Terminarz Handlowca
Dobre kontakty z kontrahentami nie powinny opuszczać firmy wraz z handlowcem

Terminarz handlowca służy do
planowania spotkań handlowych przez
handlowców oraz zapisywania ich
ustaleń. Przełożony może na jednym
ekranie sprawdzić i porównać jakie plany
mają handlowcy i co wynikło z odbytych
spotkań. Dostęp przez WWW umożliwia
wprowadzanie danych w każdym
momencie.
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Korzyści:
Firma gromadzi bazę kontrahentów, osób decyzyjnych, oraz historię kontaktów z nimi
Bieżący podgląd planu pracy handlowców – zaplanowane spotkania oraz raporty z ustaleń
Jeśli handlowiec odejdzie z firmy, pozostaje baza jego kontaktów
Integracja z Systemem Operacyjnym Telemarketingu – może istnieć wspólna baza firm i osób,
promocje ustalone przez handlowców są od razu dostępne telemarketingowi
Dostęp przez WWW
Przejrzysty i prosty w obsłudze interfejs
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Terminarz handlowca służy do wygodnego wprowadzania informacji na temat spotkań na cały
Terminarz handlowca służy do wygodnego wprowadzania informacji na temat spotkań na cały
tydzień. Firmy i osoby z firm są wpisywani poprzez autopodpowiadające pola. Jeśli w bazie nie ma
tydzień. Firmy i osoby z firm są wpisywani poprzez autopodpowiadające pola. Jeśli w bazie nie ma
jeszcze osoby/firmy można od razu ją dodać. Do każdego spotkania można dopisywać wiele statusów
jeszcze osoby/firmy można od razu ją dodać. Do każdego spotkania można dopisywać wiele statusów
Handlowiec widzi
tylko swój terminarz.
Dyrektor handlowy
widzi wszystkie
terminarze

Wydruk terminarza na dany
tydzień, ze wszystkimi danymi
kontaktowymi i opisami

Opis spotkania

Belka kalendarza pozwala wybrać
aktualnie pokazywany tydzień
Kliknięcie tej ikonki
umożliwia
dopisywanie
kolejnych opisów
oraz zaplanowanie
spotkania w innym
terminie

Wiersz spotkania.
Pierwsza kolumna
to wybór firmy
Wybór osoby z
bazy osób
wybranej firmy

Utworzenie nowej
promocji

Otworzenie okna
ze szczegółową
listą firm
Otworzenie
formularza
wybranej firmy

Lista promocji
tyczących firm,
których
opiekunem jest
dany handlowiec
Otworzenie okna
ze szczegółową
listą osób

Otworzenie
formularza
wybranej osoby

Wydruk terminarza na dany dzień.
Na wydruk trafiają wszystkie opisy
działań dla danego spotkania

Na pulpicie Dyrektora Handlowego widoczne są skrócone dane o planie na tydzień wszystkich
Na pulpicie Dyrektora Handlowego widoczne są skrócone dane o planie na tydzień wszystkich
handlowców. Najechanie myszką na spotkanie powoduje pokazanie jego szczegółów.
handlowców. Najechanie myszką na spotkanie powoduje pokazanie jego szczegółów.
Belka wyboru
tygodnia
Kliknięcie na
nazwisko
handlowca
otworzy jego
szczegółowy
terminarz
„Dymek” ze
szczegółami
spotkania, na
które
najechaliśmy
myszką
Belka z dniem
tygodnia i datą.
Na dzień można
zaplanować do
piętnastu
spotkań

Każdy handlowiec
ma swoją kolumnę.
Kolejność kolumn
można ustawiać.
Jeśli handlowców
będzie więcej,
pojawi się pasek
przewijania w
poziomie

Kliknięcie spowoduje
otworzenie
formularza
kontrahenta. Na tym
formularzu
widoczne są między
innymi kontakty
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Istnieją dwie główne grupy kontrahentów – hurtownie wspomagające dystrybucję oraz sieci sklepów.
Istnieją dwie główne grupy kontrahentów – hurtownie wspomagające dystrybucję oraz sieci sklepów.
W tej implementacji zadaniem handlowca jest kontakt z hurtowniami – w tym ustalanie promocji,
W tej implementacji zadaniem handlowca jest kontakt z hurtowniami – w tym ustalanie promocji,
oraz z sieciami celem sprzedaży produktów. Obsługę pojedynczych sklepów zapewnia telemarketing.
oraz z sieciami celem sprzedaży produktów. Obsługę pojedynczych sklepów zapewnia telemarketing.
Dodanie informacji o osobie z firmy
Nazwa firmy

W przypadku oddziału
należy podać centralę

Zapisanie całej historii Lista akcji oferowanych
kontaktów z firmą do przez tą hurtownię
pliku PDF
Informacja, czy

promocja jest tylko
dla tego oddziału,
czy centralna

Ikony umożliwiające
znalezienie adresu w
Google Maps® oraz
wydruki etykiet na
listy i paczki

W razie integracji z
Systemem
Operacyjnym
Telemarketingu,
tutaj pojawia się
lista zamówień do
potwierdzenia

Adres i dane
kontaktowe
Wybór, czy jest to
oddział hurtowni,
centralna hurtowni,
czy sieć sklepów
(klientów)

Informacja, jakie
województwa
obsługuje ta
hurtownia – na ich
terenie możliwe
będzie skorzystanie z
promocji
oferowanych przez
tą hurtownię

Handlowiec
zajmujący się tą
firmą
Lista osób w firmie
wraz danymi
kontaktowymi i
funkcją

Osoba z firmy z którą się
kontaktowano
Pole na uwagi i
Wszystkich kontaktów z
notatki handlowców
daną firmą

Ostatni status kontaktu.
Kliknięcie na wiersz
otworzy dokładny
formularz kontaktu

Handlowiec

Można obejrzeć szczegóły kontaktu – znajduje się w nim historia zmian opisów kontaktu. Najpierw
Można obejrzeć szczegóły kontaktu – znajduje się w nim historia zmian opisów kontaktu. Najpierw
kontakt jest planowany, a po odbyciu spotkania można opisać jego rezultaty.
kontakt jest planowany, a po odbyciu spotkania można opisać jego rezultaty.
Otworzenie formularza
kontrahenta

Nazwa
kontrahenta
Konkretna osoba
Handlowiec

Otworzenie formularza
osoby

Dzień kontaktu

Otworzenie formularza
użytkownika

Pozycja w
terminarzu
Zmieni się po
opisaniu
rezultatów
spotkania
Historia wszystkich
opisów spotkania

Osoba, która wpisywała
nowy opis spotkania

Data utworzenia
tego opisu

Powiązania między dokumentami są widoczne w postaci ikonek lupy. Każdy formularz otwierany jest
Powiązania między dokumentami są widoczne w postaci ikonek lupy. Każdy formularz otwierany jest
w oddzielnym oknie – dzięki temu można szybko podejrzeć szczegółowe dane, po czym powrócić do
w oddzielnym oknie – dzięki temu można szybko podejrzeć szczegółowe dane, po czym powrócić do
podstawowego formularza. Tak działa cały interfejs systemu.
podstawowego formularza. Tak działa cały interfejs systemu.

Terminarz Handlowca

NTP.PL

Dostępna jest lista wszystkich hurtowni, oddziałów, sieci sklepów oraz samych sklepów. Można ją
Dostępna jest lista wszystkich hurtowni, oddziałów, sieci sklepów oraz samych sklepów. Można ją
filtrować wg rodzaju, miasta, opiekuna oraz grupy (w przypadku oddziałów hurtowni oraz sklepów
filtrować wg rodzaju, miasta, opiekuna oraz grupy (w przypadku oddziałów hurtowni oraz sklepów
sieciowych). Wyszukany zbiór kontrahentów może być wyeksportowany do pliku .xls.
sieciowych). Wyszukany zbiór kontrahentów może być wyeksportowany do pliku .xls.
Filtr miasta

Filtr rodzaju kontrahenta

Filtrowanie wg opiekuna

Ikona
rodzaju
kontrahenta
Nazwa

Miasto

Ulica

Główny numer telefonu
Opiekun

Wybór sieci
sklepów/hurtowni do jakiej
ma należeć wpis

Nazwa sieci

Dostęp do danych jest kontrolowany – handlowcy mają dostęp do kontrahentów, których są
Dostęp do danych jest kontrolowany – handlowcy mają dostęp do kontrahentów, których są
opiekunami. Dyrektor Handlowy ma dostęp do wszystkich wpisów i może zarządzać dostępem
opiekunami. Dyrektor Handlowy ma dostęp do wszystkich wpisów i może zarządzać dostępem
handlowców. Istnieje możliwość ścisłej integracji z Systemem Operacyjnym Telemarketingu –
handlowców. Istnieje możliwość ścisłej integracji z Systemem Operacyjnym Telemarketingu –
wspólna baza kontrahentów i natychmiastowe przekazywanie informacji o promocjach
wspólna baza kontrahentów i natychmiastowe przekazywanie informacji o promocjach
przypisanych do potencjalnych klientów.
przypisanych do potencjalnych klientów.

System można zintegrować z usługą Google® Calendar – informacje o
System można zintegrować z usługą Google® Calendar – informacje o
wpisanych promocjach zostaną umieszczone w kalendarzu.
wpisanych promocjach zostaną umieszczone w kalendarzu.

Możliwe jest szybkie dostosowanie do indywidualnych potrzeb firmy –
Możliwe jest szybkie dostosowanie do indywidualnych potrzeb firmy –
zmiana pól na formularzach, zmiana kontroli dostępu, integracja z
zmiana pól na formularzach, zmiana kontroli dostępu, integracja z
istniejącymi w firmie systemami.
istniejącymi w firmie systemami.
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