
Customer Relationship 
Management:
Breng uw klanten 
volledig in beeld

Software  as a Service

Een volledig geïntegreerd 
CRM-systeem

Uitgebreide functionaliteiten 
overal en altijd toegankelijk

U wilt uw markt effectief 

en efficiënt benaderen. 

Daarvoor wilt u op elk 

moment beschikken over 

al uw klantgegevens. En 

klantanalyses maken die er 

toe doen, zodat u uw omzet 

kunt verhogen. 

Met Microsoft Dynamics 

CRM 4.0  brengt u eenvoudig 

het klantgedrag in kaart, 

van de aankopen tot en 

met het aftersales-traject. 

Nu bij ons als Software as a 

Service beschikbaar, dus u 

profiteert optimaal van de 

mogelijkheden, voor een 

vaste prijs per maand. 

• Tot voor kort was een CRM-systeem alleen weggelegd voor grote bedrijven 
met voldoende geld voor de implementatie en trainingen. Met ons Dynamics 

CRM 4.0 hosting systeem kunnen nu ook kleinere bedrijven beschikken over alle 
functionaliteiten van een volwassen relatiemanagement systeem, dat makkelijk te 
gebruiken is, tegen lage kosten. 
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Software as a Service

Van sales- tot 
management rapportages

Een bekende omgeving

Uitbreidbaar en flexibel

De voordelen van onze 
Software as a Service dienst:

•  U hoeft niet zelf te zorgen voor een 
server, beheer en onderhoud;

•  U hebt, via een internetverbinding, 
altijd en overal toegang tot uw 
werkplek;

•  Dure licenties aanschaffen is niet 
nodig, u betaalt enkel een vast laag 
tarief per maand;

•  Uw systemen en gegevens zijn per-
fect beveiligd en 100% virusvrij;

•  U bent verzekerd van automatische 
back-ups en 99,5% beschikbaar-
heid;

• Onze oplossing is flexibel: uitbreiden 
  of inkrimpen is zeer eenvoudig;
•  U werkt altijd met de nieuwste 

technologieën;
• U hebt geen omkijken naar hardware
  problemen;
•  Iedere gebruiker kan via het Control 

Panel eenvoudig zijn eigen gegevens 
beheren.

• Voor elke individuele gebruiker kunt u instellen tot welke onderdelen van 
de site de gebruiker toegang heeft. Hierdoor is het zelfs mogelijk klanten te 

laten inloggen, bijvoorbeeld op een speciaal voor hen ingerichte pagina.

Voordelen Hosted 
Dynamics CRM 4.0

Het is een intuïtief systeem dat net zo 

eenvoudig werkt als Outlook

• Eenvoudig te integreren met Exchange, 

SharePoint, Navision en Axapta

•  Altijd en overal toegang tot uw klant-

informatie

•  Uw klant in beeld: makkelijk inzicht in 

welke klanten de grootste winst heb-

ben opgeleverd

•  U krijgt inzicht in uw marketing-

inspanningen en wat die opleveren
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