CRM
UW RELATIE STAAT CENTRAAL. DAT IS DE GEDACHTE ACHTER CRM. VANUIT DE CRM- MODULE VAN TALIS KUNT U
INFORMATIE OPVRAGEN, NOTITIES EN AFSPRAKEN VASTLEGGEN EN OPDRACHTEN RAADPLEGEN EN
TOEVOEGEN. EEN TOTAALOVERZICHT PRINTEN VOORDAT U OP KLANTBEZOEK GAAT, OF STATISTISCHE
INFORMATIE BEKIJKEN. HET KAN ALLEMAAL MET DE CRM-MODULE VAN TALIS®
Door gebruik te maken van een nieuwe technologie kunt u filteren, sorteren en groeperen op vrijwel elk gewenst veld uit de
database. U bepaalt zelf wat een relatie is, bijvoorbeeld uw opdrachtgever of debiteur, maar ook uw charter of gewoon een
collega, die u nog kent van een vergadering, cursus of van de tennisclub.
MEERDERE CONTACTPERSONEN
Elke relatie kan één of meerdere contactpersonen hebben. Van elke persoon kunt u n.a.w. gegevens vastleggen, maar ook zijn
of haar functie, afdeling, of zelfs een foto. U kunt eventueel ook een document koppelen.

ACTIES
Aan een relatie kunt u ook acties koppelen. Een actie is bijvoorbeeld een afspraak, een offerte of een notitie. Een datum, type
afspraak, omschrijving of een gekoppeld document kunt u eenvoudig toevoegen. Natuurlijk kunt u ook filteren en groeperen op
al deze velden, zodat u alleen de afspraken of notities in uw scherm ziet die u op dat moment wilt zien. TALIS ® geeft u ook
inzicht in alle acties van alle klanten tegelijk, zodat u uw werkzaamheden volledig kunt beheren. Uiteraard zijn er diverse
rapportages mogelijk. Het is mogelijk om vanuit het Opdrachtengrid een nieuwe opdracht aan te maken of een bestaande te
kopiëren.

Export in Excel formaat
Uiteraard kunt u alle gegevens exporteren naar Excel, maar ook als html of txt opmaak . U kunt in TALIS® CRM een zogenaamd
grid (laten) opmaken met daarin velden uit de hele database. In het grid ziet u dan bijvoorbeeld opdrachten, met laad/losplaats
gegevens, de ritdatum, de kentekens en de chauffeur en uiteraard de factuurgegevens. Door op een kolom te groeperen kunt u
bijvoorbeeld snel zien welke chauffeur en welke wagen op welke laad- of losplaats is geweest wat de wachttijd was, het aantal
retourpallets, etc.
OPTIE: PRINTEN BONNEN
Vanuit de relatie kunt u ook een zogenaamd relatierapport printen. Hierop staan de algemene gegevens, de contactpersonen,
de laatste 10 notities en een omzetoverzicht van dit jaar, vorig jaar en 2 jaren
geleden. Uw consultant kan de bon op uw verzoek naar wens inrichten.
OPTIE: KOPPELING MET MS OUTLOOK
Ook koppelingen met Outlook zijn mogelijk, waardoor u met een contactpersoon
meteen een afspraak kunt maken of een mailtje kunt sturen.
OPTIE: KOPPELING MET MS WORD
Vanuit de relatie kunt u een sjabloon oproepen dat in Word is samengesteld.
“CRM staat voor Customer Relation Management”. CRM is eigenlijk veel meer
dan een product. Het is een filosofie, een zienswijze, maar vooral ook een
houding ten opzichte van de klant of een andere relatie. Veel
(transport)ondernemers denken al in CRM maar vaak nog niet gestructureerd.
Vooral de vastlegging en het gebruik van de gegevens wordt nog niet optimaal
toegepast. Juist daar liggen de kansen voor de toekomst. Met TALIS® CRM heeft
u direct inzage! De CRM module is een onderdeel van TALIS® maar kan ook als
afzonderlijk relatiebeheersysteem worden gebruikt. Door de flexibiliteit van
TALIS® kan deze module door de consultants voor u op maat worden ingericht. In
combinatie met de module FlexReports vormt de CRM een krachtige tool om uw
relaties te beheren en snel een betrouwbaar overzicht te krijgen van uw relaties.
Voor prijzen en beschikbaarheid verwijzen wij u naar de prijslijst van TANS. U kunt hierover informeren bij de afdeling Verkoop.
Een demonstratie bij u op kantoor is vanzelfsprekend mogelijk.

