crm
Creëer je eigen sales cycli, beheer je klantcontacten,
prognoses, start je geautomatiseerde marketing
campagnes en ontvang/converteer automatisch
web en email leads in je CRM

Snelste manier om je verkoop resultaten te verbeteren.
Ontvang leads, volg telefoon gesprekken op en kom je afspraken na.
Analyseer de kwaliteit van je leads, bespaar tijd door het email verkeer van al je contacten te integreren
binnen Odoo.

Manage op eenvoudige manier je sales funnel
Volg op eenvoudige wijze je prospect pijplijn in het revolutionaire kanban (planbord) overzicht
Werk met meerdere sales funnels en krijg directe informatie over de volgende activiteiten, nieuwe
berichten, hot prospects en te verwachtte omzet.

Lead automation
Gebruik de marketing campagnes om de leadgeneratie, de opvolging en aanbiedingen te automatiseren.
Stel geautomatiseerde workflows (stuur een e-mail, vraag een verkoper om te bellen, etc) in op basis van
triggers (bijvoorbeeld, geen activiteit gedurende de afgelopen 20 dagen).

Key Features
Track voortgang pijplijn in kanban view
Krijg informatie over de te volgen acties
Importeer contactpersonen uit je sociale netwerk
Creëer automatische leads vanuit e-mail en website
Gebruik je eigen email client (Outlook, Gmail, ...)

Voordelen
Eenvoudig beheer van sales processen
Beter klant lifecycle management
Verschillende lead generatie bronnen
Verhoogde productiviteit
Volledige integratie met Odoo modules

Het is onze missie om een volledig aanbod van geïntegreerde en eenvoudig te
gebruiken zakelijke software oplossingen te bieden, de software moet bereikbaar
zijn voor miljoenen gebruikers wereldwijd om ze te helpen hun business te
groeien.

CRM module geïntegreerd in Odoo
Website & Marketing
Bouw in korte tijd professionele websites.
Converteer contacten direct van de website
naar je CRM en beheer email marketing
campagnes via dezelfde website interface

Odoo for business

Point of Sale

Stelder Verspeek Software
+31 (0)40 40 20 919

Maak het web winkelen voor klanten tot een
positieve ervaring door gebruik te maken van
de in-store klantenservice. Genereer een 3600
beeld van je klanten door historie, profielen en
zelfs omni channel integratie.

Contact
Bart stelder
+31 (0)6 31 54 6264
www.odoo.nl
sales@odoo.nl

Offertes maken
Genereer in een hand omdraai professionele
offertes, laat klanten online tekenen. Maak
gebruik van cross selling en kortingen om je
verkoop resultaat te verbeteren

Odoo was, and still is, the only serious open source ERP package that
really integrates all aspects of business.

facebook.com/odoo
twitter.com/odoo
google.com/+Odooapps

Philippe Cuvelier
CEO of Solirem SA

Wat is Odoo?
Odoo is een uitgebreide suite van geïntegreerde bedrijfs applicaties met als doel je bedrijf op een hoger
niveau te tillen. Odoo is een flexibel en een eenvoudige manier om de kernactiviteiten van je bedrijf te
ondersteunen: Verkoop, accounting, HR, Marketing etc.
Meer dan 2 miljoen gebruikers wereldwijd gebruiken Odoo om hun verkoop resultaten te verbeteren, hun
operaties efficiënter te maken, hun productiviteit te verhogen en het beste uit de medewerkers te halen.
Wij zijn van mening dat software niet complex hoeft te zijn.
Wij geloven in soepel werkende volledige geïntegreerde software met veel functionaliteit.

