii (SLAs)

Asigurarea contractuală a prestării serviciilor, de ex. scopul, timpul de răspuns, timpul
de procesare, documentaţia de implementare a produsului şi factura de mentenanţă.

A

Asistenţă pentru canalele de
comunicaţii

Legarea solicitărilor de asistenţă de canalele de comunicare existente precum email,
telefon şi portalul de servicii.

A

Managementul biletelor

Maparea fluxurilor de lucru complexe, la nivelul întregii companii pentru înregistrarea
şi procesarea comprehensivă a rezervărilor.

A

Şabloane de emailuri

Crearea şi accesul la câmpurile emailului din rezervare şi legătura sa.

A

Notificări standard

Sistemul de înregistrare şi gestionare a rezervărilor este notificat cu privire la primirea
şi procesarea solicitării şi cu privire la modificările registrului de date.

A

S = Ediţia Standard, P = Ediţia Premium, A = Modul suplimentar • Supus erorilor şi modificării fără notificare.
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CAS genesisWorld Web
Funcţii pentru toate departamentele firmei
Gestionarea şi înregistrarea datelor de contact
Managementul centralizat al
adreselor

Înregistrarea oricăror adrese, cum ar fi informaţiilor despre companie, client şi vânzări, în
baza de date centrală.

P

Date de contact companie

Introducerea adreselor precum cele ale companiilor/organizațiilor.

P

Contacte

Afişarea şi introducerea contactelor.

P

Date de contact parteneri

Introducerea adreselor precum cele ale persoanelor de contact din cadrul unei
companii/organizaţii.

P

Valori sincronizate ale câmpurilor

Transferul automat al datelor centrale despre adrese către persoanele de contact.

P

Câmpuri suplimentare şi obligatorii

Introducerea şi păstrarea informaţiilor suplimentare bazate pe câmpuri suplimentare şi
obligatorii, cum ar fi „Primul contact” sau „Interesat de”, cu respectarea cerinţelor de
protecţie a datelor.

P

Asistenţă introducere

Introducere asistată a adreselor pe baza valorilor implicite predefinite.

P

Metoda de contactare permisă

Definirea metodelor de contactare permise, cum ar fi email, telefon sau poştă
convenţională pentru corespondenţă.

P

Metodă preferată de contactare

Setarea metodei preferate de contactare precum email, telefon sau poştă convenţională
pentru corespondenţă.

P

Expert adrese

Preluarea inteligentă de adrese din semnăturile emailurilor, site-urile web, documente,
sau orice alte surse text şi adăugarea acestora rapid în sistem.

P

Verificarea consecvenţei

Verificarea automată a consecvenţei datelor despre adrese precum codul poştal care
se potriveşte cu locaţia.

S

Completarea automată a adreselor

Completarea automată a informaţiilor despre adrese pe baza codului poştal, de ex.
completarea automată a oraşului, satului sau districtului după introducerea codului
poştal pentru peste 40 de ţări europene.

P

Sincronizarea adreselor

Sincronizarea unidirecţională şi bidirecţională a adreselor cu Microsoft Exchange.

A

Hartă arie

Afişarea adreselor pe o hartă.

P

Drepturi de acces şi editare

Personalizarea drepturilor de acces şi editare a adreselor cu trei opţiuni (publice, sensibile
ale utilizatorului, private) pentru a asigura protecţia datelor.

P

Îmbogăţirea datelor companiei *

Integrarea cu directorul Unternehmensverzeichnis.org pentru actualizarea şi îmbogăţirea
S
datelor companiei, de exemplu cu informaţii despre credite, solduri sau coduri de sectoare.

Încorporarea informaţiilor despre
reţelele de socializare *

Afişarea informaţiilor din reţelele de socializare precum ştiri, mesaje Twitter şi articole
din presă.

S

Obţineţi o vedere la 360o a clientului dumneavoastră
Dosarul clientului

Vedere structurată şi cronologică a întregului istoric legate de o adresă, precum
emailuri arhivate, programări, documente sau oportunităţi.

P

Sensul semantic al legăturilor

Atribuirea relaţiilor dintre înregistrările de date bazate pe valori definite precum legăturile
dintre clienţi, concurenţi şi contactele cheie din cadrul unui potenţial client.

P
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Tabloul de bord

Vedere generală a informaţiilor actuale.

P

Navigator centralizat

Afişarea vizualizărilor şi listelor definite.

P

Căutarea sistematică de date
CAS SmartSearch

Căutare inteligentă în timp real cu listă personalizată de rezultate, sortate în funcţie de
importanţă.

P

Căutare detaliată

Căutare detaliată de date, luând în considerare toate atributele unei înregistrări de date.

P

Căutare fonetică

Simplificarea căutării de adrese bazată pe similitudinile fonetice, de ex. căutarea pentru
„Johnson” oferă rezultate pentru „Jonson” şi „Jonsen”.

P

Meniu radial

Meniu circular care oferă accesul rapid la acţiuni suplimentare importante pentru
înregistrările de date.

P

Structurare a informaţiilor uşor de
utilizat

Afişarea calendarelor (de echipă) şi a programărilor cu adrese cu legături. Structurarea
stocului dumneavoastră de adrese cu vizualizări de liste, de ex. listare în funcţie de clienţii
A, B şi C.

P

Gestionarea documentelor şi personalizarea comunicării dumneavoastră
Documente
Gestionarea documentelor extensive

Gestionarea documentelor în orice format precum PDF, imagine, fişiere Microsoft Office
sau CAD.

P

Interfaţa Microsoft Office

Interfaţă flexibilă pentru a crea şi edita documentele direct în Microsoft Office.

P

Şabloane implicite

Şabloane implicite inclusiv scrisori şi faxuri pentru comunicările în masă.

P

Meniul radial sensibil la 
context garantează accesul
rapid la toate funcţiile importante pentru acţiunile executate în momentul de faţă.

S = Ediţia Standard, P = Ediţia Premium, A = Modul suplimentar • Supus erorilor şi modificării fără notificare.
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Şabloane personalizate în design
corporatist

Personalizarea şabloanelor inclusiv scrisori şi faxuri pentru comunicările rapide,
conform cu regulile de design ale corporaţiei.

P

Îmbinări de poştă electronică şi scrisori
tip personalizate

Crearea şi transmiterea de scrisori tip, îmbinări de poştă electronică şi faxuri personalizate P
utilizând variabile de câmpuri, câmpuri de îmbinări de poştă electronică şi ataşamente.

Comunicare personalizată în masă

Compunerea şi transmiterea de scrisori tip şi emailuri personalizate cu variabile de
câmpuri, câmpuri şi ataşamente de îmbinări de poştă electronică

P

Formate internaţionale adrese

Suport pentru formatele de adresă specifice unei ţări în scrisori tip.

P

Deschiderea fişierului pentru editare
sau citire

Deschiderea fişierelor în modul de scriere pentru editarea documentelor sau în modul
protejat împotriva redactării, doar pentru citire.

P

Blocare document

Afișarea utilizatorului care lucrează în momentul de faţă la un document pentru a evita
suprapunerea editării.

P

Clasificarea documentelor

Atribuirea documentelor în categorii, precum ofertă, proces-verbal sau raport.

P

Conectare

Conectarea documentelor cu orice înregistrare de date, precum o adresă sau o întâlnire
programată.

P

Integrare DMS

Interfaţă flexibilă pentru managementul documentelor externe şi sistemele de arhivare.

A

Interfaţa ERP

Interfaţă flexibilă la sistemele ERP pentru sincronizarea documentelor, produselor şi
adreselor.

A

Emailuri şi telefonie
Integrare cu email clienţi externi

Integrare cu email clienţi externi precum Microsoft Outlook, Thunderbird sau Lotus Notes P
pentru arhivarea emailurilor.

Trimitere din cadrul adreselor

Transmiterea emailurilor direct din cadrul registrului de date despre adrese.

P

Arhivare server

Arhivarea independentă a emailurilor unui email client sau hardware (precum tablete).

P

Acces la email

Accesarea emailurilor arhivate.

P

Suport pentru seturi internaţionale de
caractere

Reprezentarea corectă de seturi de caractere din toate limbile în toate domeniile.

P

Scrisori tip şi corespondenţă

Crearea de scrisori tip personalizate şi îmbinări de poştă electronică din listele de adrese
utilizând şabloane de documente.

P

Apel

Apelare rapidă direct din ecranul de adrese.

P

Apeluri telefonice programate

Planificarea apelurilor telefonice ca o înregistrare de date dedicată.

P

Servicii de notificare şi acţionare
Notificări personalizate

Reguli personalizabile pentru notificare automată, ca de exemplu în cazul modificării
unui document.

S

Suport flux de lucru

Iniţierea automată a funcţiilor de urmărire ca răspuns la o acţiune iniţială, de ex. generarea unui mesaj de întâmpinare sau setarea de noi înregistrări de date când se deschide
un nou cont de client.

S

Perioada de execuţie

Specificarea unei perioade de execuţie pentru fiecare regulă, cum ar fi o zi, sau să fie
finalizată într-un anumit interval de timp

S

Conectarea notificărilor ca legături
primare

Arhivarea automată a notificărilor inclusiv setarea legăturii primare.

P

Notificare despre modificarea adresei

Notificarea modificărilor adreselor cu arhivarea notificării.

S

Includerea tipurilor de legături

Includerea diferitelor tipuri de legături în serviciul de notificare şi acţionare.

S
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Vizualizare calendar şi programarea de întâlniri
Calendar
Calendar personal

Calendar personal cu planificare publică, confidenţială şi personală în perspectivă.

P

Calendar de echipă

Afişarea de utilizatori multipli într-un singur calendar pentru a furniza o vedere generală
rapidă a intervalelor de timp liber.

P

Calendar sărbători

Introducerea şi afişarea sărbătorilor.

P

Vizualizare calendar distribuit

Vizualizarea calendarului altor utilizatori.

P

Vizualizare zi/săptămână/lună

Afişare programări în zile, săptămâni sau luni.

P

Crearea de programări

Crearea facilă de programări direct pe calendar şi includerea automată a participanţilor
relevanţi.

P

Drepturi de acces

Permiterea drepturilor speciale de vizualizare în perioade libere sau blocate.

P

Întâlniri publice

Marcaţi întâlnirile ca publice, şi anume accesibile de către toţi colegii.

P

Acces complet la întâlnirile terţilor

Vizualizarea întâlnirilor terţilor care nu vă implică pe dumneavoastră. Acest lucru
necesită atribuirea drepturilor corespunzătoare.

P

Întâlniri personale

Marcaţi întâlnirile ca personale. Întâlnirile personale pot fi vizualizate doar de persoana
în cauză.

P

Întâlniri confidenţiale

Marcaţi întâlnirile ca fiind confidenţiale. Întâlnirile confidenţiale pot fi vizualizate doar
de utilizatorii autorizaţi.

P

întâlniri „în afara biroului”

Marcaţi întâlnirile ca fiind „în afara biroului”.

P

Calendar resurse

Afişarea resurselor precum sălile de conferinţe, autovehiculele companiei sau
echipamentele de proiecţie.

P

Evenimente pentru întreaga zi

Alegeţi opţiunea „Eveniment întreaga zi” când un eveniment este programat pentru
întreaga zi.

P

Serviciul de notificări

Notificarea la scurt timp după expirarea programărilor în serie, cu privire la crearea de
noi programări şi modificări ale celor existente, şi momentul în care sunt şterse întâlnirile
programate.

S

Reprogramare

Mişcaţi cu uşurinţă întâlnirile programate prin glisare şi fixare.

P

Delegarea întâlnirilor

Crearea de întâlniri pentru terţi.

P

Legături

Programări legături cu toate înregistrările relevante de date precum documente,
adrese sau proiecte.

P

Programări

Planificarea şi delegarea sarcinilor
Sarcini

Management centralizat al tuturor sarcinilor în curs sau finalizate, clasificate ca sarcini
unice, care se repetă sau de echipă.

P

Vedere generală listă

Afişarea sarcinilor în formă de listă cu orice fel de comandă, cum ar fi cuvântul cheie,
prioritate sau termen limită.

P

Atribuirea responsabilităţilor

Desemnaţi o persoană responsabilă pentru sarcina creată.

P

S = Ediţia Standard, P = Ediţia Premium, A = Modul suplimentar • Supus erorilor şi modificării fără notificare.
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Asistenţă introducere

Asistenţă introducere în două etape sub formă de sarcină „tip” (de ex. „suport”) şi
„status” (de ex. „în curs”) cu definiții dinamice de câmpuri obligatorii.

P

Mutarea sarcinilor

Mutarea automată a sarcinii la un nou termen limită dacă nu este finalizată

P

Planificarea sarcinilor

Planificaţi o sarcină prin utilizarea sarcinilor de urmărire.

P

Delegarea sarcinilor

Crearea de sarcini pentru alţi colegi, cu urmărire.

P

Serviciul de notificări

Notificarea sarcinilor nou create sau la primirea unei sarcini delegate.

P

Prioritizare

Prioritizarea sarcinilor ca A, B sau C.

P

Durata procesării

Planificarea momentului de finalizare a sarcinii, cu estimativ, ţintă şi efectiv.

P

Status finalizare

Afișarea statusului de finalizare ca bară de progres şi valoare procentuală.

P

Suport flux de lucru

Generarea automată a sarcinilor ca răspuns la evenimente definite.

S

Evaluarea datelor cu rapoarte şi crearea de previziuni
Şabloane predefinite de rapoarte

Accesul la şabloane de rapoarte pentru prezentarea unei vederi de ansamblu a datelor
în format PDF.

P

Vizualizări rapoarte

Afișarea indicatorilor în tabele de valori care pot include diferite nivele de grupuri sau
în formă grafică.

A

Rapoarte planificate

Generarea de rapoarte pe baza şabloanelor existente de rapoarte la intervale definite
cu livrare automată.

S

Rapoarte în format PDF

Generarea de rapoarte în format PDF cu indicatori şi diagrame grafice în timp real.

A

Extinderea CAS genesisWorld cu conexiuni şi interfeţe
Integrarea cu Microsoft Exchange şi Microsoft Outlook
Arhivarea ataşamentelor

Arhivarea manuală a ataşamentelor ca documente utilizând add-in-ul Outlook.

S

Realizarea de legături ale emailurilor

Conectarea automată a emailurilor de adresele destinatarilor şi/sau expeditorilor.

S

Sincronizarea programărilor

Sincronizarea programărilor între Microsoft Exchange şi CAS genesisWorld.

A

Lucrul cu add-in-urile şi interfeţele
Sincronizarea automată a datelor

Sincronizarea datelor din CAS genesisWorld cu datele ERP, cum ar fi documentele care
sunt transmise prin poştă, articolele deschise, produsele achiziţionate sau blocajele în
livrare.

A

Conectare ERP

Accesul la chitanţe, oferte şi facturi, de exemplu.

A

Chestionare

Afişarea şi editarea chestionarelor.

A

Hartă arie

Afişarea adreselor pe o hartă.

P
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Funcţiile de management
Evaluări şi rapoarte

Compilarea automată a tuturor tipurilor de rapoarte actualizate.

S

Trimitere automată

Trimiterea întârziată, inclusiv emiterea automată de rapoarte săptămânale vinerea
unui grup definit de persoane.

S

Şabloane predefinite de rapoarte

Accesul la şabloane de rapoarte pentru prezentarea unei vederi de ansamblu a datelor
în format PDF.

S

Rapoarte planificate

Generarea de rapoarte pe baza şabloanelor existente de rapoarte la intervale definite, cu
livrare automată.

S

Raport şi vizualizări rapoarte

Afişarea indicatorilor de performanţă cheie agregaţi.

A

Rapoarte în format PDF

Generarea de rapoarte în format PDF cu indicatori şi diagrame grafice în timp real.

A

Funcţiile aferente vânzărilor
Gestionarea şi optimizarea proceselor de vânzări
Dosarul clientului

Arhivarea tuturor documentelor şi corespondenţei cu un client în dosarul relevant al
clientului.

S

Oportunităţi

Maparea întregului proces de vânzări (dobândirea de potenţiali clienţi, faza de ofertă,
finalizare şi post-vânzare).

S

Documentarea ofertelor

Elaborarea şi documentarea unei oferte complete, cu scrisoarea de însoţire, informaţii
detaliate despre produse sau propuneri de finanţare.

A

Probabilitatea câştigului

Evaluarea potenţialelor pe baza valorilor procentuale ale probabilităţii de câştig.

A

Liste de preţuri şi reduceri

Includerea de liste de preţuri şi reduceri pentru calculele de oferte.

A

Marjele de contribuţie

Suport pentru calcularea marjelor de contribuţie ale oportunităților.

S

Serviciul de notificare şi acţionare

Notificări, de ex. notificarea asistenţei interne în vânzări când vânzările pe teren
actualizează dosarul clientului.

S

Interfaţa ERP

Interfaţă pentru sistemele ERP. Acces la facturi, avize de însoţire a mărfii sau oferte fără
aplicaţia de comutare.

A

Sincronizarea adreselor

Sincronizarea automata a adreselor între aplicaţiile CRM şi ERP.

A

Raportare

Raportare bazată pe setul complet de date, precum evaluarea oportunităților de
vânzare create în ultimele trimestre.

A

Accesul facil la documente fără ERP

Afişarea documentelor precum oferte, facturi sau note de credit pentru adrese,
oportunităţi şi proiecte.

A

Articole de produse în oportunităţi

Atribuirea produselor şi grupelor de produse unei oportunități.

P

Metoda de contactare permisă şi
preferată

Respectarea automată a metodei de comunicare permisă şi preferată înainte de contactare/transmiterea campaniilor prin email, pentru a respecta reglementările de protecţie
a datelor.

S

Comunicări personalizate

Şabloane pentru comunicări personalizate prin scrisoare.

S

Managementul evenimentelor

Planificarea evenimentelor cu managementul facilitaţilor, organizarea de invitaţii,
şi evaluare.

A

Funcţiile de marketing

S = Ediţia Standard, P = Ediţia Premium, A = Modul suplimentar • Supus erorilor şi modificării fără notificare.
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Funcţiile de management al proiectelor şi service
Planificarea proiectelor
Vedere generală proiecte

Vedere generală a tuturor datelor aferente unui proiect precum programări, sarcini,
şi jurnalele apelantului.

S

Vedere generală status

Vedere generală a proiectelor în aşteptare, în curs şi critice sau a limitelor şi indicarea
statusului global pe baza unui cod luminos de trafic (verde, galben, roşu).

P

Planificarea resurselor

Planificarea efortului depus de angajaţi, managementul capacităţilor şi vedere de
ansamblu a volumului de muncă şi disponibilităţii.

A

Înregistrarea orei şi cheltuielilor

Înregistrarea orei la nivel de client, proiect şi procedură. Înregistrarea cheltuielilor
cu funcţii integrate pentru vouchere, diurnă şi cheltuieli de deplasare.

A

Delegare

Desemnarea unei persoane care este răspunzătoare de o sarcină.

P

Status finalizare

Afişarea statusului de finalizare a sarcinilor ca bară de progres sau procent.

P

Servicii externe

Înregistrarea şi editarea serviciilor externe în cadrul unui proiect.

P

Şabloane predefinite de rapoarte

Accesul la şabloane de rapoarte pentru prezentarea unei vederi de ansamblu
a datelor în format PDF.

S

Rapoarte planificate

Generarea de rapoarte pe baza şabloanelor existente de rapoarte la intervale definite
cu livrare automată.

S

Raport şi vizualizări rapoarte

Afişarea KPI-urilor (Indicatori de performanţă cheie) agregaţi în tabele interactive şi
diagrame.

A

Rapoarte în format PDF

Generarea de rapoarte în format PDF cu indicatori şi diagrame grafice în timp real.

A

 Procesele de lucru sunt bine suportate, de exemplu cu planuri de resurse
clare. Acest lucru menţine întotdeauna
proiectul pe calea cea bună.
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Optimizarea serviciilor şi suportului
Solicitări de asistenţă la autentificare

Solicitări de asistenţă la autentificare utilizând diferite canale. Notificări interne şi externe
bazate pe reguli, cum ar fi atunci când sunt primite noi solicitări.

A

Solicitări de asistenţă la procesare

Procesarea solicitărilor de servicii de la contactul iniţial prin găsirea de soluţii: cu
planificarea, atribuirea responsabilităţilor, priorităţilor sau delegare utilizând resurse
privind dosarele de incidente.

A

Acorduri de servicii

Crearea şi editarea acordurilor de servicii cu opţiunea de a le crea direct din contacte

P

Utilizările produselor

Introducerea utilizărilor produselor, de asemenea direct din contacte sau pentru
acordurile de servicii.

P

Rezervări

Funcţia de căutare simplă şi vederile structurate clar ale rezervărilor permit editarea
rapidă. Crearea rezervărilor direct din contacte, apeluri sau emailuri.

P

Înregistrarea orei

Introducerea orelor pentru editarea rezervărilor şi afişarea într-un calendar separat
cu înregistrarea orei.

P

Standard notifications

Iniţiatorul şi administratorul rezervărilor este notificat despre primirea şi procesarea
solicitării şi despre modificările dosarului de date.

A

CAS genesisWorld pentru dispozitive mobile
Funcţii pentru toate diviziile companiei
Gestionarea şi înregistrarea datelor de contact
Managementul centralizat al
adreselor

Înregistrarea oricăror adrese, cum ar fi informaţiilor despre companie, client şi vânzări,
în baza de date centrală.

P

Date de contact companie

Introducerea de adrese ca persoană de contact a unei companii/organizaţii.

P

Persoană de contact

Afişarea şi introducerea contactelor.

P

Desemnarea persoanelor de contact

Desemnarea simplă a persoanelor de contact pentru o companie.

P

Valori sincronizate ale câmpurilor

Transferul automat al datelor centrale despre adrese către persoanele de contact.

P

Clasificarea adreselor

Opţiuni de clasificare personalizată, inclusiv ca şi client A/B/C, potenţial client, partener
sau furnizor.

P

Asistenţă introducere

Introducere asistată a adreselor pe baza valorilor implicite predefinite.

P

Integrare LDAP

Acces la adrese din CAS genesisWorld prin intermediul LDAP în Microsoft Exchange.

S

Sincronizarea adreselor

Sincronizarea unidirecţională şi bidirecţională a adreselor cu Microsoft Exchange.

A

Sincronizarea datelor cu dispozitivele
mobile

Sincronizarea unidirecţională a datelor cu dispozitivele mobile.

S

Sincronizarea datelor cu dispozitivele
mobile

Sincronizarea bidirecţională a datelor cu dispozitivele mobile.

P

Mapare şi rutare

Afişarea unei companii, livrări sau adrese private pe o mapă si planificarea unei rute
spre aceasta.

P

S = Ediţia Standard, P = Ediţia Premium, A = Modul suplimentar • Supus erorilor şi modificării fără notificare.
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Vizualizare hărţi

Georeferenţierea şi vizualizarea hărţilor adreselor selectate pe baza datelor
OpenStreetMap încorporate.

P

Căutarea în apropiere

Afişări ţintă de adrese în apropriere.

P

Hărţi termografice

Vizualizarea grafică a adreselor selectate sub formă de hartă termografică.

P

Obţineţi o vedere la 360o a clientului dumneavoastră
Dosarul clientului

Vedere structurată şi cronologică a întregului istoric legate de o adresă, precum
emailuri arhivate, programări, documente sau oportunităţi.

P

Tabloul de bord

Tablou de bord personalizat cu informaţii zilnice.

P

Filter queries

Filtrarea dosarului pentru a afişa doar tipuri specifice de înregistrări de date.

P

Căutarea sistematică de date
CAS SmartSearch

Căutare inteligentă în timp real cu listă personalizată de rezultate, sortate în funcţie
de importanţă.

P

Opţiuni de căutare

Căutare detaliată de date, luând în considerare toate atributele unei înregistrări de date.

P

Meniu radial

Meniu circular care oferă accesul rapid la acţiuni suplimentare importante pentru
înregistrările de date.

P

Structurarea de date uşor de utilizat

Vizualizări ale listelor pentru structurarea inventarului de adrese în funcţie de condiţii
definite de filtrare, de ex. enumerarea în funcţie de clienţii A. B şi C.

P

Memorarea în cache

Căutarea şi accesarea înregistrărilor de date specifice fără conectarea activă la reţea.

P

Gestionarea documentelor şi personalizarea comunicării dumneavoastră
Documente
Previzualizare pentru documente

Vizualizare rapidă a conținutului documentului direct din aplicaţie.

P

Transferul de documente

Afişarea documentelor în aplicaţiile terţilor, de ex. prezentări în Microsoft PowerPoint.

P

Trimiterea documentelor

Redirecţionarea documentelor rapid prin email.

P

Importarea imaginilor

Stocarea imaginilor precum fotografiile sub forma unui document nou.

P

Crearea de afişaje grafice 
interactive atractive ale datelor clientului cu ajutorul
hărţilor termografice.
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Emailuri şi telefonie
Arhivare server

a independentă a emailurilor a emailului client sau hardware (precum tablete).

S

Accesul la email

Accesarea emailurilor arhivate prin intermediul dosarului.

P

Recunoaşterea apelurilor

Identificarea apelanţilor de pe dispozitivul mobil după nume, companie şi număr
de telefon

S

Apelare rapidă

Apelare rapidă direct din registrul de date despre adrese.

P

Jurnalul de apeluri

Documentarea conţinutului apelurilor într-o notiţă.

P

Programare telefonică

Crearea şi editarea apelurilor telefonice şi a jurnalelor de apeluri cu diferite statusuri.

P

Servicii de notificare şi acţionare
Notificări personalizate

Reguli personalizabile pentru notificare automată, ca de exemplu în cazul modificării
unui document.

S

Suport flux de lucru

Iniţierea automată a funcţiilor de urmărire ca răspuns la o acţiune iniţială, de ex. generarea S
unui mesaj de întâmpinare sau setarea de noi înregistrări de date când se deschide un nou
cont de client.

Conectarea notificărilor ca legături
primare

Arhivarea automată a notificărilor, inclusiv setarea legăturii primare.

P

Notificare despre modificarea adresei

Notificarea modificărilor adreselor cu arhivarea notificării.

S

Includerea tipurilor de legături

Includerea diferitelor tipuri de legături în serviciul de notificare şi acţionare.

S

Vizualizare calendare şi programare întâlniri
Calendar
Calendar personal

Calendar personalizat cu planificare publică, confidenţială şi personală în perspectivă.

P

Calendar de echipă

Afişarea mai multor persoane într-un singur calendar pentru a oferi o vedere de
ansamblu rapidă a orelor libere.

P

Calendar sărbători

Introducerea şi afişarea orelor libere.

P

Vizualizare calendar distribuit

Vizualizarea calendarelor altor utilizatori.

P

Vizualizare zi/săptămână/lună

Afişarea programărilor în vizualizări pe zile sau săptămâni.

P

Întâlniri, vacanţă, apeluri telefonice

Afişarea grafică a întâlnirilor, vacanţei şi apelurilor telefonice.

P

Resurse calendar

Afişarea resurselor precum sălile de conferinţe, autovehiculele companiei sau echipamentele de proiecţie direct în calendar.

P

Crearea de programări

Crearea facilă de programări direct pe calendar şi includerea automată a participanţilor
relevanţi.

P

Drepturi de acces

Permiterea drepturilor speciale de vizualizare în perioade libere sau blocate.

S

S = Ediţia Standard, P = Ediţia Premium, A = Modul suplimentar • Supus erorilor şi modificării fără notificare.
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Programări
Întâlniri publice

Afişarea întâlnirilor ca publice, şi anume accesibile pentru toţi colegii.

S

Acces complet la întâlnirile terţilor

Vizualizarea întâlnirilor terţilor care nu vă implică pe dumneavoastră. Acest lucru
necesită atribuirea drepturilor corespunzătoare.

P

Întâlniri personale

Marcaţi întâlnirile ca personale. Întâlnirile personale pot fi vizualizate doar de
persoana în cauză.

P

Întâlniri confidenţiale

Marcaţi întâlnirile ca fiind confidenţiale. Întâlnirile confidenţiale pot fi vizualizate doar
de utilizatorii autorizaţi.

P

Întâlniri „în afara biroului”

Marcaţi întâlnirile ca fiind „în afara biroului”.

P

Evenimente pentru întreaga zi

Alegeţi opţiunea „Eveniment întreaga zi” când un eveniment este programat pentru
întreaga zi.

P

Serviciul de notificări

Notificare la scurt timp înainte de expirarea unei programări recurente, cu privire la
crearea de noi programări şi modificări ale celor existente, şi momentul în care
programările sunt şterse.

P

Delegarea întâlnirilor

Crearea de întâlniri pentru terţi.

P

Legături

Programări legături cu toate înregistrările relevante de date precum documente,
adrese sau proiecte.

P

Acces în timp real la întâlniri

Acces la întâlniri în timp real prin intermediul dispozitivelor mobile.

P

Planificarea şi delegarea sarcinilor
Sarcini

Management centralizat al tuturor sarcinilor în curs sau finalizate, clasificate ca sarcini
unice, care se repetă sau de echipă.

P

Vedere generală listă

Afișarea sarcinilor în formă de listă personalizabilă cu orice ordine de sortare, cum ar fi
prin cuvinte cheie, prioritate sau termen limită.

P

Atribuirea responsabilităţilor

Desemnaţi o persoană responsabilă pentru sarcina creată.

P

Asistenţă introducere

Asistenţă introducere în două etape sub formă de sarcină „tip” (de ex. „suport”) şi
„status” (de ex. „în curs”) cu definiții dinamice de câmpuri obligatorii.

P

Alegeţi între opţiunile de 
vizualizare a calendarului
flexibil, cum ar fi propriul
dumneavoastră calendar
sau un calendar de echipă.
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Mutarea sarcinilor

Mutarea automată a sarcinii la un nou termen limită, dacă nu este finalizată.

P

Planificarea sarcinilor

Planificaţi o sarcină prin utilizarea sarcinilor de urmărire.

P

Delegarea sarcinilor

Crearea de sarcini pentru alţi colegi, cu urmărire.

P

Serviciul de notificări

Notificarea sarcinilor nou create sau la primirea unei sarcini delegate.

S

Prioritizare

Prioritizarea sarcinilor ca A, B sau C.

P

Durata procesării

Planificarea timpului de care aveţi nevoie pentru procesarea sarcinilor.

P

Status finalizare

Afișarea statusului de finalizare ca bară de progres şi valoare procentuală.

P

Suport flux de lucru

Generarea automată a sarcinilor ca răspuns la evenimente definite.

S

Evaluarea datelor cu rapoarte şi crearea de previziuni
Şabloane predefinite de rapoarte

Accesul la şabloane de rapoarte pentru prezentarea unei vederi de ansamblu a datelor
în format PDF.

P

Vizualizări rapoarte

Afişarea indicatorilor în tabele de valori care pot include diferite nivele ale grupurilor sau
în formă grafică.

A

Rapoarte planificate

Generarea de rapoarte pe baza şabloanelor existente de rapoarte la intervale definite cu
S livrare automată.

S

Definirea structurilor de date
Şabloane predefinite

Accesarea şabloanelor specifice contextului pentru generarea rapidă de rapoarte
şi analize.

A

Sistemul de drepturi

Încorporarea de drepturi definite în format doar citire sau cu acces la redactare din
CAS genesisWorld.

P

Reproducerea completă a datelor

Full data replication between diﬀerent locations, such as corporate headquater and
branch office, with progress indicator.

P

Reproducere parţială

Sincronizarea selectivă a datelor, ca în cazul laptopurilor, cu importarea setărilor definite
de utilizator şi indicatorul de progres.

P

Reproducere pe Internet

Reproducerea directă pe Internet prin WebDAV şi distribuirea automată a actualizărilor
software-ului în cadrul reţelei de reproducere.

P

Gestionarea conflictelor

Menţineţi valoarea cât mai actualizată în cazul în care un câmp conţine informaţii diferite.

P

Reproducerea datelor

Afişarea şi evaluarea rapoartelor
Display and evaluate reports
Evaluări şi rapoarte

Compilarea automată a tuturor tipurilor de rapoarte actualizate.

S

S = Ediţia Standard, P = Ediţia Premium, A = Modul suplimentar • Supus erorilor şi modificării fără notificare.
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Trimitere automată

Transmiterea cu întârziere, inclusiv emiterea automată a unui raport săptămânal
vinerea unui grup definit de persoane.

S

Raport şi vizualizări rapoarte

Afişarea indicatorilor de performanţă cheie agregaţi.

A

Rapoarte în format PDF

Rapoarte în format PDF.

A

Funcţiile aferente vânzărilor
Gestionarea şi optimizarea proceselor de vânzări
Dosarul clientului

Arhivarea tuturor documentelor şi corespondenţei cu un client în dosarul relevant
al clientului.

S

Oportunităţi

Maparea întregului proces de vânzări (dobândirea de potenţiali clienţi, faza de ofertă,
finalizare şi post-vânzare).

S

Maparea structurilor de vânzări

Extinderea oportunităților de vânzări pentru a include maparea structurilor şi metodelor
de vânzare ierarhice, precum definirea activităților şi limitelor.

A

Căutarea în apropiere

Afişarea adreselor într-o arie definită.

S

Probabilitatea câştigului

Evaluarea potenţialelor bazată pe calculul automat al probabilității de câştig.

A

Liste de preţuri şi reduceri

Includerea de liste de preţuri şi reduceri pentru calculele de oferte.

A

Geomarketing

Prezentarea tuturor tipurilor de înregistrări de date, cum ar fi oportunităţile vânzărilor în
aşteptare pe hărţi sub forma unei hărţi termografice.

A

Serviciul de notificare şi acţionare

Notificări personalizabile, de ex. notificarea asistenţei interne în vânzări când vânzările pe
teren actualizează dosarul clientului.

S

Raportare

Raportare bazată pe setul complet de date, precum evaluarea oportunităților de vânzare
create în ultimele trimestre.

A

Persoana responsabilă de oportunităţi Definirea unei persoane responsabile şi a unui adjunct pentru o oportunitate.

P

Funcţiile de management al proiectelor şi service
Planificarea proiectelor
Vedere generală proiecte

Vedere generală a tuturor datelor aferente unui proiect precum programări, sarcini,
documentele şi jurnalele apelantului.

S

Vedere generală status

Vedere generală a proiectelor în aşteptare, în curs şi critice sau a limitelor şi indicarea
statusului global pe baza unui cod luminos de trafic (verde, galben, roşu).

P

Delegare

Desemnarea unei persoane care este răspunzătoare de o sarcină.

P

Status finalizare

Afişarea statusului de finalizare a sarcinii ca bară de progres sau valoare procentuală.

P

Raport şi vizualizări rapoarte

Afişarea indicatorilor de performanţă cheie agregaţi.

A

S = Standard edition, P = Premium edition, A = Additional module • Subject to error and change without notice.

30
30

CAS genesisWorld

20170815_gW_Funktionen_Rumänisch.indd 30

15.08.2017 09:12:11

CAS Software AG:
un IMM pentru IMM-uri
Partenerul dumneavoastră pentru o colaborare de lungă durată
CAS Software AG a fost înﬁinţată în 1986 în Karlsruhe de
Martin Hubschneider şi Ludwig Neer. Campusul CAS cu
o suprafata de 6.500 metri pătraţi oferă spaţiu pentru
idei şi pentru dezvoltare continuă. Peste 500 de angajaţi
din Campus şi din CAS App Cnter dezvoltă soluţii xRM/
CRM inpvative pentru afaceri de succes dintr-o varietate
de sectoare diferite.
Aﬂă ce pot face soluţiile şi echipa noastră pentru compania ta. Fă parte din comunitatea companiilor cu viitor

CAS Software AG
 Companie privată si gestionată de acţionari
 Peste 300.000 de utilizatori entuziaşti în peste 40 de
ţări al produselor CAS
 Liderul german de piaţă pentru managementul
relaţiilor cu clienţii (CRM) în sectorul IMM - afacerilor
mici şi mijlocii

 200 de parteneri certificaţi in vânzări şi soluţii
CAS CRM
 Investiţie în inovaţie pe an: 22% din cifra de afaceri
CAS CRM


Soluţii multipremiate

strălucit!

Companii de toate dimensiunile
au încredere în marca „Made by
CAS Software”:
Peste 20.000 de companii ici si mijlocii, cât şi lideri de piaţă
precum Daimler, Airbus, Fraunhofer, OKI, utilizează soluţiile
noastre şi se bazează pe expertiza noastră.

» CAS Software este
o companie agilă şi
dinamică, concentrată îndeaproape pe inovaţie. «
Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer

Ce spun clienţii noştri
www.cas-crm.ro/referinte

Membru Juriu Top 100 şi Membru al
Comitetului Executiv BITKOM

CAS genesisWorld

20170815_gW_Funktionen_Rumänisch.indd 31

31

15.08.2017 09:12:19

8.17

Contact

CAS CRM
A SmartCompany of CAS Software AG

CAS Software AG
CAS-Weg 1 - 5
76131 Karlsruhe, Germania
Phone: +49 721 9638-188
E-mail: info@cas-crm.ro
www.cas-crm.ro
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