De ideale CRM partner
voor al uw behoeften

Highlights van de nieuwe versie

CAS genesisWorld x12

Geef uw digitale werkruimte vorm met CRM

S

Met behulp van de Dashboard Designer kunt u
alle informatie inzichtelijk maken die u nodig heeft
voor uw dagelijkse werkzaamheden op één plek.

In turbulente tijden veranderen de behoeften van uw

voordelen van CAS genesisWorld worden bevestigd door

klanten nog sneller. Deze constante verandering maakt

hoge tevredenheid onder onze klanten die in recente

het des te belangrijker om een goede relatie met uw

onderzoeken naar voren kwamen.*

klanten te onderhouden en teamwork te versterken,
zelfs op afstand.

We nodigen u uit om de hoogtepunten van het nieuwe
features te ontdekken van de x12-versie op de volgen-

CAS genesisWorld is de geïntegreerde CRM / XRM-

de pagina’s. CAS genesisWorld ondersteunt u bij al uw

oplossing voor het MKB, dat u in uw gehele organisatie

inspanningen en zorgt voor een gebruiksvriendelijke

ondersteunt bij verkoop, service en marketing. Met

interface met tijdbesparende, efficiënte functies op ieder

CAS genesisWorld kan dat actief bijdragen aan de

apparaat op iedere locatie.

ontwikkeling van uw nieuwe digitale werkruimte. De
*CRM in practice: User satisfaction, uses & chances 2019/2020,
door Trovarit AG.
CRM Survey 2020. Pointing the way for successful customer
relationship management, door MUUUH! Consulting, itdesign,
MaibornWolff, and SIEVERSGROUP.
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Geniet van tal van innovatieve functies en gebruik ze ook

in tijden van het digitale kantoor. Gebruik uw CRM / XRM

om uw klanten te enthousiasmeren, bijvoorbeeld met de

om de optimale voorwaarden te creëren voor naleving van

nieuwe tijdlijn-view, om de efficiëntie in uw teams te ver-

de EU-AVG en om te beschermen wat het handigste voor

groten. Houdt een overzicht van al uw zaken middels onze

u: uw klantgegevens.

nieuwe dashboardfuncties en aanpasbare weergaven.
Ontdek de nieuwe intuïtieve SmartDesign-interfaces gericht
Met de intelligente wizards, smartphonewidgets, uitge-

op een consistente look & feel. Door CAS genesisWorld

breide SmartSearch, en nog veel meer functies, wordt deze

te gebruiken, bent u dat ook in de beste positie om uw

versie is de onmisbare metgezel op uw pad naar klant-

bedrijf op succesvolle wijze op de toekomst te richten.

gerichtheid. Onderwerpen als digitale soevereiniteit en
gegevensbescherming zijn zelfs nog essentiëler geworden
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Creëer een geweldige klantervaringen
Versterk professionele relaties
CAS genesisWorld helpt u bij het onderhouden van
contact met uw klanten en prospects, zowel digitaal als

Uw intelligente CRM

face-to-face. Met deze gerichte aanpak kunt u actief uw

In de nieuwe versie ondersteunen intelligente wizards u

diensten uitbreiden, nieuwe klanten werven, en krijgt u

bij uw dagelijkse werkzaamheden, zo leidt een stapsgewij-

gemakkelijk toegang tot alle klant- of projectgerelateerde

ze wizard u door uw e-mailcampagnes of verkoopproces-

informatie. Gebruik de nieuwe functies om klantgericht-

sen. Hierdoor kunt u uw communicatie- en klantenservi-

heid te creëren en te behoud middels XRM-relaties en het

ceprocessen eenvoudig en professioneel structureren en

opbouwen van een optimale klant betrokkenheid door

organiseren.

gebruik te maken van de fundamentele sterke punten van
uw CRM.

Altijd mobiele vrijheid

De verfijnde Picasso-zoekopdracht maakt gebruik van
AI-algoritmen om een individueel overzicht samen te
stellen van gegevens die voor u relevant zijn. Bovendien
kunt u met het uitgebreide SmartSearch tijdrovende zoek-

Geniet u ook van de vrijheid van het werken met dezelf-

opdrachten vermijden en razendsnel alle informatie in uw

de CRM look & feel, of u nu op kantoor, thuis of onder-

CRM / XRM vinden.

weg bent? Dan is de nieuwe x12-versie de oplossing voor
u. Houd contact met klanten en collega’s via tablet en
smartphone terwijl u digitaal werkt. U heeft toegang tot
alle belangrijke informatie over uw klanten, offline en

T

online. Vanaf nu hebt u altijd toegang tot alle relevan-

u door uw verkoopprocessen.

te CRM-informatie vanaf uw Apple Watch en bepaalde
Android-wearables.
Activeer de widgets op uw mobiele apparaten om onderweg nog sneller toegang te krijgen tot CAS genesisWorld
wanneer u onderweg bent. U kunt bijvoorbeeld rechtstreeks naar uw agenda, verkoopkansen, of maak snel
verscheidene nieuwe datasets aan.
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Intelligente wizards begeleiden

T

Vanaf nu heeft u op ieder
moment toegang tot uw
CRM / XRM op uw smartwatch.

Blijf verbonden

tegreerde XRM-client geworden. Ervaar de nieuwe kracht

Organiseer uw videogesprekken of online evenementen

verwerken. U heeft toegang tot alle informatie over uw

door potentiële deelnemers te selecteren, uit te nodigen

klanten, zowel tijdens het schrijven als bij het verwerken

via gepersonaliseerde e-mails en na het evenement ge-

van e-mails. Via het actiemenu kunt u bijvoorbeeld gekop-

richte enquêtes te versturen binnen genesisWorld. Bekijk

pelde adressen aan de huidige e-mail koppelen.

van de client wanneer u de e-mails van uw klanten gaat

de resultaten op uw gepersonaliseerde dashboard en voer
specifieke vervolgacties uit op basis van de weergegeven

De integratie van CAS genesisWorld met de Microsoft

informatie. Op deze manier kunt u alle acties middels één

Office 365-producten bevat nu toegang via uw browser of

oplossing beheren, geweldige klantervaringen creëren en

uw mobiele apparaten. U kunt nu bijvoorbeeld e-mailbijla-

de professionele relaties van uw klanten versterken.

gen in uw CRM archiveren terwijl u onderweg bent.

Volledige XRM-kracht voor uw
Outlook-client
De uitgebreide Microsoft Outlook-invoegtoepassing zal
u verrassen met een tal aan nieuwe functies in de nieuwe
x12-versie. Hiermee is de Outlook-client een echte geïn-

T

Organiseer uw online evenementen door
potentiële deelnemers te selecteren en ze uit
te nodigen via gepersonaliseerde e-mails.

W

Met widgets kunt u snel toegang

De op AI gebaseerde Picasso-zoekopdracht

krijgen tot uw CRM of nieuwe

lokaliseert alle belangrijke informatie en stelt

gegevensset aanmaken.

uw persoonlijke overzicht samen.

S
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Versterk teamwork en
verhoog efficiëntie

Met CAS genesisWorld creëer je de perfecte basis voor
teamwork binnen het digitale kantoor.
Nieuwe functies versterken de communicatie, ondersteunen teamleiders en creëren daardoor een gemeenschappelijk gevoel van prestatie. U kunt zich verheugen op
functies die u ondersteunen bij het delen van kennis en
het versterken van de samenwerking tussen projectteamleden.

Met behulp van de teamplanningsfunc-

X

Ü

ties kunt u uw medewerkers op de kaart
vinden en bepalen wie het dichtst bij uw
respectievelijke klanten staat.

Slimme acties zorgen voor
comfortabel werken
Met behulp van slimme acties kunt u tegelijkertijd meer-

bestaande adres kunt gebruiken als sjablonen voor nieuwe

dere adressen (inhoud, toegangsrechten, etc.) wijzigen en

data. U kunt de duplicatiefuncties bijvoorbeeld gebruiken

vervolgacties uitvoeren, inclusief automatische veldaanvul-

om nieuwe contactpersonen voor een bedrijf aan te ma-

ling met vooraf gedefinieerde veldwaarden of automati-

ken terwijl u in een verkoopkans werkt.

sche koppelingen, om een optimale workflow te realiseren.
Maak het u gemakkelijker: upload en archiveer documenDe SmartSearch-functies zijn nu ook beschikbaar in link-

ten in CAS genesisWorld met behulp van drag & drop.

velden. U kunt gekoppelde adressen selecteren volgens

Voorzie uw collega’s van relevante documenten die zijn

het zoek-terwijl-u-type-principe. Zo koppelt u bijvoorbeeld

opgeslagen in een centrale database om tijd te besparen

in een mum van tijd kansen aan de juiste contactpersoon

voor persoonlijke communicatie en coördinatie.

of het bijbehorende bedrijf.
In de nieuwe CAS genesisWorld-versie kunt u het docuAls u CAS genesisWorld Web gebruikt, kunt u nu ook een-

mentvoorbeeld gebruiken om in één oogopslag te zien of

voudig bestaande adressen dupliceren. Daardoor kunt u

de inhoud van het document voor u relevant is.

processen vereenvoudigen en efficiënter werken omdat u
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De grafische tijdlijnweergave biedt
het perfecte overzicht van uw teamplanning.

Georganiseerde teamplanning
met behulp van kaartweergaven

Transparante tijdlijnweergave –
visualiseer uw planning

De geïntegreerde teamplanningskaartweergave onder-

2020) kunt u tijdgerelateerde adressen (afspraken, vacatu-

steunt u bij behouden van het overzicht over uw team.

res, taken, vakantiedagen, etc.) Weergeven in een grafisch

Bijvoorbeeld bij het afhandelen van servicegesprekken:

overzicht. Gebruik bijvoorbeeld de resourceplanningsfunc-

beoordeel de aanvraag en stuur de medewerker die zich

ties om een transparant overzicht te maken van werktijden

het dichtst bij de klant bevindt om de servicecall te beant-

en taakverdeling binnen uw teams.

Met de nieuwe tijdlijnweergave (beschikbaar vanaf najaar

woorden. Daardoor kunt u uw klantenservice efficiënter
en duurzamer maken en kunt u tijd en geld besparen op
reizen.
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Gerichte communicatie
en analyse

CAS genesisWorld biedt meer transparantie en overzicht
om uw geïnformeerde beslissingen op te baseren en
ondersteunt u bij controle en verkoopbeheer. En wat het
beste is: met tal van handige nieuwe functies kunt u precies de informatie verzamelen en weergeven die nodig is
voor analyses en evaluaties.

T

Maak uw eigen dashboards door verscheidene visueel geoptimaliseerde elementen
te gebruiken.
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Houd het overzicht met
slechts één klik

elementen (weergaven, grafieken, lijsten met links, etc.)

Met de nieuwe CAS genesisWorld-versie kunt u uw com-

zichtbaar door middel van kleuraccentuering en worden

municatie nauwkeurig en doelgericht maken en daarbij

automatisch geactualiseerd. Daardoor houdt u uw gege-

uw gegevens efficiënt structureren. De draaitabellen zijn

vens up-to-date, zelfs als u op locatie bent bij een klant.

Gebruiken om uw aangepaste dashboards te maken. Alle
relevante KPI’s (Key Performance Indicators) zijn direct

een nieuwe krachtige tool voor flexibelere rapporten in de
webversie die u kunt gebruiken om nieuwe niveaus van
informatietransparantie te bereiken. Via drilldown vindt u
precies de gedetailleerde informatie die u nodig heeft.
Combineer filters om geselecteerde klanten te sorteren en

OpenSync – integratie voor
alle doeleinden

weer te geven voor optimale gerichte communicatie. Iden-

Met het CAS OpenSync-framework kunt u elk systeem van

tificeer uw beste klanten, bijvoorbeeld op basis van omzet,

derden integreren, bijvoorbeeld samenwerkingsoplossin-

een specifieke bedrijfsgrootte of andere criteria. Gebruik

gen. Het toenemende aantal connectoren biedt u nieuwe

die gefilterde weergaven om uw vervolgacties te plannen:

mogelijkheden om de functies van CAS genesisWorld

maak afspraken of creëer persoonlijke offertes voor uw

permanent uit te breiden.

geselecteerde klanten.

Perfecte flexibiliteit –
Grafische weergaven &
dashboard designer
De grafische weergaven en de dashboard designer zijn

Werk gedecentraliseerd –
digitaal soeverein en in overeenstemming met de normen
voor gegevensbescherming

echte highlights en bieden meer mogelijkheden dan ooit.

Zeker in tijden van het digitale kantoor en decentrale

Vanaf nu kunt u een tal van visueel geoptimaliseerde

samenwerking is betrouwbare software essentieel voor
bedrijven en medewerkers. Gegevensbescherming is een
centraal onderdeel van ons softwareproduct, vooral als
uw bedrijf een combinatie van desktop-, web- en mobiele
klanten online of offline implementeert.
Daarom heeft CAS genesisWorld opnieuw het kwaliteitszegel “Software Made & Hosted in Germany” ontvangen van
goedkeuring. Hetzelfde niveau van gegevensbescherming
geldt ook voor de meer dan 200 andere systeemintegraties van derden die door onze gecertificeerde CAS-partners worden geleverd.
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Zelfs nog meer
highlights

Wilt u nog meer functionaliteiten ontdekken? Wordt enthousiast voor meer highlights van de nieuwe x12 versie.

CAS App Designer –
krachtiger dan ooit
De CAS App Designer biedt nog meer functionele mogelijkheden. Een geïntegreerde scriptmodule vereenvoudigt
en versnelt bijvoorbeeld het maken van apps op maat in
CAS genesisWorld. De nieuwe vertaaleditor vereenvoudigt
het taalbeheer op een gemakkelijke manier.

Uitgebreid deelnemersbeheer
Samenwerking met externe contacten en binnen uw teams
wordt eenvoudiger. Perfectioneer uw deelnemersbeheer
door een organisator te delegeren wanneer externe deelnemers worden uitgenodigd.

Caller ID – Nu op mobiele
apparaten
Via de functies voor inkomende oproepen geeft uw iOSapparaat aan wie van uw contacten u belt en verleent u
tijdens het telefoongesprek toegang tot actuele informatie
over de klant.

Maak indruk op uw gesprekspartners
door visitekaartjes in één stap te digitaliseren en ze op te slaan als contactpersoon in uw CRM.
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CAS Card Scanner –
Nu geïntegreerd
De CAS CardScanner is nu geïntegreerd in de mobiele

Meer informatie over deze en andere hoogtepunten van

client van CAS genesisWorld. Het is nog nooit zo eenvou-

CAS genesisWorld x12 vindt u op: www.cas-crm.nl

dig geweest om visitekaartjes van uw gesprekspartners te
scannen en ze direct op te slaan als contacten in uw CRM.
Daarbij wordt basisondersteuning van MDM-functionaliteiten (Mobile Device Management) geboden.
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