SUGAR ULTIMATE™

Sugar Ultimate включва пълната
функционалност и възможни опции за
продукта в комбинация с най-високото
ниво на поддръжка

CRM система, която не поставя ограничения–
гъвкава, интуитивна и с отворен код.
Цялостна функционалност по отношение на
продажби, маркетинг и работа в екип.
Уеб портал позволяващ Sugar да бъде
използван от клиенти и партньори.

Всичко от което се нуждаете за едно CRM решение
Характеристиките на Sugar Ultimate, които включват достъп през мобилни
платформи и връзка със социални мрежи, го превръщат в подходяща опция за
глобални внедрявания , където изискванията често са комплексни и сложни.
Като допълнение към богатия функционален обхват, Sugar Ultimate се предлага
в комбинация с гъвкавостта на отворената платформа на Sugar и натрупания
практически опит от внедрявания в хиляди компании.

Невероятна комбинация от възможности и гъвкавост

Включва поддръжка при въвеждане на
системата, поддръжка по телефон 24x7 и
поддръжка при доработки и надграждане.

Sugar Ultimate лесно може да бъде интегриран с други информационни
системи,чрез технологиите„Web Services“ и„Enterprise Service Bus“. Приложението
позволява създаване на нови модули и лесна адаптация на съществуващите към
изискванията на всяко конкретно внедряване.

Интеграция с Lotus Domino Server

Ненадмината поддръжка за всички проложения
Sugar Ultimate гарантира, че ще разполагате с поддръжка както по отношение
на внедрената система, така и за нейното развитие и надграждане. Поддръжката
е 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като това включва поддръжка по
телефон, неограничен брой казуси и регулярна проверка на инсталираното
приложение.
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SUGAR ULTIMATE™
Ключови функционални възможности, които правят Sugar най-доброто
решение за корпоративни решения:
Връзка със социални мрежи. Sugar е интегриран с най-популярните
социални мрежи и приложения за екипна работа.

Копия на данните. При използване на Sugar Ultimate “като услуга”,
получавате копия на базата данни всяка седмица.

•
•
•
•

• Разполагате с директен достъп до данните
• Допълнителна сигурност по отношение на информацията
• Възможност да използвате данните в Sugar в специализирани системи за анализ

Социални мрежи: Twitter, LinkedIn, Facebook.
Екипна работа: IBM Lotus Live, Google Docs, Cisco WebEx, GoToMeeting
Интеграция с: MS Outlook, Word, Excel, IBM Lotus Notes, InsideView и Hoovers
Gmail, IMAP, Импортиране на Google и LinkedIn контакти, архивиране на имейли

Локализация. Sugar е локализиран на различни езици, което позволява
интерфейсът на програмата да бъде достъпен за потребители в различни
държави.
• Официална поддръжка на 22 езика
• Поддръжка на езици изписвани от дясно наляво

Достъп през мобилни устройства. Приложенията за мобилни
платформи се превърнаха в бизнес необходимост. Sugar Ultimate може да
бъде използван през широка гама мобилни устройства:
•
•
•
•

“Sugar Mobile” за iPhone, Android и BlackBerry
Работа в offline режим и синхронизация на данни през „Sugar Mobile”
Поддръжка на HTML5 и оптимизиран уеб достъп от iPad устройства
Уеб достъп през голяма част от последното поколение мобилни телефони

Отчети. Можете да превърнете данните в системата в полезна
информация, чрез създаване на справки в реално време. Sugar поддържа:
• Създаване и промяна на отчети, съдържащи графично представяне на
информация.
• Персонализирани страници с отчети за отделните потребители
• Предефинирани графични отчети за продажби, управление на потенциални
клиенти и водени преговори
• Възможност за създаване на справки, които използват данни от различни
информационни системи

Поддръжка. Поддръжката на Sugar Enterprise отговаря на потребностите
на CRM системи, които са много важни за функционирането на бизнеса.
Това включва:
•
•
•
•
•

Поддръжка по телефон
Време за реакция до 2 часа при възникване на критични инциденти
Регулярен преглед на инсталацията на системата
Неограничен брой повдигнати казуси
Режим на поддръжка 24x7x365

Опции за инсталация. Sugar позволява да инсталирате CRM
системата така, че да имате максимални ползи за Вашия
бизнес. Поддържат се опциите:
•
•
•
•

Sugar „като услуга“
Публични „облачни“ системи (IBM Cloud. Amazon EC2, Microsoft Azure, Rackspace).
Частни „облачни“ системи (IBM, VMWare)
На сървър в офис на Вашата организация

Sugar Ultimate включва разширен пакет за поддръжка, връзка с Lotus
Domino Server както и допълнителни опции при ползване „като услуга“.
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Уеб портал. Уеб порталът на Sugar позволява клиентите на организацията
сами да повдигат и редактират казуси, както и да следят за техния статус.
В резултат се постига:

Брой повдигнати казуси

Неограничен

Неограничен

Разширена

Базова

• Повишаване на удовлетворението на клиентите
• Намаляване на разходите за поддръжка
• Контрол върху достъпа на клиентите до данни в системата

Опции при инсталация „като услуга“
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Клиент за работа в offline режим. С него можете да използвате Sugar
Ultimate по всяко време и от всяко място.
• По време на полет
• Извън офиса и на места без връзка към Интернет

Поддръжка на сървъри за бази данни. Разполагате със свободата да
инсталирате Sugar в офиса или „като услуга“, като използвате сървър за
база от данни по Ваш избор. Поддържат се:
• Бази данни: Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL, MySQL
• Инсталация „като услуга“: IBM Webspher Cast Iron, Talend

Производителност. Sugar Ultimate осигурява производителност,
адекватна на най-стриктните изисквания за корпоративни CRM системи.
• Повече информация можете да намерите в документа: „SugarCRM Scalability
and Performance Benchmarks“

Поддръжка и доработки

Време за реакция при инциденти с
Приоритет 1

Регулярна проверка на системата

Самостоятелен сървър
Опция „Development Sandbox“
Дисково пространство
Интеграция с други системи
Lotus Domino Server Connector
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