
C5 CRM 
- kontrol og overblik over kampagner, kunder og emner

CRM system til
Microsoft Dynamics C5

C5 CRM sikrer dig det fulde overblik og samler alle 
oplysninger om dokumenter, aktiviteter, mail og 
kampagner til dine kunder, emner og kreditorer. 

C5 CRM hjælper med at forbedre salget, forenkler 
informationsprocessen og sikrer, at alle oplysninger er 
tilgængelige for alle medarbejdere i virksomheden.

Tillægsmodulet C5 CRM er udviklet af Inventio.IT A/S

Marketing 

Med C5 CRM kan din 
marketingafdeling 
skræddersy kampagner bedre 
en hidtil.

På baggrund af opsætte 
segmenteringskriterier 
rammer kampagner mere 
præcist - dette øger 
chancerne for merslag

Sælgerne 

Dine sælgere får med C5 
CRM et system til bedre 
opfølgning på 
marketingkampagner. 

De kan helt præcist se hvilke 
kunder, der er blevet ramt 
med diverse kampangner

Videndeling 

Det er ekstremt vigtigt i 
enhver virksomhed, at al 
nødvendig information er 
tilgængelig for alle 
medarbejdere.

Efter kontakt med kunder 
eller emner indskrives 
kontaktoplysninger, interesse 
og anden relevant data i 
CRM-systemet.

Dette betyder at alle i 
organisationen kender til 
historikken på den enkelte 
kunde. 

Selv ved sygdom eller 
opsigelse bliver din 
virksomhed ikke sat tilbage 
pga. manglende manpower

Priser

C5 CRM inkl. 
integration til Outlook

Kr. 24.500,- (første bruger)

Priser pr. 
efterfølgende brugere

1 ekstra bruger
Kr. 1.000,-

5 ekstra brugere
Kr. 4.000,-

25 ekstra brugere:
Kr. 16.000,-

Kontakt

Kontakt Inventio.IT pr. 
tlf.: 70 26 98 99 eller 
mail: salg@inventio.it

CRM - vigtigere end 
nogensinde

Dine kunders 
informationsniveau er i dag 
højere end nogensinde. 

Internettet men især de 
sociale medier gør det muligt 
for kunderne at træffe en 
hurtig købsbeslutning. 

Med et CRM system kan du 
komme kundernes 
informationssøgning i forkøbet, 
og dermed gøre din indflydelse 
gældende inden den endelige 
købsbeslutning



Sådan styres kontaktmodulet
Kontaktmodulet styres fra C5, hvori links til 
eksterne programmer er indbygget. Al 
korrespondance er linket til Microsoft Word 
eller Excel, så Microsoft Word startes direkte 
fra det relevante skærmbillede i C5. Til forskel 
fra en standard C5, der kun kan indeholde 
debitorer, er det muligt, via Kontaktmodulet 
også at indtaste kunde-emner og andre typer 
kontakter.

Alle har adgang til data
Når Kontaktmodulet er installeret, behøver 
dine kunder ikke være afhængig af at deres 
sædvanlige kontakt-person er til stede i 
virksomheden. Alle medarbejderne har adgang 
til alle centrale data om kunden f.eks. hvilken 
korrespondance der er sendt til kunden.

Integration til Outlook
Microsoft Outlook integrationen overfører 
automatisk aftaler oprette i C5 CRM aktiviteter 
til Outlook kalenderen. Du kan også 
journalisere alle eller udvalgte mails direkte til 
emnets journal.

Styr på aktiviteter
Med aktivitetsoversigten får du en opdateret 
liste over dine og andre medarbejderes daglige 
opgaver. Det kan være opfølgning af tilbud, 
skrivning af tilbud, møde-aftaler osv.  Vælges 
funktionen popup vises listen automatisk når 
en aktivitet er forfalden.

Kampagnestyring
Med funktionen kampagnestyring 
tilrettelægges og styres dine kampagner på en 
let og overskuelig måde. Kunder og emner kan 
udvælges på bl.a. branche, adresse, interesse, 
varer/ordre og varer/faktureret. Du kan flytte, 
tilføje og flette lister med udvalgte kunder og 
emner. Når listen er klargjort flettes det let 
med et Word dokument eller der sendes en 
mail til udvalgte emner.

Salgsoversigt
I Salgsoversigten får du oversigt over forventet 
salg til kunder og emner inden for en given 
periode. Ved brug af eget bruger logon, kan 
hver enkelt medarbejder få en oversigt over 
netop hendes/hans forventede salg.

Journaloversigt
I Journaloversigten kan du se en samlet 
oversigt over al korrespondance til de enkelte 
kunder, emner og kreditorer, sorteret i dato 
orden. Når du opretter en ny korrespondance, 
kan skabeloner fra Microsoft Word bruges 
og integreres direkte med CRM Kontakt, 
så stamdata overføres fra modulet til Word 
skabelonen.

Kontaktinformation

Du er velkommen til at kontakte Inventio.IT pr. 
tlf.: 70 26 98 99 
Du kan også sende en mail til: salg@inventio.it

InVentIO.It

Vi er Danmarks største 
forhandler af Microsoft 
Dynamics C5

Vi er i 4 ud af de seneste 5 år 
blevet kåret som ”Årets eRP 
SMB Partner” af Microsoft

Med afdelinger nær 
København, Odense og Århus 
dækker vi hele landet
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