Functieoverzicht

Customer Centricity
Voor bedrijven met een grote toekomst

xRM en CRM voor de KMO

De leidende xRM/CRM-oplossing in de
Duitse ‚Mittelstand‘: CAS genesisWorld
CAS genesisWorld ondersteunt uw volledige relatie- en informatiemanagement door een volwassen diversiteit aan
functies met talrijke modules, koppelingen en uitbreidingen. Terwijl de Standaard-editie (S) de onmisbare bouwstenen voor een succesvol CRM in de KMO bevat, brengt
de Premium-editie (P) verdergaande functies voor de presentatie van complexere bedrijfsprocessen.

Afzonderlijke en aanvullende modules bieden u de mogelijkheid het geheel aan functies flexibel aan te passen aan
de specifieke behoeften van uw bedrijfstak – voor een volledig op u afgestemd relatiebeheer.
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Geomarketing

Workflows

CAS genesisWorld in één oogopslag
Functies voor alle bedrijfstakken
Adressen registreren en beheren
Centraal adresmanagement

Weergave van willekeurige adressen zoals bv. bedrijfs-, klanten- en
verkoopinformatie in een centrale database.

S

Bedrijfscontacten

Registratie van adressen als bedrijven resp. organisaties.

S

Contactpersonen

Registratie van adressen als individueel contact.

S

Toewijzing van contactpersonen

Makkelijk toewijzen van contactpersonen aan een bedrijf met de mogelijkheid van het verschuiven van bedrijf A naar bedrijf B bij wisselingen.

S

Synchrone veldwaardes

Automatisch overnemen van centrale adresgegevens bij bedrijf en
toegewezen contactpersonen.

S

Adressen met afbeeldingen

Optioneel tussenvoegen van afbeeldingen van de contactpersoon of
bedrijfslogo’s.

S

Categoriseren van adressen

Willekeurige categorisering in bv. A-, B-, C-klant, belanghebbende, partner
of leverancier.

S

Aanvullende of verplichte velden

Onderhoud van bijkomende gegevens door aanvullende en verplichte
velden, bv. ‘Eerste contact’ of ‘Belangstelling voor’ overeenkomstig de regels
voor gegevensbescherming.

S

Invoerhulpen

Vergemakkelijkt adresregistratie met behulp van voorgedefinieerde
keuzewaarden.

S

Filterfuncties

Doelgericht zoeken en filteren van adressen volgens willekeurige
adreskenmerken.

P

Koppelingen zoeken

Zoeken naar datasets met inachtneming van gekoppelde gegevens.

S

Toegestane contactsoort

Vaststellen van toegestane contactsoorten zoals bv. e-mail, telefoon of
brief t.b.v. het rechtmatig werken.

S

Voorkeur contactsoort

Vaststellen van voorkeur contact zoals bv. e-mail, telefoon, brief, fax
of SMS.

S

Adres-assistent

Intelligente adresregistratie uit signaturen in e-mails, websites,
en documenten middels ‘Kopiëren en plakken’.

S

Plattegrond in Contact
Laat uw contacten in een plattegrond
Agenda

weergeven en plan onmiddellijk een

Selecteer flexibel uit verschillende

aanrijroute.

agendaweergaven, bv. eigen of
collega-/teamagenda.

Telefoon
Registreer uw telefoongesprekken en documenteer de resultaten direct
in de telefoonnotities.

S = Standaard-editie, P = Premium-editie, Z = Aanvullend moduul . Onder voorbehoud van vergissingen en wijzigingen

3

*

Controle op consistentie

Automatische controle op de consistentie van ingevoerde waarden binnen
een adres zoals bv. postcode bij een plaats of voornaam bij aanhef.

S

Aanvulling postgegevens

Automatisch vullen van adresvelden zoals bv. na invoer van de postcode
het automatisch aanvullen met de bijbehorende plaats, wijk of land.

S

Deactiveren van adressen

Deactiveren van adressen zoals bv. na het vertrek van een
contactpersoon uit het bedrijf.

S

LDAP-koppeling

Toegang tot adressen in CAS genesisWorld via LDAP in Microsoft Exchange.

S

Adres-kwalificatie

Controle, correctie en verrijking van adressen door vergelijk met referentie-databases van servicebedrijven voor adressen zoals bedirect (Duits
bedrijf voor dataservices), YellowMap (Duits bedrijf voor Location Based
Services) of Unternehmensverzeichnis.org (Duits bedrijvenregister).*

S

Adressynchronisatie

Uni- en bidirectionele synchronisatie van adressen met
Microsoft Exchange®.

Z

Synchronisatie van gegevens met
mobiele devices

Unidirectionele synchronisatie van gegevens met mobiele devices.

P

Ex-/import als vCard

Ex-/import van adressen in vCard-formaat.

S

Social Media integratie

Integratie van contactgegevens uit sociale media zoals Facebook,
Xing, Twitter en blogs overeenkomstig de actuele regels voor
gegevensbescherming.

S

Controle op doublures

Automatische controle van dubbele adressen bij de invoer of
wijziging van een dataset.

S

Oplossen van doublures

Wizard ter ondersteuning van het bij elkaar brengen van redundante
adressen en hun dossiers.

S

Opschonen van doublures

Volledige check op doublures over het gehele adressenbestand met
OMIKRON AdressCenter (Duits bedrijf voor het opschonen van adressen).

Z

Concernvorming

Koppeling van firma’s via moeder-/dochter-relatie voor de grafische
presentatie van concernstructuren.

P

Plattegrond met aanrijroute

Weergave van firma-, lever- of privéadres op een kaart en het
plannen van de aanrijroute.

S

Kaartweergave

Seleccione las direcciones en un radio definido.

S

Zoeken in omgeving

Doelgericht zoeken van adressen binnen een aangegeven straal.

S

Heatmaps

Grafische presentatie van geselecteerde adressen in de vorm
van Heatmaps.

P

Onder bepaalde omstandigheden kunnen extra kosten voor het kwalificeren ontstaan

Heatmap
Gebruik Heatmaps voor
overzichtelijke geografische
analyse van gegevens.
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Fonetisch zoeken

Vereenvoudiging van het zoeken op basis van fonetische gelijkenis zoals
bv. het zoeken naar ‘Mayer’ geeft resultaten voor ‘Maier’ en ‘Meier’.

S

Distributielijst

Samenvatting van adressen in distributielijst voor communicatie met
specifieke doelgroepen.

Ondersteuning van
verkoopgebieden

Toewijzing van adressen aan verkoopgebieden en beheer via een uitgebreid
systeem van toegangsrechten.

S

Unicode

Ondersteuning van land-specifieke tekens zoals bv. Turks, Roemeens,
Pools of Spaans m.b.v. Unicode-mogelijkheden.

S

Rechten voor toegang en bewerken

Individueel vastleggen van de rechten voor toegang en bewerken van
adressen in drie opties (openbaar, op basis van gebruikersselectie, privé)
om gegevensbescherming te waarborgen.

S

Klantendossier

Gestructureerde en chronologische presentatie van alle registraties
bij een adres zoals bv. weergave van e-mails, afspraken, documenten,
verkoopkansen, bestellingen of documenten voor goederenbeheer.

S

Klantencockpit

Geoptimaliseerde weergave voor een snel inzicht in de actuele status
en beslissende detail-gegevens van een klant.

Z

Semantische betekenis van
koppelingen

Toewijzing van relaties tussen datasets middels teruggrijpen op
gedefinieerde waarden zoals bv. de weergave van relaties tussen
klanten, mededingers en hoofdcontacten binnen een verkoopkans.

S

Selectieve presentatie van gekoppelde
gegevens

Omvangrijke filtermogelijkheden voor een selectieve weergave van
gekoppelde gegevens van een klant zoals bv. open verkoopkansen.

S

Zoek- en filtermogelijkheden

Gedetailleerd zoeken naar gegevens met inachtneming van alle
gewenste kenmerken van een dataset.

S

Zoek- en filtermogelijkheden met
inachtneming van gekoppelde
gegevens

Gedetailleerd zoeken naar gegevens met inachtneming van alle gewenste
kenmerken van een dataset en zijn additioneel gekoppelde gegevens zoals
bv. alle klanten met open verkoopkansen bij wie nog niet telefonisch werd
nagevraagd.

Z

Gebruikersspecifieke configuratie

Uitsluitend toegang tot die gegevens welke voor een gebruiker van
belang zijn.

S

S

360°-zicht op klantgegevens

Gegevens doelgericht vinden
Globaal zoeken

Zoeken in alle dataset-types zoals bv. adressen, documenten,
afspraken of e-mails.

S

Zoek en filtermogelijkheden

Gedetailleerd zoeken naar gegevens met inachtneming van alle gewenste
kenmerken van een dataset.

S

Fonetisch zoeken

Vereenvoudiging van het zoeken op basis van fonetische gelijkenis zoals
bv. het zoeken naar 'Mayer' geeft resultaten voor 'Maier' en 'Meier'.

S

Complexe zoekopdrachten

Complexe zoekopdrachten middels filtervoorwaarden, regels voor haakjes,
'en/of'-voorwaarden en 'groter/kleiner/gelijk aan'-voorwaarden.

S

Zoek- en filtermogelijkheden met inachtneming van gekoppelde gegevens

Gedetailleerd zoeken naar gegevens met inachtneming van alle gewenste
kenmerken van een dataset en zijn additioneel gekoppelde gegevens zoals
bv. alle klanten met open verkoopkansen bij wie nog niet telefonisch werd
nagevraagd.

P

Zoeken in dossier

Doorzoeken van dossierregistraties volgens bepaalde richtlijnen zoals
bv. in het veld ‘Trefwoord’ van de dossierweergave.

S

S = Standaard-editie, P = Premium-editie, Z = Aanvullend moduul . Onder voorbehoud van vergissingen en wijzigingen
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Documenten managen en individueel communiceren
Documenten
Variatie in documenten

Beheer van documenten in willekeurige formaten zoals bv. PDF, beeld-,
Microsoft Office® of CAD-bestanden.

S

Microsoft Office® interface

Flexibele interface voor het aanmaken en wijzigen van documenten
rechtstreeks in Microsoft Office®.

S

Standaard sjablonen

Gestandaardiseerde sjablonen zoals brieven, fax en e-mails voor een
snelle mail-merge communicatie.

S

Personaliseerbare sjablonen
volgens corporate design

Personaliseerbare sjablonen zoals brieven, fax, en e-mails t.b.v.
huisstijl-conforme communicatie.

S

Gepersonaliseerde mail-merge

Opstellen en verzenden van gepersonaliseerde mail-merge, brieven,
fax en -e-mails met veldvariabelen, mail-merge printvelden en bijlagen.

S

Opslaan als favorieten

Opslag van veel gebruikte document-sjablonen als favorieten.

S

Internationale adresformaten

Ondersteuning van landspecifieke adresformaten.

S

Versiebeheer

Opslag van voorgaande documentversies met gedetailleerde benoeming.

S

Archivering

Eenvoudige archivering van aanwezige externe bestanden met
‚Kopiëren en plakken‘.

S

Bestand openen om te lezen
of te bewerken

Openen van bestanden in schrijfmodus om te bewerken of in tegen
schrijven beveiligde leesmodus.

S

Documentblokkering

Weergave van de gebruiker die op dat moment een document bewerkt,
om overlappingen van het editeren te voorkomen.

S

Categoriseren van documenten

Indelen van documenten in categorieën zoals bv. offerte, verslag of bericht.

S

Full-text-retrieval

Ondersteuning van full-text-retrieval over de inhoud van alle documenten.

S

Koppeling

Koppeling van documenten met elke willekeurige dataset zoals bv. een
adres of een afspraak.

S

DMS verbinding

Flexibele verbindingen met ERP-systemen voor het vergelijken van
bewijsstukken, producten en adressen.

Z

ERP-gegevensuitwisseling

Flexibele uitwisseling van gegevens met ERP-systemen om boekingsstukken,
producten en adressen identiek te laten zijn.

Z

Telefoon
Registreer uw telefoongesprekken en documenteer
de resultaten direct in de
telefoonnotities.

E-mails
Verbindingen met externe
e-mail clients

Verbinding met externe e-mail clients zoals bv. Microsoft Outlook®,
Thunderbird of Lotus Notes voor het archiveren van e-mails.

S

Eigen e-mail client

Optioneel gebruik van de geïntegreerde e-mail clients van
CAS genesisWorld.

S

Online functie

Online toegang tot e-mails in de CAS genesisWorld e-mail client.

S

Verzendstatus

Indicatie van de actuele voortgang van het verzenden van serie-e-mails.

S

Archivado

Individuele archivering van e-mails of met behulp van sjablonen voor
het automatisch markeren van de juiste koppelingen en deelnemers.

S

Regels voor e-mails

Inrichten van regels voor het automatisch verplaatsen of archiveren in
gedefinieerde mappen.

S

Koppeling

Automatische koppeling van e-mails met bijbehorende adressen.

S

Verzenden vanuit het adres

Direct verzenden va e-mails vanuit het adres.

S

Uitgesteld verzenden

Uitgesteld verzenden va serie-e-mails.

S

Server-archivering

Archivering van e-mails onafhankelijk van de gebruikte e-mail-client
of van de hardware zoals bv. tablets.

S

Ondersteuning van internationale
schrijftekens

Correcte weergave van schrijftekens van alle talen in alle velden.

S

Signaturen

Instellen van algemene en individuele signaturen.

S

Aanhef in een brief

Gebruik van voorgedefinieerde aanhef in een brief.

S

Spellingcontrole

Automatische spellingcontrole.

S

Afwezigheidsassistent

Definitie van afwezigheidsberichten door middel van een wizard.

S

Oproepherkenning

herkenning van binnenkomende oproepen met naam en adres en
automatische opening van adres of telefoon-notitie (TAPI).

S

Keuzehulp

Mogelijkheid tot verkort kiezen direct uit het adresmasker.

S

Informatie over beller

Weergave van relevante gegevens van beller vóór aannemen van
het gesprek (TAPI).

S

Automatisch actualiseren van gegevens

Automatisch actualiseren van referentiegegevens zoals bv.
gespreksdeelnemer, begin of einde en duur van het telefoongesprek.

S

Protocolleren van oproepen

Aanmaken van gespreksprotocollen en lijsten met gemiste oproepen.

S

Telefoon-notitie

Documentatie van de gespreksinhoud middels telefoon-notities.

S

Automatische koppeling

Automatische koppeling van de telefoon-notitie aan gespreksdeelnemer.

S

Telefoon-afspraken

Planning van telefoongesprekken als eigen dataset en weergave in
de agenda.

S

Telefoon

S = Standaard-editie, P = Premium-editie, Z = Aanvullend moduul . Onder voorbehoud van vergissingen en wijzigingen
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Diensten voor waarschuwingen en acties
Individuele waarschuwingen

Vrij te definiëren regels voor waarschuwingen zoals bv. bij wijzigingen
van een document.

S

Ondersteuning van de Workflow

Automatisch in werking stellen van vervolgacties bij initiële acties zoals
bv. een begroetingsmail voor een nieuwe klant of bij het aanleggen van
een nieuwe dataset.

S

Tijdvak voor uitvoering

Opgave van een gedetailleerd tijdvak voor uitvoering per regel zoals bv.
dag of uitvoering binnen een tijdsbestek.

S

Primaire koppeling van
waarschuwingen

Automatische archivering van waarschuwingen incl. het bepalen
van de primaire koppeling.

P

Waarschuwing bij adreswijziging

Waarschuwing bij veranderingen in adressen en de archivering
van de waarschuwing.

S

Rekening houden met de
koppelingssoorten

In de dienst voor waarschuwingen en acties wordt rekening houden
met de koppelingssoorten.

S

Intranet en ondernemingsportaal
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Bedrijfsinformatie

Tonen van verschillende rubrieken zoals bv. ondernemingsgebieden.

Z

Fotoboek medewerkers

Weergave van de foto’s van medewerkers en hun competenties.

Z

Prikboord en discussieforen

Bedrijfsbrede, afdelings-, werkgroep- of projectgerelateerde uitwisseling
van thema’s.

Z

Weergave van processen en workflows

Technische presentatie van processen t.b.v. een snelle bewerking zoals
bv. het automatisch aanmaken van een taak bij het opnemen van een
IT-support-vraag.

Z

Persoonlijke startpagina

Definitie van een individuele startpagina zoals bv. ‘Mijn afspraken
voor vandaag’, nieuws, persoonlijke favorieten of meldingen.

Z

Telefoonlijst

Telefoonlijst van medewerkers met zoekfunctie en directe toegang
tot de individuele medewerkers-site.

Z

Zoeken bevoegdheden

Doelgericht zoeken naar medewerkers met bepaalde bevoegdheden
of competenties.

Z

Bedrijfs- of afdelingsafspraken

Toegang tot vrijgegeven agenda’s van andere afdelingen of van het
gehele bedrijf.

Z

Verjaardagslijsten

Verjaardagslijsten met actieve informatie op de startpagina.

Z

Kennis- en informatie-database

Gestructureerde opslag van belangrijke documenten met eenvoudige
zoek- en toegangsmogelijkheden.

Z

Organogram

Overzichtelijke weergave van de bedrijfs-hiërarchie met de mogelijkheid
van direct contact.

Z

Vakantiebeheer

Aanvragen voor vakantie, toestemming voor verlof van de betreffende
manager en beheer van vakantiedagen.

Z

Vakantiekalender en lijsten

Overzichtelijke weergave van afgelopen, toegestane, geweigerde en
geplande vakanties.

Z

Verzuim- en afwezigheidsbeheer

Registratie van verzuim, overzichtelijke weergave en analysemogelijkheden.

Z

Online-formulieren

Toegang tot online-formulieren zoals bv. ideeënbus, en aanmaak van eigen
online-formulieren middels een geïntegreerde formulier-designer.

Z

Checklisten

Geïntegreerde en individueel op te maken checklisten voor voorbereiding
en planning voor bv. beurzen of zakenreizen.

Z

Afsprakenagenda

Persoonlijke agenda met waarschuwingen bij overlappingen en conflicten
met andere afspraken.

Z

Teamagenda

Toegang tot vrijgegeven agenda’s van andere medewerkers of groepen.

Z

Resources-agenda

Toegang tot vrijgegeven agenda’s van resources.

Z

Resources-beheer

Beheer van resources zoals bv. vergaderruimten of bedrijfsauto’s.

Z

Verzameldossiers

Bundeling van belangrijke documenten van een project in één dossier.

Z

Projectoverzicht

Project-homepage met toegewezen gegevens zoals bv. medewerkers,
afspraken, documenten of taken.

Z

Taakbeheer

Beheer van eigen taken en de delegatie van taken.

Z

Documentmanagement

Gestructureerde opslag en openbaarmaking van alle documentsoorten.

Z

Adressenbeheer

Beheer van bedrijven, contactpersonen en individuele contacten.

Z

Automatische waarschuwingen

Waarschuwing bij belangrijke vernieuwingen of wijzigingen zoals bv.
‘nieuwe afspraak’ of ‘gedelegeerde taak’.

Z

Agenda uitlezen en afspraken plannen
Agenda
Persoonlijke agenda

Individuele agenda met openbare, vertrouwelijke en persoonlijke afspraken.

S

Teamagenda

Weergave van meerder personen in één agenda met een snel overzicht van
beschikbare tijden.

S

Vakantieagenda

Inachtneming en weergave van vakanties.

S

Weergave derden

Inzicht in de agenda van andere gebruikers.

S

Dag-, week-, maandweergave

Presentatie van afspraken in de vorm van dag-, week- of maandweergave.

S

Resources-agenda

Weergave van resources zoals bv. vergaderruimten, bedrijfsauto’s of
beamer.

S

Feestdagen

Weergave van en rekening houden met feestdagen.

S

Processen

Weergave van processen zoals bv. deelstappen van een project, telefoon
en vakantie in agenda.

S

Agenda
Kies flexibel uit verschillende
agendaweergaven, bv. eigen
of collega-/teamagenda.

S = Standaard-editie, P = Premium-editie, Z = Aanvullend moduul . Onder voorbehoud van vergissingen en wijzigingen
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Vastleggen van afspraken

Eenvoudig vastleggen van afspraken rechtstreeks in de agenda als
ook het automatisch overnemen van relevante deelnemers.

S

Toegangsrechten

Inachtneming van specifieke autorisatieniveaus voor het raadplegen
van vrije of geblokkeerde tijden.

S

Takenlijst

Weergave van actuele taken in de agenda.

S

Openbare afspraken

Merken van afspraken als openbaar, d.w.z. voor alle medewerkers
toegankelijk.

S

Volledige toegang tot afspraken
derden

Inzage in afspraken van derden zonder eigen deelname. Voorwaarde is
de desbetreffende autorisatie.

S

Persoonlijke afspraken

Kenmerken van afspraken als persoonlijk. Persoonlijke afspraken zijn
uitsluitend voor deelnemers zichtbaar.

S

Vertrouwelijke afspraken

Kenmerken van afspraken als vertrouwelijk. Vertrouwelijke besprekingen
kunnen alleen door geautoriseerde gebruikers worden ingezien.

S

Afspraken ‚buiten huis‘

Kenmerken van afspraken als ‚buiten huis‘.

S

Gebeurtenissen voor de gehele dag

Activeren van de optie ‚hele dag‘ indien een gebeurtenis voor de gehele dag
is gepland.

S

Herhalingen en serie-afspraken

Vastleggen van herhalingen en serie-afspraken in dagelijkse, wekelijkse,
maandelijkse of jaarlijkse toerbeurt.

S

Automatisch afspraken verschuiven

Automatisch afspraken verschuiven van serie-afspraken die met weekenden
of feestdagen conflicteren.

S

Waarschuwings-service

Waarschuwingen kort voor de afloop van serie-afspraken, bij het vastleggen
van nieuwe of gewijzigde afspraken als ook bij het wissen van afspraken.

S

Alarmfunctie

Individueel instelbare alarmeringen voor de verschillende deelnemers.

S

Overlappingswaarschuwingen

Afgifte van een overlappingswaarschuwing bij vastleggen van dubbele afspraak of dubbel boeken van resources zoals bv. beamer of notebook.

S

Verschuiving van afspraken

Eenvoudig verschuiven van afspraken middels ‚Drag & drop‘.

S

Wizard voor het zoeken naar afspraken

Zoeken van vrije afspraken voor één of meerdere deelnemers met inachtneming van tijd, plaats, duur, resources en overlappingswaarschuwing.

S

Delegatie van afspraken

Vastleggen van afspraken voor derden.

S

Planner-grafiek

Overzichtelijke weergave in balkdiagram van meerdaagse afspraken,
zoals bv. zakenreizen, beurzen of vakanties.

S

Koppelingen

Koppeling van afspraken met alle relevante datasets zoals bv. documenten,
adressen, of projecten.

S

Afspraken in iCal-formaat

Im- en export van afspraken in het iCal-formaat.

S

Datasynchronisatie met Microsoft
oplossingen

Afspraken afstemmen met Microsoft Exchange® / Microsoft Outlook®.

Z

Datasynchronisatie met mobiele
devices

Unidirectionele synchronisatie met mobiele devices.

S

Datasynchronisatie met mobiele
devices

Bidirectionele synchronisatie met mobiele devices.

P

Rechtstreekse toegang tot afspraken

Real-time toegang tot afspraken via mobiele devices.

P

Afspraken
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Taken plannen
Taken

Centraal beheer van alle taken die in bewerking of in uitvoering als
individuele, repeterende of teamtaak.

S

Lijstoverzicht

Presentatie van taken in vrij te definiëren lijstvorm met willekeurige
sortering zoals bv. trefwoord, prioriteit of competentie.

S

Toewijzing van verantwoordelijkheden

Vastleggen van één verantwoordelijke voor het bewerken van een
vastgelegde taak.

S

Invoerhulp

Tweetraps invoerhulp in de vorm van ‚Type‘ van een taak (bv. ‚Support‘) en
‚Status‘ (bv. “In bewerking‘) met dynamische definities van verplichte velden.

S

Schuiven van taken

Automatisch schuiven van taken die niet afgerond zijn.

S

Termineren van taken

Termineren van taken door opnieuw voorleggen.

S

Alarmfunctie

Automatisch alarm bij vervaldatum van een taak.

S

Delegeren van taken

Vastleggen van taken voor andere medewerkers met termijnbewaking.

S

Waarschuwings-service

Waarschuwing bij nieuw vastgelegde taak of ontvangst van een
gedelegeerde taak.

S

Prioritering

Prioritering van taken volgens A, B en C.

S

Bewerkingsduur

Planning van de bewerkingsduur in: geschat, Soll en Ist.

S

Status van de bewerking

Weergave van de bewerkingsstatus als voortgangsstatus of in percent.

S

Datasynchronisatie met mobiele
devices

Unidirectionele synchronisatie met mobiele devices.

S

Sincronización de datos
con dispositivos móviles

Datasynchronisatie met mobiele devices.

P

Workflow ondersteuning

Automatisch aanmaken van taken als vervolgactie op gedefinieerde
gebeurtenissen.

P

Reports analyseren en Forecasts aanmaken
Voorgedefinieerde rapportsjablonen

Toegang tot rapportsjablonen als PDF-bestand t.b.v. een overzichtelijke
presentatie van gegevens.

S

Bedrijfsbrede cockpitweergave

Definitie van bedrijfsbrede cockpitweergaven t.b.v. het overzicht over
alle relevante gegevens.

S

Dataset specifieke cockpitweergaven

Weergave van alle relevante gegevens van de actuele dataset inclusief
de gekoppelde gegevens.

S

Export van gegevens in tekstformaat

Ondersteuning van de export van gegevens in het csv-formaat voor
een verdere bewerking in programma‘s van derden.

S

Groepering van gegevens

Interactieve groepering van gegevens in lijsten.

S

Definitie van eigen rapportsjablonen

Definitie van overige rapportsjablonen t.b.v. de overzichtelijke
presentatie van gegevens.

Z

Report-weergaven

Weergave van kengetallen in waardetabellen welke in meerdere niveaus
te groeperen zijn of in grafische diagrammen.

Z

Overall-analyses

Opstellen van meerdimensionale complexe analyses over meerdere
dataset-types heen met inachtneming van gekoppelde datasets.

Z

Termineerde berichten

Opstellen van berichten op basis van bestaande berichtsjablonen in
gedefinieerde tijdintervallen met automatische toezending.

S

S = Standaard-editie, P = Premium-editie, Z = Aanvullend moduul . Onder voorbehoud van vergissingen en wijzigingen
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Klantencockpit

Overzichtelijke opmaak van gedefinieerde gegevens zoals bv.
omzetgegevens, reclamaties of gebruikte producten.

Z

Projectcockpit

Overzichtelijke en op het project betrokken opmaak van gedefinieerde
gegevens zoals bv. omzetgegevens, reclamaties of gebruikte producten.

Z

Presentatie als draaitabel

Geaggregeerde weergave van waarden middels draai-tabellen. Weergave
naar keuze van de waarden als som, minimum, maximum of gemiddeld.

Z

Crystal Reports

Verbinding met Crystal Reports.

Z

Archivering

Rechtstreekse archivering van de analyses in het documentarchief.

Z

Sales-pipeline

Grafische toewijzing van de te verwachten omzetten aan de fasen
van het verkoopproces.

Z

Forecast
Gegevens-export van resultaten

Veelzijdige analysemogelijkheden van verkoopkansen zoals bv. naar
verkoopgebied of verkoper.
Veelvuldige exportmogelijkheden van de resultaten voor de verdere
verwerking of weergave van gegevens in andere systemen zoals bv.
Microsoft Acces of Business Intelligence Tools.

Z
Z

Gegevensstructuren definiëren
Administratie en aanpassing
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Aanpassing zonder kennis van programmeren

Opmaak en beheer van centrale bedrijfsbrede richtlijnen door de administratie in de managementconsole via interfaces zonder programmeer- of
script-talen.

S

Aanpassing van de gegevensstructuur

Inachtneming van specifieke bedrijfseisen zoals bv. aanmaken van nieuwe
velden, invoer- of selectiehulp of weergaven.

Z

Uitbreiding van interfaces

Mogelijkheid tot het plaatsen tot tien aanvullende velden per dataset-types
in de interface.

S

Individualisering van interfaces

Uitgebreide mogelijkheden van bedrijfsspecifiek vormgeving van een dataset-type zoals bv. aanvullende registers, plaatsen van aanvullende velden,
automatische berekeningen met behulp van formulevelden of een vrije
plaatsing van gekoppelde gegevens.

Z

Eigen dataset-types

Aanmaken van eigen, bedrijfsspecifieke dataset-types, gelijkberechtigd met
de uitgevoerde dataset-types (zoals bv. taken).

Z

Meertalige aanduidingen

Vastleggen van meertalige aanduidingen voor registers en bereiken.

S

Dynamische formulevelden

Resultaatvelden voor wiskundige berekeningen of teksten, dynamische
besturing van invoerhulpen.

Z

Centrale richtlijnen voor gebruikers

Vastleggen van filters, groeperingen of autorisaties overeenkomstig
centrale richtlijnen zoals bv. voor teamagenda, im- en exportrechten
en op gebruikersniveau.

S

Individuele gebruikersaccounts voor
medewerkers

Automatische aanmaak van gebruikersaccounts voor nieuwe medewerkers
met individuele autorisaties en instellingen.

S

Gebruikersspecifieke instellingen
Individueel cockpit

Door gebruiker individueel corrigeerbare startpagina in CAS genesisWorld.

S

Individuele navigator

Individuele navigators voor individuele medewerkers met de indicatie van
dossiers en weergaven in een boomstructuur.

S

Filterweergaven

Inrichten en opslag van individuele datafilters in weergaven t.b.v. een
snelle toegang.

S

Centrale navigator

Centrale navigators voor ondernemingsgebieden of afdelingen met de
indicatie van dossiers en weergaven in een boomstructuur.

S

Technische flexibiliteit benutten
Automatische software-distributie

Installatie van CAS genesisWorld, software-updates, add-ins en modules
via automatische software-distributie.

S

Client-capaciteit

Toegang tot verschillende databases met één applicatieserver.

S

Optimale serverbenutting

Automatische verdeling van de belasting t.b.v. de besturing van de optimale
belasting van meerdere CAS genesisWorld applicatieservers.

Z

LDAP-gegevensuitwisseling

Toegang tot adressen in CAS genesisWorld via LDAP in Microsoft Exchange®.

S

Unicode en landenformaten

Correcte weergave van internationale schrijftekens. Weergave van het adres
in landenformaten.

S

Tijdzonecapaciteit

Weergave van landoverstijgende activiteiten zoals bv. afspraken, taken,
vakanties en telefoongesprekken in de dag- en weekweergave van de
respectievelijk toegepaste tijdzone.

Z

Primaire koppelingen

Hiërarchische koppelingen t.b.v. een directe toewijzing van alle
projectgegevens aan adressen.

P

Gegevensuitwisseling met applicaties
van derden

Gegevensuitwisseling en synchronisatie met willekeurige applicaties van
derden in CAS genesisWorld.

Z

CAS genesisWorld met gegevensuitwisselingen en interfaces uitbreiden
Gegevensuitwisselingen Microsoft Exchange® mit Microsoft Outlook®
Microsoft Outlook® als standaard
e-mail client

Opcionalmente utilice Microsoft Outlook® como su cliente de correo
electrónico en CAS genesisWorld.

S

Archivering van e-mails

Handmatige of automatische archivering van e-mails als afspraak,
taak, document of e-mail.

S

Koppeling van e-mails

Automatische koppeling van e-mails met adressen van de ontvangers
en/of afzender.

S

LDAP-gegevensuitwisseling

Toegang tot adressen in CAS genesisWorld via LDAP in Microsoft Exchange®.

S

Gemeenschappelijk adresbestand

Synchronisatie van adressen tussen Microsoft Exchange® en
CAS genesisWorld.

Z

Synchronisatie van afspraken

Synchronisatie van afspraken tussen Microsoft Exchange® en
CAS genesisWorld.

Z

S = Standaard-editie, P = Premium-editie, Z = Aanvullend moduul . Onder voorbehoud van vergissingen en wijzigingen
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Integratie van retailsysteem en Enterprise Ressource Planning (ERP)
Automatische afstemming

Afstemming van gegevens uit CAS genesisWorld met gegevens uit het
retailsysteem zoals bv. bewijsstukken, open posten, gekochte producten
of blokkering van leveringen.

Z

Bidirectionele datasynchronisatie

Wijziging en registratie van de gegevens voor adressen en projecten, zowel
in het ERP-systeem als ook in CAS genesisWorld met automatische datasynchronisatie.

Z

Automatische adreskoppeling

Koppeling van adressen met producten en bewijsstukken, als ook de
weergave van additionele gegevens uit het ERP-systeem t.b.v. omvangrijke
analyses.

Z

Productcatalogi

Weergave van productgroepen en producten als HTML-pagina’s met geselecteerde kenmerken en grafieken met eenvoudige exportmogelijkheden.

Z

Kwaliteit van de gegevens en gegevensverrijking
Opschonen van doublures

Controle op doublures van het gehele adressenbestand met OMIKRON
AdressCenter en aansluitende opschoning van doublures.

Z

Controle van adressen

Controle op juistheid van postgegevens e.v.

S

Verrijking van bedrijfsgegevens

Gegevensuitwisseling met Unternehmensverzeichnis.org voor
het actualiseren en het verrijken van bedrijfsgegevens met bv.
kredietwaardigheid, balansen, bedrijfstakaanduidingen.

Z

Herkenning en correctie van
risicoadressen

Controle op foutieve adressen en optionele correctie of aanvulling
middels bedirect.*

Z

Verwerven van adressen

Uitbreiding van de database met nieuwe adressen bv. uit een bepaalde
bedrijfstak of regio middels YellowMap adresoverdracht.*

S

Professioneel e-mail-marketing

*
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Gepersonaliseerde e-mailings zonder
kennis van programmeren.

Opmaken en personaliseren van e-mailings t.b.v. geselecteerde klantengroepen in HTML-formaat en zonder programmeerkennis middels Inxmail
Professional.

Z

Kwaliteitscontrole

kwaliteitscontrole zoals bv. van foutieve links, inrichting en test-zending en
definitie van het proces van vrijgeven vóór het verzenden van e-mailings.

Z

Adrescontrole vóór het verzenden

Controle op de juistheid van het e-mail-adres en op een mogelijk afmelden
van het adres van de bijbehorende distributielijst bij het overbrengen van
de distributielijsten van CAS genesisWorld naar Inxmail Professional.

Z

Beheer van nieuwsletter aan- en
afmeldingen

Registratie van aan- en afmeldingen van nieuwsletters en inachtneming
bij toekomstige verzendingen.

Z

Resultaatcontrole

Omvangrijke analyses via openings-, klik- of afmeldpercentages en visuele
weergave van het succes van e-mailings.

Z

Automatische archivering

Archivering van verzonden e-mailings in het ontvangers-dossier.

Z

Onder bepaalde omstandigheden kunnen extra kosten voor het kwalificeren ontstaan

Functies voor het management
Reports en verslagen snel en eenvoudig aanmaken
Analyses en verslagen

Automatische en actuele samenstelling van iedere verslagsoort.

S

Sjablonen en weergaveformaten

Opstellen van context-afhankelijke sjablonen. Overzichtelijke weergaveformaten van verslagen zoals bv. vorm van tabellen, grafieken en diagrammen.

S

Preview

Overzichtelijke preview van verslagen ter controle en zo nodige correctie.

S

Analyse-intervallen

Analyses in vóórgedefinieerde tijdsintervallen.

S

Automatisch verzenden

Tijdbestuurde verzending zoals bv. de automatische verzending van een
weekverslag op vrijdag, aan een gedefinieerde groep van personen.

S

Analyses via een draaitabel

Overzichtelijke weergave van meerdimensionale en complexe analyses
middels een draaitabel.

Z

Wijziging van gegevens bewaken en workflows definiëren
Bewaking van de database

Definitie van berichtregels bij wijzigingen van welke aard dan ook
binnen de database.

S

E-mail-waarschuwingen

Abonneren van e-mail-waarschuwingen bij het aanmaken of wijzigen van
datasets en koppelingen of na gedefinieerde tijdvakken.

S

In werking stellen van individuele
acties

Definitie van regels voor individuele acties bij wijzigingen of
termijnoverschrijdingen van bepaalde datasets zoals bv. bij het
vastleggen van nieuwe datasets.

S

Definitie van workflows

Definitie van regels voor hele processen zoals bv. bij welk gebeurtenis
welke acties automatisch in werking gesteld worden.

S

Cockpit
Begin de dag perfect
geïnformeerd. Actuele
verkoopkansen, open taken,
telefoons – alles in één
oogopslag.

S = Standaard-editie, P = Premium-editie, Z = Aanvullend moduul . Onder voorbehoud van vergissingen en wijzigingen
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Functies voor het marketing
Campagnes plannen, uitvoeren en beoordelen
Doelgroepselectie en distributielijst

Samenstellen van specifieke doelgroepen in distributielijsten op basis van
de centrale adresdatabase met behulp van vele zoek en filterfuncties.

S

Koppeling zoeken

Adres zoeken met inachtneming van gekoppelde datasets voor preciezere
bepaling van de doelgroepen.

P

Fonetisch zoeken

Zoeken naar adressen met op elkaar lijkende schrijfwijze zoals bv. Schmitt,
Schmidt of Schmied.

Toegestane en voorkeur
contactsoort

Automatisch rekening houden met de toegestane contactsoort of het
opnemen van contacten resp. verzenden van seriecommunicatie voor
gegevensbescherming.

S

Gepersonaliseerde
seriecommunicatie

HTML-sjablonen en campagne-assistent t.b.v. gepersonaliseerde
seriecommunicatie via e-mail, brief, fax en telefoon.

S

Communicatiesjablonen

Teruggrijpen op voorgedefinieerde of individuele sjablonen t.b.v.
seriecommunicatie.

Z

E-mail-campagnes en newsletter

Gegevensuitwisseling met Inxmail voor een uitstekend e-mail en
permission-marketing met omvattende mogelijkheden voor ad-hoc
analyse voor vervolgcampagnes.

Z

Meertraps-campagnes

Besturing, uitvoering en beoordeling van meertraps-campagnes via
diverse communicatiekanalen middels grafische campagne-disigners.

Z

Status van campagne

Beschrijving van de toestand en de voortgang van de campagne zoals bv.
‘gepland’ ‘actief’ ‘afgehandeld’.

Z

Documentatie van campagnes

Archivering van alle gegevens binnen een campagne zoals bv. aangeschreven adressen, verzonden e-mailings telefoongesprekken en documenten.

Z

Documentatie van de klantenreacties

Documentatie van uitstaande of ontvangen klantenreacties in de campagne
of rechtstreeks in het dataset-venster van het adres of telefoongesprek.

Z

Vervolgcampagnes

Ondersteuning bij de uitvoering van vervolgcampagnes afhankelijk van de
eerste klantreacties.

Z

Budgetplanning

Registratie van het budget per campagne. Opgave van kosten en omzet
behorend bij doorgevoerde acties en ingezette media.

Z

Verkoopkans
Behoud het overzicht en geef
het gehele verkoopproces
weer; van lead via offerte tot
contract.
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S

Omgaan met foutieve
adressen en bounces

Kenmerken van foutieve adressen in een campagne t.b.v. de verbetering
van de gegevenskwaliteit.

Z

Evaluatie

Evaluatie van de e-mailcampagnes met inachtneming van de ingezette
marketingbudgetten om resultaten te meten.

Z

Eventmanagement

Eventplanning incl. ruimtemanagement, uitnodigingenbeheer en evaluatie.
Beperking van deelname mogelijk, registratie van deelnemers via
gepersonaliseerde serie-e-mails en registratie-link.

Z

Functies voor de verkoop
Verkoopprocessen besturen en optimaliseren
Klantendossier

Archivering van alle documenten en correspondentie met een klant in het
desbetreffende klantendossier.

S

Contactbericht

Dataset-type voor een snelle gegevensregistratie onmiddellijk bij het
opnemen van het contact door een geïnteresseerde voor een aansluitende
adres-kwalificatie met de mogelijkheid tot het omzetten in een verkoopkans.

Z

Verkoopkansen

Weergave van het gehele verkoopproces (lead registratie, offertefase,
afronding en aftersales).

S

Systematische verkoop

Definitie van bedrijfsprocessen, catalogi met criteria en de weergave van
het gehele verkoopproces zoals bv. middels een sales-pipeline.

Z

Ondersteuning van
verkoop-hiërarchieën

Vrije definitie tot drie verkoop-hiërarchieën zoals bv. volgens geografische
of personele aspecten.

Z

Weergave van verkoopstructuren

Uitbreiding van verkoopkansen om hiërarchisch weer te geven verkoopstructuren en -methodes zoals bv. de definitie van activiteiten en mijlpalen.

Z

Weergave van verkoopgebieden

Hiërarchische weergave van verkoopgebieden met een diepte tot
drie niveaus zoals bv. Europa, Nederland en Friesland.

Z

Omgeving zoeken

Weergave en doelgericht zoeken naar adressen binnen een opgegeven
radius.

S

Definitie van verkoopstappen

Definitie van verkoopstappen zoals bv. ‘Volgende activiteit’, actuele acties
zoals telefoongesprek, afspraak of terugroep.

Z

Offerteconfigurator

Automatisch aanmaken van aanbiedingen met inachtneming van opties,
alternatieve producten, prijzen en kortingen.

Z

Offertedocumentatie

Aanmaken en documenteren van het totale aanbod incl. begeleidend
schrijven, detailinformatie van het product of adviezen voor de financiering.

Z

Productconfigurator

Configuratie op basis van geregistreerde productvarianten, onderdelen en
prijs.

Z

Productvarianten

Waarborgen van de van de combinatiemogelijkheden van
productonderdelen door het deponeren van (technische) regels.

Z

Definitie van catalogi met criteria

Aanmaken van vrij te definiëren catalogi met criteria zoal bv. de beoordeling
van leads.

Z

Interactieve sales-pipeline

Interactieve weergavevarianten van de sales-pipeline incl. filteren naar
eerste contacten, offerten, contractafsluitingen.

Z

Waarschijnlijkheid van afsluiten

Beoordeling van afsluitingen door automatische berekening van de
waarschijnlijkheid van afsluiten.

Z

Sterkte-zwakte-analyse

Analysemogelijkheden voor de identificatie van de meest profitabele
klanten en geïnteresseerden als ook voor de prognose van omzetten.

Z

Weging van mededingers en
contactpersonen

Bezien van mededingers op grond van weging en waardering van
mededingers en contactpersonen.

Z

Geomarketing

Presentatie van alle dataset-types zoals bv. open verkoopkansen in
kaarten als heatmaps.

S

S = Standaard-editie, P = Premium-editie, Z = Aanvullend moduul . Onder voorbehoud van vergissingen en wijzigingen

17

Waarschuwings- en actieservice

Individueel instelbare waarschuwingen zoals bv. het zenden van gegevens
aan de binnendienst, bij de aanvulling van het klantendossier door de
buitendienst.

S

ERP-interface

Interface naar ERP-systemen. Toegang tot facturen, afleverdocumenten
en offertes rechtstreeks uit CAS genesisWorld zonder van applicatie te
wisselen.

Z

Adressen vergelijken

Automatisch vergelijken van adressen tussen CRM- en ERP-toepassing.

Z

Zoek- en filtermogelijkheid

Zoek- en filtermogelijkheden over alle velden, beheer van productposities,
mededingers, contactpersonen, etc.

S

Reporting

Reporting op basis van het gehele databestand zoals bv. de evaluatie van
alle geregistreerde verkoopkansen van de laatste kwartalen.

Z

Meting van de emotionele
klantenbinding

Vaststellen van de emotionele binding middels fan!-Indikator® en opvragen
van de gehele tevredenheid van de klanten.

Z

Klantclusters

Indeling van klanten in vijf groepen op grond van emotionele klantenbinding.

Z

Functies voor projectmanagement en service
Projecten plannen
Projectoverzicht

Overzichtelijke weergave van alle bij het project behorende gegevens zoals
bv. afspraken, taken, bewijsstukken en telefoonnotities.

S

Statusoverzicht

Overzicht van de nog af te handelen, de nog in bewerking zijnde en kritische
projecten of mijlpalen als ook de weergave van de gehele status in verkeerslichtformaat (groen, oranje, rood).

P

Individuele projectplannen

Opstellen van projectplannen voor bv. klantenprojecten, productontwikkeling, beursvoorbereiding met voorgangers- opvolgers-afhankelijkheden
en toewijzing van verantwoordelijkheden en resources van benodigdheden.

Z

Budgetplanning

Budgetoverzicht door accumulatie van de bij het project betrokken
deelbudgetten, kosten en omzetten.

Z

Resourcesplanning

Planning van de inzet van medewerkers, competentiemanagement en
overzicht over de bezetting en beschikbaarheid.

Z

Tijd- en onkostenregistratie

Tijdregistratie op klant-, project- en procesniveau. Onkostenregistratie met
geïntegreerde functies voor bewijsstukken, dagvergoedingen en reiskosten.

Z

Offerte- en opdrachtmanagement

Aanmaken van offerten uit de productcatalogus en ERP-stukken per
muisklik.

Z

Projectcontrolling

Analyse van alle tijdregistraties, onkosten en kosten van derden en het
aansluitend vergelijken met de budgetplanning.

Z

Microsoft®-interface

Integratie van Microsoft Project® en Open Workbench.

Z

Adressen
Houd steeds het overzicht
over individuele adressen,
ondernemings-datasets en
de bijbehorende contactpersonen.
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Service en support optimaliseren
Registratie van support-vragen

Registratie van support-vragen via verschillende kanalen. Door regels
bestuurde interne en externe kennisgevingen zoals bv. bij het binnenkomen
van nieuwe vragen.

Z

Behandeling van support-vragen

Behandeling van support-vragen vanaf het eerste contact tot aan de
oplossing van het probleem met termijnbepaling, toewijzing van verantwoordelijken, prioriteiten en delegatie met behulp van troubleticket-pools.

Z

Calculatie van servicebestedingen

Automatische of handmatige tijdregistratie van servicebestedingen en
een precieze toewijzing van bestedingen per klant – achteraf of in de
achtergrond.

Z

FAQ-management

Samenstelling van behandelde troubletickets in een FAQ-database.
Openbaar maken van geselecteerde FAQ-documenten in een online-portaal.

Z

Serviceportaal

Support-portaal met het overzicht van alle aanvragen, online-registraties en
binnen FAQ zoeken. Registratie van nieuwe supporttickets door klanten en
inzicht in de afhandelingsstatus van geplande tickets.

Z

Supportrechten

Informatie over productversies met recht op support en personen met
het recht voor het aanmaken van supporttickets. Inachtneming van
support-blokkades voor bedrijven resp. individuele contacten.

Z

Service Level Agreements (SLA)

Contractuele waarborgen m.b.t. de service-inzet zoals bv. bestedingsomvang, reactietijd, bewerkings-snelheid, documentatie van de productie-inzet
en afrekeningen voor onderhoud.

Z

Ondersteuning van de communicatiekanalen

Koppeling van support-vragen aan bestaande communicatiekanalen
zoals e-mail, telefoon en service-portaal.

Z

Ticket-management

Weergave van complexe en bedrijfsbrede workflows voor een volledige
ticketregistratie en –afhandeling.

Z

E-mail-sjablonen

Aanmaken en toegang tot e-mail-velden uit het ticket als ook de
koppelingen daarmee.

Z

Standaard kennisgevingen

Kennisgevingen van ontvangst en behandeling van aanvragen als ook bij
gewijzigde datasets t.b.v. steller van het ticket en de ticketbehandelaar.

Z

Functies voor mobiel werken
Adressen beheren
Contacten

Weergave van alle alsmede zoeken binnen alle contacten uit
CAS genesisWorld in lijstvorm.

P, Z

Integratie van foto's

Foto’s toevoegen aan een contact.

P, Z

Contactos de la compañía

Registratie van adressen als bedrijven resp. organisatie.

P, Z

Contactpersoon

Registratie van adressen als individueel contact.

P, Z

Adressen met afbeelding

Optioneel toevoegen van afbeeldingen van contacten.

P, Z

Centraal adresmanagement

Afbeelding van willekeurige adressen zoals bv. ondernemings-,
klanten- en verkoopgegevens in een centrale database.

P, Z

Gemeenschappelijk adressenbestand

Synchronisatie van adressen.

P, Z

Invoerhulpen

Gemakkelijke adresregistratie dankzij invoerhulp.

P, Z

Gegevenssynchronisatie met
mobiele eindtoestellen

Uni- en bidirectionele gelijkstelling van gegevens met mobiele devices.

P, Z

S = Standaard-editie, P = Premium-editie, Z = Aanvullend moduul . Onder voorbehoud van vergissingen en wijzigingen
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Gegevens groeperen en ordenen
Individueel cockpit

Individueel te configureren startpagina van de mobiele apps door de
gebruiker.

P, Z

Individuele navigator

Individuele navigators voor afzonderlijke medewerkers.

P, Z

Centrale navigator

Centrale navigators voor bedrijfsonderdelen of afdelingen.

P, Z

Klantdossier

Gestructureerde en chronologische weergave van alle registraties bij
een adres zoals bv. e-mails, afspraken, documenten, verkoopkansen,
bestellingen of retaildocumenten.

P, Z

Filter-query‘s

Filter over het dossier t.b.v. de weergave van bepaalde dataset-types.

P, Z

Gegevens registreren en vinden
Snelle registratie van gegevens

Eenvoudige registratie van gegevens zoals bv. afspraken of adressen.

P

Bidirectionele gelijkstelling van
gegevens

Gelijkstelling van gegevens van adressen, afspraken en taken.

P

Overzichtelijke gegevensstructurering

Weergave van (team) agenda‘s en afspraken met gekoppelde adressen.
Lijstweergaven t.b.v. structurering van het adressenbestand zoals bv.
lijstindeling in A-, B- en C-klanten.

P

Full text retrieval

Eenvoudig zoeken in alle tekst.

P

Real-time toegang

Rechtstreekse en real-time toegang tot actuele klantgegevens.

P

Report-weergaven

Weergave van kengetallen in meertraps groepeerbare waardetabellen.

Z

Report en reportweergave

Weergave van geaggregeerde kengetallen in tabellen.

Z

Verkoopkansen

Lead-registratie en registratie van product-posities.

P

Documenten

Weergave van alle en zoeken binnen alle documentlijsten, welke in
CAS genesisWorld beschikbaar zijn.

P

Weergave van documenten

Voor eindtoestellen geoptimaliseerde weergave van documenten.

P

Notities

Weergave van notities in platte tekst zonder formattering.

P

Gegevens analyseren

Toegang tot documenten
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Afspraken plannen en agendaweergaven oproepen
Autorisaties

Inachtneming van speciale autorisatieniveaus voor de inzage in vrije
of geblokkeerde tijden.

P

Afspraken

Weergave van afspraken, vakanties en telefoongesprekken in een
overzichtelijke agendaweergave.

P

Vastleggen van afspraken

Eenvoudig vastleggen van afspraken en het overnemen van relevante
deelnemers.

P

Openbare afspraken

Markeren van afspraken als openbaar, d.w.z. Toegankelijk voor alle
medewerkers.

P

Persoonlijk afspraken

Markeren van afspraken als persoonlijk. Persoonlijke besprekingen zijn
uitsluitend voor deelnemers zichtbaar.

P

Vertrouwelijke afspraken

Markeren van afspraken als vertrouwelijk. Vertrouwelijke besprekingen
zijn uitsluitend voor geautoriseerde gebruikers zichtbaar.

P

‚Buiten huis‘ afspraken

Markeren van afspraken als ‚Buiten huis‘.

P

Gebeurtenis voor de hele dag

Activeren van de optie ‚Hele dag‘, indien een gebeurtenis voor de
gehele dag is gepland.

P

Persoonlijke agenda

Individuele agenda met openbare, vertrouwelijke en persoonlijke afspraken.

P

Teamagenda

Weergave van meerdere personen in één agenda voor een snel overzicht
van vrije tijdvakken.

P

Weergave derden

Inzage in agenda‘s van andere gebruikers.

P

Vakantie-agenda

Inachtneming en weergave van vakanties.

P

Resources-agenda

Weergave van resources zoals bv. vergaderruimten, bedrijfsauto‘s of
beamer.

P

Dag-/week-/maandweergave

Weergave van afspraken in de vorm van dag-, week- of maand-presentatie.

P

Volledige toegang tot afspraken van
derden

Inzage in de afspraken van derden zonder eigen deelname.
Voorwaarde is uiteraard de betreffende autorisatie.

P

Real-time toegang tot afspraken

Real-time toegang tot afspraken via mobiele eindtoestellen.

P

Synchroniseren van afspraken

Synchroniseren van afspraken met CAS genesisWorld.

P

Koppelingen

Koppelingen van afspraken met alle relevante datasets zoals bv. adressen.

P

Standaard kennisgevingen

Kennisgevingen van nieuw aangemaakte taken of ontvangst van een
gedelegeerde taak.

P

Bewerkingsstatus

Weergave van de bewerkingsstatus van taken als voortgangsstatus
of in percent.

P

Toewijzing van verantwoordelijkheden

Vastleggen van een verantwoordelijke voor de bewerking van een taak.

P

Projectoverzicht

Overzichtelijke weergave van alle bij het project behorende gegevens
zoals afspraken, taken, stukken, telefoon-notities en totaalstatus in het
verkeerslichtformaat (groen, oranje, rood).

P

Processen afbeelden

S = Standaard-editie, P = Premium-editie, Z = Aanvullend moduul . Onder voorbehoud van vergissingen en wijzigingen
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Efficiënt communiceren
Telefoon

Vastleggen en bewerken van telefoongesprekken en telefoonnotities.

P

Nummerherkenning

Weergave van binnenkomende oproepen op het mobiele eindtoestel met
naam, bedrijf en nummer via mobiele synchronisatie.

P

E-mail-toegang

Toegang tot gearchiveerde e-mails.

P

Archivering van e-mails

Automatische archivering van e-mails als afspraak, taak, document of e-mail.

P

Aanpassingen doorvoeren en autorisaties beschrijven
Aanpassing van de interfaces

Definitie en toewijzing van extra velden voor bestaande en eigen
dataset-types beneden de standaard-velden.

P

Voorgedefinieerde sjablonen

Teruggrijpen op contextafhankelijke sjablonen t.b.v. het snel aanmaken
van berichten en analyses.

P

Meertalige aanduidingen

Vastleggen van meertalige aanduidingen voor opschriften van groepen.

Z

Rechtensysteem

Inachtneming van gedefinieerde autorisaties zoals bv. lees- of schrijftoegang
uit CAS genesisWorld.

P

Client-capaciteit

Toegang tot verschillende databases met één applicatieserver.

P

Uitbreidingen en interfaces benutten
Vragenlijsten

Weergave van in CAS genesisWorld aangemaakte vragenlijsten als ook de
mogelijkheid van mobiele bewerking.

P

Plattegrond

Weergave van adressen op een kaart.

P

ERP-gegevensuitwiseling

Replicatie rechtstreeks via Internet door middel van WebDAV en de
automatische distributie van software-updates in het replicatie- verband.

Z

Volledige replicatie van gegevens

Volledige replicatie van gegevens tussen verschillende vestigingsplaatsen
zoals bv. het hoofdkantoor en rayons met weergave van de voortgang.

P

Gedeeltelijke replicatie

Selectief gelijkstellen zoals bv. op notebooks met het overnemen van
gebruikergedefinieerde instellingen en voortgangsweergave.

P

Replicatie via internet

Replicatie rechtstreeks via Internet door middel van WebDAV en de
automatische distributie van software-updates in het replicatie- verband.

P

Afhandeling van botsingen

Vasthouden van de actuelere waarde bij verschillende gegevens voor
een veld.

P

Gegevens repliceren
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S = Standaard-editie, P = Premium-editie, Z = Aanvullend moduul . Onder voorbehoud van vergissingen en wijzigingen

CAS Software AG:
Van de KMO voor de KMO
Uw partner voor een
langdurige samenwerking:
In 1986 richtten Martin Hubschneider en Ludwig Neer de
CAS Software AG in Karlruhe (D) op. De 6.500 m2 grote
campus biedt ruimte voor ideeën en plaats voor een verdere groei. Meer dan 450 medewerkers ontwikkelen hier
en in het CAS App Center innovatieve xRM/CRM-oplossingen voor succesvolle ondernemingen in verschillende bedrijfstakken.

 CRM marktleider in het Duitse KMO
 Door een eigenaar geleid bedrijf
 Meer dan 250.000 enthousiaste
gebruikers in 37 landen

 In 30 landen meer dan 200 gecertificeerde
verkoop- en oplossingspartners

 Investeringen pro jaar in innovatie:
20 % van de omzet

 Solución ganadora de múltiples premios

Laat u door ons team en onze oplossingen enthousiasmeren. Wordt deel van een gemeenschap van bedrijven met

 Gevestigde methode voor een succesvolle xRM/
CRM-implementatie

een grote toekomst.

Bekende klanten vertrouwen op
“Made by CAS software”:
Meer dan 10.300 bedrijven uit het KMO, maar ook leiders
op de wereldmarkt zoals Daimler, Airbus, Fraunhofer, OKI
en vele meer werken met onze oplossingen en vertrouwen
op ons als experts.

Dit zeggen onze klanten.
www.cas-crm.nl/referenties

Met behulp van CAS genesisWorld
dragen wij het Zwitserleven -gevoel nog
authentieker over en versnellen tevens
de expansie over onze landsgrenzen.
Sabine Steindl, Projektmanagerin Financiële Zaken, Almdudler-Limonade
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Uw contact

CAS CRM
A SmartCompany of CAS Software AG

CAS Software AG

Fono: +49 721 9638-188

CAS-Weg 1 - 5

E-mail: info@cas-crm.nl

76131 Karlsruhe

www.cas-crm.nl

Germany

