iProdajalec
inovativno vodenje in izvedba prodajnega procesa

iProdajalec vam zagotavlja, da uresničite
ključne zahteve:

Novi načini poslovanja in vedno
težje razmere za ustvarjanje
prihodka od prodaje postavljajo
zahtevne izzive.
Odgovorite nanje čimprej!

 izboljšanje prodajne uspešnosti,
 znižanje stroškov in pohitritev
prodajnega procesa,
 okrepitev navzočnosti na terenu in
povečanje ,
 boljši nadzor nas stroški prodaje in
nad delovanjem prodajne ekipe,
 produktivnost prodajalcev ,
 boljši nadzor.

Koristi in prednosti
Ultimativno prodajno orodje:
iProdajalec vam nudi vse, kar rabite za uspešno zaključevanje
prodajnih poslov.
Izredna prilagodljivost posebnostmi prodajnega procesa v
posameznem podjetju:
uporaba pri prodaji praktično vseh vrst izdelkov in storitev, od
ambulantne maloprodaje do terenske prodaje finančnih storitev.

Enostavna priprava in izvedba prodajnih sestankov:
ažurni podatki o ponudbi ter o tekočih prodajnih akcijah, hiter
zajem podatkov pri stranki ter kreiranje in obdelava prodajne
dokumentacije.

iProdajalec kjerkoli in kadarkoli
z enostavnimi procesi in dostopom
do ključnih informacij.

Koristi za podjetje
Boljša prodajna uspešnost zaradi manjšega števila napak:
celovita izvedba prodajnega procesa z eno aplikacijo, pri čemer
integracija s sistemom CRM in ERP odpravlja ročno vnašanje in
prepisovanje podatkov. Rezultat je odprava napak že pri zajemu Obvladovanje prodajne uspešnosti prek interaktivnih
podatkov :
podatkov na točki prodaje in nato pri prenašanju prodajnih
informacij v zaledne sisteme.
enostavno analiziranje prodajne uspešnosti po
prodajalcih, kupcih ter izdelkih oziroma storitvah.
Učinkovito delo in nižji stroškov zaradi poenostavljenih in
Informacije so takoj na voljo na mobilni napravi, kar
avtomatiziranih postopkov:
omogoča vodjem prodaje, da so stalno v stiku s svojo
neposredna povezava z zalednimi sistemi odpravlja potrebo po
ekipo.
večkratnem vnašanju podatkov in izboljša komunikacijo med
prodajo, proizvodnjo in logistiko.
Stalna razpoložljivost, ne glede na kraj in čas dela:
učinkovito delo v načinu z ali brez internetne povezave.

Prilagodljivost in dostopnost
Stalna razpoložljivost, ne glede na kraj in čas dela:
učinkovito delo v načinu z ali brez internetne povezave.
Uporaba na različnih napravah razširja uporabnost:
vzpostavite učinkovito prodajo na tablicah iPad in pametnih telefonih iPhone ter na različnih mobilnih napravah
z operacijskim sistemom Android.

