
Hoogtepunten van de nieuwe versie

Maak indruk op je klanten
Slim. Aanpasbaar. Altijd voorop.
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CAS genesisWorld x11
Een echte must-have

We zijn trots om u vandaag versie x11 van onze  

CAS genesisWorld CRM oplossing te presenteren.  

Ontdek de hoogtepunten in detail op de volgende pagi-

na’s. Ons flexibel aan te passen CRM en xRM biedt u uit-

stekende mogelijkheden om de kwaliteit van uw relatie 

gegevens in de dagelijkse praktijk te verbeteren. Van com-

municatie met marketing prospects en directe contacten in 

verkoop, tot één-op-één afspraken met klanten en trans-

parante resource planning van uw team: de nieuwe CAS 

genesisWorld versie x11 is een echte must-have. Het helpt 

u om emotionele verbindingen tussen mensen te maken. 

Creëer klantervaringen volledig in lijn met uw onderne-

mingsstrategie en missie op klanttevredenheid. Profiteer 

van de opties van de App Designer, persoonlijke dash-

boards, eenvoudig overzichten instellen en een praktische 

SmartSearch functie. Gebaseerd op  Artificial Intelligence 

(AI) algoritmes, helpt de Picasso Zoek u exact wat u zoekt. 

CAS genesisWorld maakt het mogelijk om nog efficiën-

ter vooruit te plannen en altijd uw focus op uw klant te  

houden. 

En het allermooiste: u kunt uw CRM eenvoudig overal mee 

naar toe nemen en CAS genesisWorld als uw persoonlijke 

assistent gebruiken. Werk onderweg zowel online als one 

word offline, op een smartphone, tablet of laptop.

En niet te vergeten, CAS genesisWorld zal u zeker helpen 

om de General Data Protection Regulation (GDPR) te im-

plementeren en zo je gegevensbescherming in je organi-

satie te verbeteren. 

Of u starter bent of al langer professioneel actief: verbeter 

uw  performance met de laatste versie van CAS genesis-

World. Inspireer u om uw relatiebeheer van dag-tot-dag te 

verbeteren, ontdek nieuwe mogelijkheden en kansen om 

indruk op uw klanten te maken en stap de wereld binnen 

van verbonden en emotionele relaties. 

Versie x11 zal de potentiële toepassingen van 

Customer Centricity in uw bedrijf uitbreiden.
t
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Goede informatiebronnen en communicatiemogelijkhe-

den zijn van cruciaal belang om elkaar te leren kennen. 

En om het succes van uw marketing te verzekeren. CAS  

genesisWorld x11 biedt u de juiste functies om continu te 

bouwen aan persoonlijke relaties.

Uitgebreide filter opties   

Snel en eenvoudig uw doelgroep selecteren en ingesteld 

op uw persoonlijke wensen. U kunt distributielijsten aan-

maken om uw doelgroep te bereiken met e-mail campag-

nes of brieven. Met de stap-voor-stap assistent en de geïn-

tegreerde e-mail templates is het maken en verzenden van 

e-mailings kinderspel.

Altijd uw eigen overzichten  
gebruiken
Individuele weergaven bewaart u voor uw eigen applicatie 

scenario’s zodat u weergaven maakt speciaal voor gebruik 

in de browser, de desktop of de mobiele app. 

Altijd fraai vormgegeven
Of het nu per e-mail, aan de telefoon of persoonlijk is: 

met welk kanaal u ook communiceert, met CAS gene-

sisWorld maakt u altijd indruk. Het is niet alleen de eer-

ste indruk die telt, maar ook de persoonlijke touch. 

CAS genesisWorld x11 toont u onmiddelijk wie er belt.  

Met CAS genesisWorld Web kunt u nu ook aankomende 

gesprekken optimaal voorbereiden door voor en tijdens 

het gesprek, het klant- of het projectdossier op te vragen. 

De telefoonfunctie is ook actief als de browser is afgeslo-

ten. U mist dus geen enkel gesprek. En u kunt nu ook bel-

len via Microsoft Skype for Business.

Starten is heel eenvoudig

Inkomende gesprekken worden getoond in  

een notificatie box. De details van de beller  

kunt u openen tijdens het gesprek.
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Marketing automation voor een 
klantgerichte dialoog
Naast de voortdurende vernieuwing van CAS genesis- 

World Web, biedt de Desktop versie ook een groot aantal 

nieuwe functies. Deze bevat nu alle mogelijkheden voor 

automatische e-mailcommunicatie met klanten en pros-

pects.

De additionele integratie met Evalanche van onze samen-

werkingspartner SC-Networks biedt u professionele mar-

keting automation en efficiënt leadmanagement.

Maak survey’s nog dynamischer

Met de Survey module kunt u meer dan standaard en-

quetes versturen. Survey biedt u de mogelijkheid om web 

content, zoals video’s en foto’s in te voegen in uw vragen-

lijsten. De grafische elementen zijn ter illustratie en kunt u 

gebruiken bij support, maar ook voor trainingsdoeleinden. 

Deze visuele toevoegingen zorgen voor een hogere atten-

tiewaarde en leidt tot een hoger reactiepercentage.

Maak aantrekkelijk vormgegeven  

vragenlijsten door eenvoudig video  

en andere content op te nemen.



Nog meer hulp met de  
CAS genesisWorld zijbalk
De CAS genesisWorld zijbalk in Microsoft Outlook geeft u 

onmiddelijk toegang tot belangrijke CRM informatie, zoals 

het klantdossier wanneer u e-mails beantwoordt. Versie  

x11 biedt u een reeks van nieuwe praktische functies. U 

kunt ontvangers direct via de Outlook zijbalk toevoegen 

aan uw mail, maar ook andere data kan aan uw mail als 

bijlage worden toegevoegd. 

Met de nieuwe versie kunnen gebruikers van Microsoft 

Outlook Web en de Outlook App nu e-mails archiveren, 

zelfs ad-hoc ook als zij buiten zijn.
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De echte behoefte weten van uw klanten is essentieel voor 

succesvolle verkoop. CAS genesisWorld laat u zien hoe de 

relatie met uw klant is gegroeid en hoe u Customer Cen-

tricity kunt inzetten om emotioneel betrokken fans van uw 

bedrijf te maken.

Maak succes zichtbaar

De grafische statusbar geeft direct de status van een lo-

pende verkoopkans weer. Dit constante zicht op de status 

is een sterke motivator in het samen realiseren van ver-

koopdoelen.

De statusbar kan ook gebruikt worden om elk ander pro-

ces te visualiseren, zoals de levenscycli van klanten of eve-

nementplanning.

Picasso Zoek:  
Altijd een stap vooruit

De nieuwe versie x11 bevat ook de Picasso Zoek. Geba-

seerd op Artificial Intelligence (AI) algoritmes, helpt het 

u om aankomende evenementen voor te bereiden en te 

organiseren. Relevante informatie wordt individueel aan 

gebruikers getoond.

En u kunt nu ook de Picasso Zoek MijnDag widget op uw 

smartphone als homepage instellen, zodat geplande af-

spraken en andere taken van die dag in één overzicht staan. 

De informatie die hoort bij de geplande afspraken, zoals 

contactgegevens, documenten of een agenda in detail be-

kijkt u met één klik. Met Picasso Zoek en andere slimme 

assistenten in CAS genesisWorld, kunt u uw klantbehoefte 

snel naar voren halen om zo inspirerende klantopvolging 

te geven. De CAS Future Labs unit inspireert en jaagt conti-

nu de ontwikkeling van deze slimme assistenten aan.

Indentificeren potentieel

De statusbar zorgt voor transparantie: dit kan 

aangepast worden naar uw eigen wensen.
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Voortreffelijke rapportage

Weergaven en cockpits geven alle belangrijke informatie 

voor specifieke gebruikersgroepen, zoals voor het ma-

nagement en de afdelingen verkoop en service. Dit geeft 

een snel vertrekpunt om meteen beslissingen te maken.

  

Voor een solide informatiebehoefte kunt u cockpits en 

weergaven nog persoonlijker maken en deze gegevens 

voor verdere analyse inzetten. Lijsten, grafieken, RSS feeds 

en informatie van externe websites kunnen geïntegreerd 

worden via de App Designer.

Op ooghoogte met de klant

De nieuwe productcatalogus in onze mobiele apps zorgt 

ervoor dat u zich op ooghoogte met uw klant bevindt. Ex-

cel spreadsheets of  analoge tools werken vaak demotive-

rend. Het contrast hiermee is dat u met de geïntegreerde 

productcatalogus op de tablet uw producten en services 

kunt opzoeken. Hiermee heeft u een compleet vernieuwde 

consultancy ervaring, transparent en gebruiksvriendelijk. 

Het voordeel: het is eenvoudig op een mobiel device om 

items aan een offerte toe te voegen. De verkoop binnen-

dienst gebruikt deze data snel om een officiële offerte uit 

te brengen en de informatie te verzenden. Het effect: de 

klant ontvangt de offerte – per e-mail bijvoorbeeld – zelfs 

al voordat de vertegenwoordiger is vertrokken. Of hij geeft 

direct op die locatie zijn elektronisch akkoord door de of-

ferte op de tablet te ondertekenen.

De productcatalogus toont uw portfolio en 

spreekt uw klant direct aan.
p
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Of u nu op een smartphone, tablet of in het web kijkt:  

CAS genesisWorld ondersteunt u en past zich aan uw be-

hoeften aan. Als u onderweg bent, kunt u ook offline op 

uw mobiele device relevante klantinformatie raadplegen.

Teamplanning om te inspireren

Keuzevrijheid met  
CAS CRM  

Centraal plannen van alle betrokken afdelingen, bijvoor-

beeld voor klantbezoek van uw servicemonteurs of uw 

sales buitendienst, gebaseerd op de persoonlijke beschik-

baarheid

De voordelen van dag-tot-dag in de praktijk: alle service-

monteurs zien hun eigen afspraken weergegeven. Terug-

verwijzen of misverstanden zoals met analoge systemen 

kan gebeuren, behoren tot het verleden.

De nieuwe Teamplanning functie maakt het 

mogelijk om in teamverband afspraken profes-

sioneel te coördineren. 
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Individueel, slim,  
flexibel en mobiel 
Winnaar van de Duitse Design Award, de geïntegreerde 

SmartDesign® technologie maakt indruk door zijn state-

of-the-art user interface en uniforme look & feel. 

Het app-in-app concept zorgt voor uiteenlopende opties 

om uit te breiden. Apps kunnen op maat gegroepeerd 

worden d.m.v. drag & drop om bedrijfsspecifieke proces-

sen te ondersteunen. 

De App Designer heeft meer styling opties dan ooit, zodat 

CAS genesisWorld Web nog beter aangepast kan worden 

aan uw behoefte en meer flexibiliteit biedt, zonder pro-

grammeerkennis. Op deze manier maakt u een user inter-

face op maat, aangepast aan uw business. Informatie van 

uw klant toont u ook in losse tabs, om een nog duidelijker 

scherm te maken bijvoorbeeld.

Digitale souvereiniteit:  
Databeveiliging is prioriteit!

Met CAS genesisWorld heeft u controle over uw data.. 

De nieuwe versie helpt u om te voldoen aan wettelijke  

bewaartermijnen. U kunt ook persoonlijke data verwijder-

en, in overeenstemming met de eisen van de  wetgeving. 

Als een gebruikersaccount is gedeactiveerd, kan alle per-

soonlijke data indien noodzakelijk worden verwijderd. Dit 

betekent alle geplande afspraken, persoonlijke gegevens, 

inkomende e-mails, social media accounts, filters and ei-

gen maatwerk weergaven. 

Andere data kan ook tot in detail na een bepaalde periode 

worden verwijderd uit het CRM. De prullenmand wordt au-

tomatisch geleegd. U kunt zowel automatisch verwijderen 

via regels of handmatig afhankelijk van de situatie. 

Gebruik de App Designer omgeving om een eigen 

stijl voor uw business in te richten.
p
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Andere hoogtepunten: 
Dit is zeker nog niet alles

De nieuwe versie x11 heeft nog meer hoogtepunten:  

Met Open Sync, gegevens kunnen bidirectioneel gesyn-

chroniseerd worden, bijvoorbeeld met ERP software.  

Dit zorgt voor volledige flexibiliteit om met uw eigen be-

staande softwarelandschap te integreren. 

Nieuwe mobiele functies

CAS genesisWorld apps kan beschikbaar worden gemaakt 

voor corporate gebruikers via Mobile Device Management 

(MDM). Gecentraliseerde administratie en voorgedefineer-

de instellingen maakt gebruik van mobiele apps eenvou-

diger.

Andere hoogtepunten zijn de mobiele tijdregistratie en 

het vastleggen van uitgaven. En zeker een handige functie 

is het faciliteren van het uploaden van afbeeldingen van 

de gallerij, om een project te documenteren bijvoorbeeld.  

Enorm praktisch 
Een document kunt u direct vanuit CAS genesisWorld Web 

per e-mail delen. De documentnaam wordt direct overge-

nomen in het onderwerp.

Eenvoudig agendabeheer

Met de nieuwe versie heeft u een zeer gebruiksvriendelijke 

manier om afspraken mobiel te plannen. Overlappingen 

worden, als ze aanwezig zijn, automatisch getoond. Als u 

een deelnemer aan een geplande afspraak toevoegt, geeft 

een kleur weer of de persoon al gepland staat op dezelf-

de tijd. Het slim toevoegen van de juiste locatie voorkomt 

fouten en deze info wordt tevens getoond in de snelle 

weergave of in de Picasso Zoek. 

Afspraken kunt u op uw mobiel aanmaken, com-

pleet met waarschuwingen voor overlappingen.
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Voor meer details en andere hoogtepunten 

van CAS genesisWorld x11 kijk op: 

www.cas-crm.nl
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9Contact

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

CASCAS  CRMCRM
A SmartCompany of CAS Software AG


