SUGAR PROFESSIONAL™

Спечелете нови клиенти с помощта на
Sugar Professional: гъвкава и интуитивна CRM система
с отворен код, популярна в цял свят.

„Едно от нещата, заради
които харесваме SugarCRM
е е това, че програмата е
интуитивна. Продуктът е
създаден от хора, които
разбират от какво се
нуждая, за да бъде улеснена
работата ми.“
—Мартин Умех
Регионален Търговски Мениджър
Control Technology Corp.

Внедрете лесна за възприемане и
интуитивна CRM система.
Контролирайте чрез нея
маркетинговите и търговски дейности.
Конфигурирайте лесно системата и
разширявайте възможностите й в
зависимост от конкретните нужди.
Използвайте системата през Уеб
интерфейс или мобилни устройства.

Подобрете производителността на търговския екип и се
фокусирайте върху успеха
Sugar Professional автоматизира ежедневните търговски задачи. Така
търговските представители могат да се концентрират върху работата с клиенти
и сключването на сделки. SugarCRM ще бъде харесан от вашия екип, а клиентите
ще оценят способността на екипа да отговори на техните потребности и нужди.

Използвайте CRM система, която функционира според Вашите
бизнес процеси
Sugar Professional организира информацията свързана с продажби, маркетинг и
поддръжка на клиентите в обща база. Данните лесно могат да бъдат достъпвани и
модифицирани. Интуитивният интерфейс на продукта улеснява възприемането
му от потребителите и не нарушава бизнес процесите. Мобилната версия на
Sugar прави възможно използването му от всяка точка с връзка към глобалната
мрежа Интернет. Скорошно проучване на „Garthner” поставя Sugar сред трите
водещи CRM приложения в световен мащаб.

Използвайте CRM система, която може да расте заедно
с бизнеса Ви
Лекотата на използване на Sugar Professional и гъвкавостта на неговата отворена
архитектура са признати от потребители и експерти. Продуктът се адаптира
лесно към спецификата на променящите се бизнес процеси. Можете да
настройвате подредбата на екраните, да добавяте полета с информация както и
да интегрирате продукта с други информационни системи. Sugar Professional е
CRM система, която не поставя ограничения.
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SUGAR PROFESSIONAL™
Направете Вашия бизнес по-мощен с помощта на Sugar Professional

Получете общ поглед върху ефективността на генерираните потенциални
клиенти.

Разберете кои са основните източници на потенциални клиенти и
анализирайте ефективността на направените маркетингови разходи.

„Няколко седмици след внедряването на системата,
ползите и предимствата бяха осезаеми. Sugar промени
начина ни на работа.“
—Дейв Уилсън
Технически директор, University Readers Inc.

Следете развитието на търговските преговори и анализирайте представянето
на отделните търговци и на организацията като цяло.

Използвайте информацията в
SugarCRM в движение, чрез мобилния
клиент на приложението.
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