MICS - ett effektivt verktyg
MICS är ett säljverktyg som ger dig full kontroll över dina kunder och
kontaktpersoner. Så gott som all information visas i ett och samma
fönster vilket gör att man snabbt får en bra överblick.
MICS passar små
och medelstora
företag som behöver ha koll på sina
kundrelationer.

Användaren erbjuds en extremt enkel och lättarbetad miljö där det i
princip är omöjligt att ”gå vilse”. Detta medför att startsträckan för att
komma igång med MICS är minimal.

Ordning och reda…
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Alla användare har tillgång till samma information kring företagets
kunder och kontakter. All korrespondens lagras strukturerat på respektive
kund och går enkelt att plocka upp vid behov. Informationen blir det
egna företagets och ”försvinner” inte bara för att en säljare slutar.
MICS är integrerat
med Outlook,
Word, Excel och
Crystal Reports.

Vem som helst kan ta emot kundsamtal och
snabbt få en helhetsbild av kundrelationen.
Att få kunden att känna sig omhändertagen
och betydelsefull är viktigare än man tror.
Kunderna och kontaktpersonerna kan enkelt
märkas upp med kategorier, tex. A-kund,
Julkort osv. Dessa kategorier kan sedan
användas för att göra selekteringar vid
utskick.

Vad var det jag sa?
Har du full kontroll över vad du har sagt till dina kunder? I MICS kan du
i en handvändning få upp alla aktiviteter du har haft med valfri kund vad
gäller telefonsamtal, möten, brev, offert, e-post osv.
MICS använder
Access eller
SQL-databas.

Alla händelser märker du upp med en s.k. händelsetyp, vilket gör att du i
efterhand lätt får fram information om vad som gjorts med en kund och
vad som lovats.

Javisst ja!
Ibland är det mycket
att hålla reda på.
MICS ”Att göra”-lista
påminner dig om dagens aktiviteter samt om sådant som du vill bevaka.
Huvudbilden visas på nästa sida...
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MICS
CRM - Säljstödssystem
All information på ett ställe!
Företagsinformation
Adress, telefon, fax,
kundnummer, mm

Personinformation
Telefon, funktion,
e-postadress, mm

Händelser
Möten, brev, e-post,
offerter, telefon, mm
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Sökeditorn tillåter
avancerade sökningar på alla uppgifter i databasen

Ut och resa?
Replikering sker
med en enkel
knapptryckning.

√
√
√
√
√
√
Koppling mot
Gula sidorna och
kartfunktioner via

√
√
√
√
√

Kontaktregister
Historik
Kategorisering
Dokumenthantering
Rapporter/Etikettutskrift
Projekthantering
Replikering
Massutskick
Offertstatistik
Att göra lista
E-post
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