  

 
  

   
WorkCube CRM iﬂletmelerin müﬂterileri ile iliﬂkilerini etkin bir biçimde yönetirken h›zl› ve kapsaml› hizmet sunmalar›n›
sa¤lar. WorkCube CRM ile detayl› müﬂteri profil ve iliﬂki takibi yapar, müﬂterilerinizle çok yönlü iletiﬂim kurars›n›z.
Müﬂteri memnuniyetini ve sadakatini art›r›rken, artan verimlilik, direkt pazarlama ile birlikte maliyetlerinizi düﬂürür,
karl›l›¤›n›z› ve gelirlerinizi yükseltirsiniz. WorkCube CRM içerisinde yer alan kampanya modülü sayesinde telefon,
direct mail, Web, kablosuz cihazlar, e-mail, direct sat›ﬂ ve partner networku gibi müﬂteri ile iliﬂki içerisinde olunan
tüm kanallarda müﬂterilerinize özel kampanyalar dizayn eder, kolayl›kla yönetir ve sonuçlar›n› takip edersiniz.

 

 

 





  

 

 



• Detayl› müﬂteri bilgi giriﬂi • Çok katmanl› ve kullan›c›l› iliﬂki
• Göreve ve role özel interaktif üyelik • Kontakt yönetimi
• Grupland›rma • Kullan›c› eriﬂim ve yetki yönetimi

• Çok kanall› servis deste¤i (Telefon, e-mail, chat v.b.) • On-line
servis ve destek talep takibi ve yönlendirmesi • Sipariﬂe göre servis
entegrasyonu • Kiﬂiselleﬂtirilmiﬂ 7x24 self servis • SSS (S›kça Sorulan
Sorular) • Knowledge Base (bilgi taban›) eriﬂimi • Sat›ﬂ/Pazarlama
entegrasyonu • Servis anlaﬂmas› ve garanti takibi • Çözüm takibi
• Online iﬂbirli¤i • Detayl› case arama • Ürün iadesi takibi

 

• Detayl› ürün bilgi giriﬂi • S›n›rs›z say›da ürün ve varyasyon
deste¤i • S›n›rs›z say›da s›n›fland›rma ve tasnif • S›n›rs›z derinlikte
ürün hiyerarﬂisi • Ürün fiyat listeleri • Ayn› ürüne farkl› fiyat
deste¤i • Detayl› ürün içeri¤i

 
• 7/24 self servis ürün konfigürasyonu • Kolay anlaﬂ›l›r grafik
arayüz • Konfigürasyon kurallar› ve hiyerarﬂisi yaratma


• Özel amaçl› kataloglar • Basitleﬂtirilmiﬂ katalog içerik yönetimi
• Otomatik stok kontrolü • Bir defada s›n›rs›z katalog yay›n›

  
• Segmente veya müﬂteriye özel fiyat listeleri oluﬂturma
• H›zl› ve pratik fiyat listesi güncelleme • Farkl› fiyatland›rma
yöntemleri deste¤i •Müﬂteriye özel promosyon içeri¤i
oluﬂturma • Esnek fiyatland›rma


• Kota yönetimi • Online sipariﬂ alma/verme • S›n›rs›z say›da
fatura ve teslimat adresi giriﬂi • S›n›rs›z say›da sipariﬂ kategorizasyonu
• Detayl› sipariﬂ durum takibi • Teslimat tarihi hesab›

 
• Depo baz›nda stok yönetimi • Farkl› ürün gruplar› için
farkl› stok stratejileri • Minimum stok / minimum sipariﬂ
miktar› hesab›

   
• Sipariﬂ ve fatura modülü ile entegrasyon • S›n›rs›z say›da
sevk yöntemi ve sevk maliyeti deste¤i • Sevk emirleri • Depo
lokasyon bilgileri • Lojistik firmalar›yla kapsaml› iﬂbirli¤i deste¤i

 

• Yüksek kaliteli teklif haz›rlama • Teklif prezantasyonlar›
• Kota oluﬂturma • Ürün konfigürasyonlar› • Otomatik
fiyatland›rma • Detayl› teklif takibi



• Sözleﬂme içeri¤i oluﬂturma • Garanti yönetimi • Sözleﬂme
takibi • Sözleﬂme üzerinden çok kanall› sipariﬂ ve sat›nalma
• Ayn› accountla s›n›rs›z sözleﬂme

 
• Çok kanall› kampanya yönetimi • Hedef kitle segmentasyonu
• Liste yöneticisi • Medya yöneticisi • Sonuç yöneticisi



• ﬁirket kurallar› • Standart uygulamalar • ﬁirket yönetmelikleri
• Haber oluﬂturma • Kullan›c›ya özel haber yay›n›

 

• Detayl› müﬂteri ve ürün bilgi eriﬂimi • Detayl› problem
ve çözüm arama • Yeni case kayd› ve takibi •H›zl› sipariﬂ
alma • F›rsat yönetimi • Sesli, görüntülü ve yaz›l› iletiﬂim


• ‹ﬂletmenin bütününde iﬂbirli¤i • Pratik self servis • ‹ﬂ ak›ﬂ› ve iﬂ
modelleme • Kapsaml› bilgi taban› • Detayl› sonuç raporlar› • Detayl›
problem/çözüm arama • Help desk aktivite takibi • Browser
üzerinden sesli ve görüntülü iletiﬂim


• Partnere özel içerik yay›n› • Özelleﬂtirme kurallar› oluﬂturma
• Sat›ﬂ, sat›nalma, servis ve pazarlama modülleriyle tam
entegrasyon

  
• Müﬂteri davran›ﬂ ve sat›nalma analizleri • Servis & Destek
analizleri • Kampanya etkinlikleri • Sat›ﬂ analizleri • Farkl›
grafik ve formatlarda raporlama
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