
A CRM (Customer Relationship Management) rendszer 
egy rendkívül hatékony ügyfélkapcsolat-nyilvántartó és 
menedzselő eszköz. Az Invitech Solutions által kínált megoldás 
a Microsoft Dynamics CRM, az Office 365 termékcsalád tagja.

•  Helyi szervert kiváltó, felhőalapú, böngészőből elérhető 
szolgáltatás.

•  Tervezhető, havidíjas költségelszámolás.
•  A lehető legtöbb adat rögzíthető vele potenciális és meglévő 

ügyfeleinkről.
•  Az egyes kontaktokat, személyeket, cégeket, csoportokat 

megadott kollégákhoz lehet rendelni.
•  A találkozók, telefonhívások, levelezés, tennivalók, jegyzetek és 

az üzletkötés státusza egyaránt naplózható.
•  Jelentés készíthető a folyamatban lévő és lezárt ügyek 

számáról, üzletkötőink teljesítményéről.
•  Az adatbázis szegmentálható, az egyes projektek vagy 

kampányok számára célcsoportokat lehet kialakítani.
•  A lezajlott kampányok sikerességéről elemzés készíthető.
•  Outlook, Skype integráció.
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CRM RENDSZER  
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A SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI
•  Beruházás nélkül, havidíjért igénybe vehető
•  Interneten keresztül, böngészőből elérhető
•  1 napon belül beüzemelhető
•  Folyamatosan testre szabható
•  5 GB-os tárhely
•  Partnertörzs nyilvántartása egyszerűen, gyorsan,  

transzparensen
•  Marketing kampányok, események szervezése
•  Együttműködés a többi Microsoft termékkel,  

különösen az Office 365-tel

MIÉRT AZ INVITECH SOLUTIONS?
•  Közel két évtizedes tapasztalattal rendelkezünk az integrált 

informatikai és telekommunikációs szolgáltatások terén. 
•  Komplex, testre szabható, költséghatékony megoldásokkal 

támogatjuk közel 6 ezer üzleti partnerünket.
•  Ügyfeleink között a távközlési- és hírközlési vállalatok szinte 

minden típusa megtalálható ugyanúgy, mint egészségügyi 
intézmények, pénzintézetek, energetikai vállalatok vagy  
éppen légitársaságok.

•  Az Invitech Solutions tapasztalatára, munkatársaink szakértel-
mére, a legmodernebb technológiákra és integrált szolgáltatási 
portfóliónkra támaszkodva bármely ügyfelünknek optimális, 
testreszabott, egyedi megoldásokat nyújtunk.

KAPCSOLÓDÓ 
SZOLGÁLTATÁSAINK:
• Office 365
• Tömeges SMS küldés
• Tömeges hírlevél küldés
• IP Center

Az ügyfélkapcsolatok kezelése 
a megfelelő adatbázis nélkül 

rendkívül nehézkes. 
Az Invitech Solutions által kínált 

CRM rendszer gördülékennyé 
teszi az ügyfélkapcsolatok 

menedzselését.


