SUGAR CORPORATE™

Sugar Corporate добавя към Sugar CRM - интуитивната и
гъвкава CRM система с отворен код, мобилност и опции
за поддръжка, които посрещат и най-взискателните
изисквания на фирмите.

Можете да се фокусирате върху Вашия бизнес, а не върху
технологията
Интуитивна и лесна за използване CRM
система
Интегрира данните свързани с
маркетинг, продажби и клиентска
поддръжка и позволява цялостен
поглед върху бизнеса.
Предоставя разширени възможности
на мобилните потребители с опция за
работа в offline режим.
Лесна конфигурация и надграждане

Sugar Corporate централизира маркетинговата и търговска информация,
повишава производителността и подобрява мениджърския поглед върху
представянето на организацията. Sugar работи по начина, по който функционира
и Вашият бизнес. Програмата е лесна за използване, конфигурация и
надграждане. Sugar расте и се променя заедно с Вашата фирма.

Разполагате с достъп до информацията в системата през
мобилни устройства
Sugar Corporate включва приложението Sugar Mobile Plus, което осигурява
достъп в реално време и синхронизация на данните в offline режим с мобилни
устройства, работещи с операционна система Android, BlackBerry или iOS.
Потребителите имат достъп до контактите, преговорите и сключените сделки,
дори когато са извън офиса. За секунди могат да изпратят поща, въведат резюме
от проведени срещи или да изпълнят справки независимо къде се намират.
Синхронизацията на данни в offline режим позволява достъп до информацията
дори по време на полет или на места, където липсва връзка с Интернет.

Използвате допълнителни опции за поддръжка
Повече от 6000 компании в над 30 държави по света са се уверили в
професионалната поддръжка на Sugar. Sugar Corporate предоставя разширена
поддръжка, която отговаря на нуждите на по-големите организации. Тя
позволява разрешаване на проблеми извън стандартните работни часове, два
пъти по- бързо в сравнение с Sugar Professional.

Тел: + 359 2 9 555 515 • Факс: + 359 2 9 554 046 • Моб.тел. + 359 8888 523 88
България, София 1618 • бул. “Цар Борис III” 215, ет.12
crm@microinvest.net • www.crmpro.bg • www.microinvest.net
Microinvest е водеща българска IT компания, специализирана в разработката на софтуерни
програми за управление на бизнеса. Компанията има множество отличия, предлага иновативни
продукти и качествено обслужване.

SUGAR CORPORATE™
Sugar Corporate включва приложението Sugar Mobile
Plus, което осигурява достъп в реално време и
синхронизация на данните в offline режим за
потребителите, които използват SugarCRM чрез мобилни
устройства. Предимствата на приложението са:
• Важните данни в CRM системата са достъпни независимо къде се намирате:
разполагате с информация за контакти, водени преговори, сключени сделки,
бележки и други.
• Актуализация на данните в Sugar през мобилни устройства.
• Надеждна защита на данните, съхранявани на мобилните устройства.
• Достъп до данните в offline режим от места без връзка с Интернет.
• Подобрена ефективност в следствие на обмена на информация в реално време.
• Паралелна работа със системата и синхронизация на данните.
• Високо ниво на сигурност при отдалечен достъп до данните.
• Лесен за възприемане и интуитивен интерфейс.
• Лесна инсталация и актуализация.
• Поддръжка на различни езици.

Сравнение на предоставяните опции от Sugar Corporate и Sugar Professional:

Sugar Corporate

Sugar Professional

Android, BlackBerry, IPad и IPhone

Android и IPhone. Достъп през уеб интерфейс за
таблети IPad и Android.

Да (паралелно с достъп в реално време)

Не

Да (с високо ниво на сигурност)

Не

30 GB

20 GB

Опция „Development Sandbox“

1

0

Контакти за поддръжка

3

2

12x5 (съобразени с региона)

8x5 (съобразени с региона)

Неограничен

Неограничен

2 часа

4 часа

Поддръжка на мобилни операционни системи
Синхронизация на данни в offline режим с
мобилни устройства
Съхраняване на данни върху мобилни устройства
Дисково пространство при опцията „Sugar On
Demand”

Режим на поддръжка
Брой повдигнати казуси
Време за реакция при инциденти с Приоритет 1
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