Uw CRM.
Verrassend eenvoudig.
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xRM en CRM voor kleine- en middelgrote ondernemingen

Relaties
vormen.
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Reeds 30 jaar lang 1 doelstelling: het succes van onze klanten
Hoe maken we uw zaak succesvol? Met onze vooruitstre-

Ons succes is te wijten aan vooraanstaande technologie

vende Customer Centricity software oplossingen en sa-

en ons sector leidende imago als werkgever. We hebben

menhangende CRM-diensten. Want wij weten dat Custo-

verschillende prijzen gewonnen als herkenning van deze

mer Centricity de juiste filosofie is waarmee u uw MKB

prestaties, waaronder de hoofdprijs van de “TopJob” en

naar een mooie toekomst leidt. We begeleiden u graag

“TOP100” business Awards in Duitsland. Dit draagt allemaal

naar een 100% klant georiënteerd bedrijf dat dankbaar

bij tot onze ambitie om een van ‘werelds innovatiefste en

gebruikt maakt van onze oplossingen.

succesvolste xRM en CRM solution providers te worden.

CAS Software werd als een kleine onderneming opgericht

We zijn onze klanten erg dankbaar: in de CRM tevreden-

door 2 personen in 1986. Vandaag heeft de CAS Group

heidsstudie 2014/15 werd CAS Software wederom gelau-

meer dan 500 medewerkers, allemaal gepassioneerd in

werd. Ook u kunt ervaren hoe we u kunnen leiden naar een

het creëren van relaties en het inspireren van mensen.

bedrijf dat Customer Centricity toepast voor een succesvolle toekomst.

Martin Hubschneider
CEO

Ludwig Neer
CTO

Welkom
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» CAS CRM helpt ons
meer te focussen op
onze klanten. «
Patrick Baur
Head of Controlling,
v. Rundstedt & Partner GmbH,
recruitment consultants
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De Customer Centricity filosofie:
goede klantervaringen creëren
Klanten vergelijken. We weten dat u naar een unieke op-

Klanten die emotioneel betrokken zijn blijven loyaal aan

lossing zoekt met advies op maat van uw onderneming. U

uw bedrijf en helpen het te groeien door erover te praten

heeft geen boodschap aan ‘prefab’ diensten en standaard-

met anderen. Hoe meer “fans” u heeft, hoe succesvoller u

producten waarmee u geen nieuwe klanten aantrekt of u

zal zijn. Hoe organiseert u uw activiteiten het beste opdat

huidige klanten mee behoudt. De beste manier voor klant-

u de beste oplossingen en diensten kan bieden aan alle

tevredenheid op lange termijn en om klanten ‘fans’ van uw

belanghebbenden?

product of dienst te maken is om antwoord te bieden aan
hun individuele behoeftes en wensen.

Koppel tevredenheid en inspiratie aan uw eigen zakelijk
success! Wij bieden u een roadmap op maat aan waarmee

Bovengemiddeld

Fans
Fans

Sympatisanten
 Analyseer hoe sterk
Sympatisanten
Gevangenen
emotioneel gebonden uw
klanten zijn en ontdek in
Gevangenen
welk segment u het beste
investeert.

Beneden gemiddeld

Emotionele betrokkenheid

Bovengemiddeld
Beneden gemiddeld

Emotionele betrokkenheid

u een bedrijf wordt dat de klant centraal plaatst.

Huurlingen
Ondermijnend
Huurlingen
Ondermijnend

Beneden gemiddeld

Bovengemiddeld

Algemene
tevredenheid Bovengemiddeld
Beneden gemiddeld
Algemene tevredenheid

The fan-Portfolio®:

Source: forum! basic research, www.forum-mainz.de

The fan-Portfolio®:

Source: forum! basic research, www.forum-mainz.de

Customer Centricity
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CRM wordt xRM:
Uw nieuw ongelimiteerd relatiebeheer
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Gebruik de kracht van uw netwerk
Het netwerk van relaties die gekoppeld zijn aan uw werk

Met xRM breidt u uw CRM onbeperkt uit naar uw volledig

bevat niet enkel klanten, maar ook werknemers, zaken-

netwerk, waarmee u een ongelimiteerd relatiebeheer

partners, leveranciers, concurrenten en investeerders.

realiseert:

Daadkrachtige klantcentrale bedrijven gebruiken de kracht
van dergelijke netwerken op een geïntegreerde en eenvoudige manier: revolutionaire xRM (any relationship management) oplossingen zorgen voor de basis waarmee u
uw relaties documenteert, beheert en analyseert.

Voor geïntegreerde data en aanpasbare data
koppelingen waarmee u vlotte analyses maakt voor
uw bedrijfsbeheer.
Aanpasbaar voor nieuwe dimensies in diensten,
communicatie en partnership.
Verzekert de ideale implementatie van uw Customer
Centricity filosofie.

Ontdek meer over xRM
www.cas-crm.nl/xrm

Bepaal uw toekomst!
Standaard CRM systemen

Customer Centricity
xRM/CRM solutions

Customer Relationship Management

Relatiebeheer met alle stakeholders van de firma

Tevreden klanten

Trouwe “fans”

Standaard software, beperkte personaliseer-

Regelmatig updaten van de standaardoplossing,

en uitbreidingsmogelijkheden

flexibel schaalbaar een aanpasbaar

Stand-alone systemen: extra functies worden

App-based bedrijfssoftware met inbegrip van

voorzien door externe leveranciers

groupware en projectbeheer

Beperkt mobiel gebruik

Typische business software user interface
Klantendossier met administratie van
alle communicatie
Klassieke 1-dimensionele rapporten

Geografisch adresbeheer

Handmatig onderhoud van gegevens

Mobiele xRM/CRM – met relevante apps voor alle
operating systems en platformen
Consistent smart control concept voor alle toestellen

Onbeperkt relatiebeheer gebaseerd op smart data links
Multi-dimensionele rapporten en interactieve
analyse-opties
Samenhangende geomarketing functie met
inbegrip van heatmaps
Klantenclassificatie gebaseerd op emotionele
betrokkenheid

Eenvoudige gegevensbescherming

Wizards zorgen voor een optimale datakwaliteit

Eenvoudige gegevensbescherming

Gegevensbescherming en beveiliging

Eenvoudige zoekfuncties

CAS SmartSearch – intelligente live zoekfunctie met
aangepaste resultatenlijst, gesorteerd volgens relevantie

CRM wordt xRM
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CAS genesisWorld:
De nummer 1 voor al uw klantenrelaties
CAS genesisWorld is uw krachtdadige xRM/CRM oplossing
waarmee u succesvol een geïntegreerd relatiebeheer ver-

» De overzet naar
CAS genesisWorld was
een enorme stap vooruit. «

wezenlijkt waarmee u de klant centraal stelt:

Schaalbaar en gemakkelijk aanpasbaar met
intelligente modules en interfaces – voor
geïntegreerde en gecentraliseerde data-opslag

Uwe Mommert

en beheer binnen een modern, paperless bedrijf.

Director, Landau Media,

Uitgebreide xRM/CRM functionality –

media/services

voor succesvol zakelijk beheer en organisatie.
Mobiel en aanpasbaar op alle gebruikers
toestellen die intuïtief gebruikt kunnen worden –
voor onbeperkte toegang tot uw data en vrijheid
in Sales, Marketing en dienstenbeheer.
Nieuwe dimensies in xRM dankzij de
geïntegreerde data – voor gedetailleerde
analyses en ongelimiteerd relatiebeheer

Topscore voor
klanttevredenheid
In de CRM tevredenheidsstudie ‘Toegepaste CRM 2014/15’
bewees CAS Software met CAS genesisWorld het beste
pakket te zijn over alle aspecten doorheen de klanttevredenheidsstudie.

Applied CRM 2014/15
Customer satisfaction
0 = unsatisfactory

1

2

3

4

very good = 5

Algemene indruk
Zou u opnieuw dezelfde
CRM-oplossing kiezen?
Gemaakt voor de KMO
Functionaliteit
Toont snel en gemakkelijk
de juiste informatie
Aanpasbaarheid/Flexibiliteit
Interfaces (koppelingen met
andere toepassingen)
Ondersteuning van accountmanagers /
contactpersonen
Ondersteuning voor frequente updates

CAS Software AG
General
Source: CRM-Praxis 2014/15; study of CRM software in companies, FIR e.V. an der RWTH Aachen and Trovarit AG, 09/2014
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De wereld vol oplossingen. Kies uw apps!

360° dossier
Telefoongesprekken

Afspraken

Workflow

E-mail
Contacten

Helpdesk
Kalender

Diensten

Marketing

Documenten

Webportalen
Projecten
Dashboard

Sales

Events

Analyses

Verkoopsmogelijkheden

Campagnes
Social Media

Taken
Processen

CAS genesisWorld
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Onze visie:
s ‘werelds meest mobile CRM-systeem
Ongeacht waar of wanneer u uw CRM gebruikt, op om het

Werk met verschillende mobiele toestellen tegelijk, op elk

even welk CRM system, of op welk toestel, het consistente

relevant operating system, met sprekend gemak: geniet

gebruikers controle concept maakt van CAS genesisWorld

van de uitgebreide xRM/CRM functionaliteiten en volledige

een essentiële mobiele oplossing.

toegang tot gegevens als standaardoplossing, te vervolledigen met aanpasbare apps.

 Kalender
Kies uit flexibele kalender weergaveopties, zoals dat van uzelf, een
collega of een team kalender.

Heatmap 

Lokaal zoeken 

Gebruik heatmaps en grafieken om
duidelijke informatieve geografische

Geef de contacten in uw
onmiddellijke nabijheid weer.

data analyses te maken.

 Contact
Bereik alle klanten, sales lead
data en contacteer de juiste
personen rechtsreeks vanuit
het adresoverzicht.
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Mobiele xRM/CRM

Of u nu op tablet, smartphone, laptop, smart watch of op
PC werkt, u maakt gebruik van een uniforme intuïtieve software interface. Responsive design staat CAS genesisWor-

Leer meer over mobiele xRM/CRM
www.cas-crm.nl/mobile

ld toe om zich vlot aan elk formaat van scherm of andere
producteigenschappen van uw toestel, zoals touch, muis en
toetsenbord beheer.

Dashboard 
Uw aangepaste dashboard om snel toegang
te krijgen tot alle
relevante informatie.

 Radiaal menu
Het innovatieve
radiaalmenu staat
een klantgeorienteerde
interactie toe.

Responsive Design 
Met responsive design
past CAS genesisWorld
zich naadloos aan aan
elk schermformaat en
specifieke eigenschappen
van uw toestellen.

Mobiele xRM/CRM
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De hoogtepunten:
Eenvoudig, slim, flexibel en klantgericht
Lees meer

Breng echt enthousiasme teweeg

Geomarketing – hang data informatief aan elkaar met

"Fan Indicator” – Transformeer uw klanten naar fans: be-

een geïntegreerde geoverwijzing functionaliteit in digi-

heer en meet uw klant zijn emotionele binding met uw

tale mappen.

firma.
Bereken gradaties van enthousiasme

Heatmaps en grafieken voor geografische data
analyses van sales, leads, en veel meer
Identificatie van verkoop kansen

Classifieer volgens klantengroeperingen
Presenteer de resultaten in rapporten
Basis om investeringsbeslissingen te nemen
Geïntegreerde methode –
forum! Marktonderzoek GmbH

Biedt advies op maat
Offerte en productconfiguratie – stel complexe producten
en offertes samen op een eenvoudige manier.
Complexe producten en offertes
op een eenvoudige manier
Uw klant wenst foutloze productconfiguratie op maat
Professionele offerte genereren op basis van
definieerde prijsmodellen

Werk ‘onderweg’
CAS SmartDesign® - gebruikt baanbrekende technologie
om s’werelds meest mobiele CRM system” te creëren.

Uniforme look & feel op alle mobiele toestellen
Responsive design voor elk schermformaat
Native apps voor alle operating systems
Individueel set van apps voor elke werknemer

» (...) De CRM data legt
de basis voor onze
strategische beslissingen. «
Ralf Benzler
Sales Director,
Erwin Renz, manufacturing company
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Highlights

Betere keuzes met
geüpdate gegevens

Opvallend aanpasbaar
aan uw firma

Gegevenskwaliteit – maak de juiste beslissing gebaseerd

CAS genesisWorld koppelt alle gegevensbronnen en –

op correcte data die up-to-date is.

processen aan elkaar om nieuwe mogelijkheden te creëren voor uw relatiebeheer. Add-ons en interfaces naar
third-party applicaties zijn naadloos geïntegreerd in 1 user
interface. Alle data van applicaties zoals Microsoft Office,
archivering en communicatieoplossingen, voorraadbeheer
en ERP systemen zijn gekoppeld; zodat u de ideale middelen heeft om uw zaken efficiënt te beheren.
CAS genesisWorld is verkrijgbaar in verschillende versies
en voor verschillende branches, en kan tevens individueel
toegewezen worden met een licentie per gebruiker. Of u
nu een kleine onderneming bent of een grote onderneming, CAS genesisWorld is als schaalbare oplossing gewapend voor de toekomst om uw bedrijf mee te ondersteu-

Fout-tolerante controle op dubbele records

nen vanaf de start en groeit met u mee.

Link adres en bedrijfsgegevens met behulp
van de European Business Identifier (EBID)
Onderhoud van gegevens met input hulp
en automatische controle

Ontdek meer over
CAS genesisWorld in
onze functie brochure (EN)
www.cas-crm.nl/functies

Unieke interactie
Het innovatieve radiaal menu biedt een volledig nieuw en
intuïtief gebruiksgemak door een klantengeoriënteerde
interactie te bieden.

Highlights
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CAS Software AG:
MKB voor het MKB
Uw partner voor een
samenwerking op lange termijn
CAS Software AG werd gesticht in Karlsruhe in het jaar 1986

Leidende bedrijven
vertrouwen op het “Made
by CAS Software” label

door Martin Hubschneider en Ludwig Neer. De 6500m² CAS
Campus biedt plaats voor ideëen en ruimte voor verdere

Meer dan 20.000 bedrijven en organisaties waaronder glo-

groei. Meer dan 500 mensen op de campus en aan het CAS

bale marktleiders zoals Daimler, Airbus, Frauhofer en OKI

app center ontwikkelen innovatieve XRM/CRM oplossingen

gebruiken CAS Software solutions en vertrouwen op onze

voor succesvolle bedrijven vanuit verschillende branches.

ervaring.

Ontdek wat ons team en onze CAS oplossingen voor u kunnen betekenen. Treedt toe tot de gemeenschap van Customer Centricity bedrijven met een mooie toekomst voor zich!

» CAS Software is een
dynamische en flexibele
onderneming die erg
op innovatie gericht is. «
Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer
Top100 Jury Member and BITKOM
Executive Board Member
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Wat onze klanten zeggen.
www.cas-crm.nl/referenties

CAS Software AG in cijfers

52m
CAS Group*
omzet 2015

22%

500+

200

CAS Group*

Verkoop en

werknemers

implementatiepartners

300T

Investeringen in

Gebruikers van

innovatie als percentage
van de omzet

CAS producten

50%
Solvabiliteit

30

20.000

Jaren succes

Bedrijven die
wereldwijd CAS
producten gebruien

* CAS Software AG en derde partijnen holdings

Service
Quality
Future

CAS genesisWorld
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CAS CRM
A SmartCompany of CAS Software AG

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

Service
Quality
Future
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