
Zaměřte své zákazníky



CRM vás zaměří na zákazníky a 
zajistí dlouhodobý úspěch vaší 
společnosti

Customer Excellence

Na většině trhů již několik let roste konkurenční 
tlak, kterému lze čelit jen změnou firemní stra-
tegie s cíleným zaměřením se na záka-
zníky. Zákazníci dnes vyžadují nejen 
pokročilé vlastnosti vašich produktů, 
přiměřené ceny a vysokou úroveň 
kvality, navíc však ještě persona-
lizovanou, profesionální interakci a 
rovněž další vaše prvotřídní služby. 
Ideální strategií pro dlouhodobý úspěch vaší 
společnosti je adaptovat všechny procesy a služby pro 
splnění a překonání těchto požadavků. Nejlépe toho dosá-
hnete přesnou identifikací zákaznických potřeb a navazující 
systematickou úpravou příslušných podnikových procesů.
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Customer Excellence

Objevte novou generaci CRM: 
pro váš podnikový úspěch 

Co je “Customer Excellence”? 

  Customizace je klíčem k úspěšné 
 firemní strategii

	Očekávání zákazníků jsou splněna 
 nebo překročena 

 Překročená očekávání zákazníků vedou 
 k vysokému uspokojení zákazníků

	Spokojení zákazníci vás doporučují ostatním

	Účinné řízení zákazníků vede k atraktivním 
 zaměstnaneckým pozicím

Fakt úspěchu číslo 1: silné,  
efektivní vztahy se zákazníky 

Nedávná studie společnosti Bundesverband Deutscher 
Unternehmensberater BDU e.V (Německá asociace 
konzultantů managementu) identifikovala silné, účinné vz-
tahy se zákazníky jako první faktor dosažení úspěchu. Pro 
získání dlouhodobé výhody nad vaší konkurencí musí být 
vztahy se zákazníky součástí strategické orientace, data 
musí být používána efektivně a individuální zákaznické pro-
cesy musí být neustále zlepšovány.

Fakta a čísla konzultačního trhu 2007/2008, BDU e.V. 2008
Zdroj: Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V. (www.bdu.de)

To znamená zejména vytvořit silné vztahy se zákazníky. 
Účinné, jednotné, mezipodnikové a obchodní procesy, které 
jsou ušity na míru zákazníkovi a schopné průběžně oslňovat 
správné zákazníky. Zákazníci oslnění profesionalitou vašich 
služeb a produktů budou také doporučovat vaší společnost 
dalším, což ve výsledku vede k dosažení “Customer Ex-
cellence”. Poskytování jedinečné pozitivní zkušenosti pro 
vaše zákazníky zvyšuje ve stejný čas atraktivitu pracovních 
pozic vaší společnosti. Nová generace CRM vám pomůže 
poskytovat vysoce účinné řízení zákazníků na cestě za 
dosažením úspěchu s pomocí “Customer Excellence”.
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Vaše vztahy se zákazníky –  
účinně uspořádány 

Nová generace CRM usnadňuje zapůsobit na vaše 
zákazníky. CRM umožňuje identifikovat potřeby vašich 
zákazníků, profesionálně je podpořit a poskytnout jim 
nejlepší dostupné služby. Recept pro dosažení úspěchu: 
CAS genesisWorld vytváří transparentní, účinné procesy 
a celopodnikové uvědomění. Výsledkem jsou celopod-
nikové strukturované pracovní postupy, zejména pak v 
obchodě, marketingu a službách.

Zaměřte se na vaše zákazníky

CAS genesisWorld se zaměřuje na nejhodnotnější akti-
vum společnosti: zákazníky. Všichni vaši zákazníci mají 
rychle po ruce nejdůležitější informace, s kterými rychle 
a účinně rozpoznají zákazníkovi potřeby. Zákazníkova 
složka poskytuje 360° pohled na všechny relevantní údaje. 
V tomto pohledu CAS genesisWorld poskytuje veškerou 

Žebříček CRM úspěchu

Celofiremní  
databáze adres

360° 
pohled na  
zákazníka

Integrovaný  
management  

kampaní

Plánování & analýza – 
zaměřené na  

hodnotu zákazníka

“Inteligence”  
samočinná  

optimalizace  
řízení zákazníků

komunikaci a interakci s individuálními zákazníky nebo 
zvolenými cílovými skupinami, dodavateli či partnery, 
nebo projektovými skupinami uvnitř společnosti, v různých 
místech nebo na cestách.

Účinné vztahy se zákazníky

Lídr na trhu malých a středních 
podniků: CAS genesisWorld 
nastavuje nové standardy  
v řízení zákazníků

“CAS genesisWorld poskytuje zřetelnou 
výhodu nad konkurencí. Se stejným 
množstvím zaměstnanců jsme byli 
schopni podstatně zvýšit náš prodejní 
obrat a dosáhnout snížení nákladů.” 
Detlev Kleimann, vlastník  
LIEBHERR Central Dealership, Neu-Isenburg

CRM se stává  
podnikovou strategií
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Proč jsou naši zákazníci úspěšní? 

Od roku 1986 je naším cílem zvýšit zis-
kovost společností s naším CRM software 
– založeným na filozofii “Úspěch s pomocí 
Customer Excellence”.

Pět našich zákazníků získalo v minulých 
letech ocenění CRM Best Practice Award. 
Tajemství úspěchu je objeveno rychle: naše řešení jsou op-
timalizována k potřebám malých a středních společností – 
flexibilní, efektivní, rychle implementovatelné, ekonomické 
a snadné použití. Takto jsme se stali lídrem na CRM trhu v 
Německu pro malé a středně velké společnosti a příspěli k 
úspěchu zákazníků oceňovanými inovacemi. Naši zákazní-
ci získávají z našich CRM řešení – úspěch a dlouhoudobě!

S pozdravem

Martin Hubschneider
CEO
CAS Software AG

Prozkoumejte CAS genesisWorld 
detailně: 
Úspěšná customizace napříč  
celou společností 

Bez dalších nákladů:
Efektivní týmová práce

Vaši zaměstnanci mohou použít CAS genesisWorld 
pro přístup k vnitropodnikovým informacím a pracovat 
společně. S CRM, koordinací plánování, správou úkolů 
a správou obsahu se servis zákazníkům stává snadným 
jak dětská hra. CAS genesisWorld tento fakt ujišťuje 
použitím centrální databáze, dashboardy a personalizací 
přístupových práv. Výsledek: vaši zaměstnanci šetří dra-
hocenný čas.

Účinná kontrola:
projekty a reporty

Se správou projektů a reportů čekajících jen na stisknutí 
tlačítka máte po ruce efektivní nástroje kontrolingu pro 
příjem kvalifikovaných rozhodnutí. S pomocí cílově orien-
tovaného plánování projektů, transparentních struktur a 
aktuálních analýz založených na datech společnosti vám 
CAS genesisWorld dává vždy aktuální celkový obraz pro 
rozhodnutí ve správný čas.

Flexibilní a integrovaný:
Přizpůsobený k vašim potřebám

Pro splnění vašich individuálních CRM požadavků může 
být CAS genesisWorld kdykoli flexibilně přizpůsoben. Ať už 
na jednotlivé pracovní stanici na úrovni uživatele pro inte-
graci s ostatními aplikacemi, nebo mezi jednotlivými místy a 
napříč národními hranicemi na úrovni organizace – mobilně 
a vícejazyčně.



6

Vše k dispozici ve složce zákazníka

Srdce každého kontaktu: pohled na složku zákazníka a 
zaměstnanec má okamžitý přehled. Složka zákazníka ob-
sahuje všechny schůzky, úkoly, poznámky o telefonátech, 
korespondenci, obchodní příležitosti, stížnosti, objed-
návky, poznámky k dodání a projekty – všechny informace 
jsou strukturovány a chronologicky seřazeny pro poskyt-
nutí celkového 360° pohledu. 

Informovaní zaměstnanci

Customizace napříč celou 
společností: kompetence, 
transparentnost a efektivita  
pro vaše zaměstnance
Zvýšená kvalita adresních dat

Pro umožnění úspěšné komunikace s vašimi zákazníky 
potřebujete databázi adres, která je vždy aktuální. CAS gen-
esisWorld přináší revoluci do aktualizace adres, podporuje 
kvalifikaci adres a zajišťuje, že data jsou nejvyšší možné 
kvality – automaticky kontroluje správnost a duplicity, sbírá 
data pro účely rozhodování, automaticky aktualizuje adresy 
při provedení změn, zobrazuje data v hierarchiích a klasifi-
kacích, podporuje formáty a znakové sady různých zemí. 
Mnoho možností vyhledávání a filtrace vám umožňuje 
použít adresy tak, jak potřebujete. Okno adresy respektuje 
obsah ergonomii a flexibilně jej upravuje dle vašich potřeb.

Výběr adres s rozšířenými  
kritérii hledání a filtrace

Okno adresy se 
přizpůsobuje 
flexibilně vašim 
potřebám

Zákazníkova složka poskytuje všechny informace na první pohled
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“S CAS genesisWorld nás mohou naši 
zákazníci kontaktovat kdykoli a odkudkoli 
na světě.” 
Michael Wagner, Managing Director  
Business Travel International GmbH,  
Düsseldorff

Posilte váš obchodní potenciál  
s CAS genesisWorld: 
v obchodě - efektivní v marketingu 

Co nabízí CAS genesisWorld  
pro celou vaši firmu
• Centrální standardizovanou správu adres  

s kontrolou aktualizace a duplicit

• Správa zákazníků se složkou  
zákazníka a 360° pohledem

• Zákazníkův profil pro cílené segmentace

• Možnosti výběrů a funkce globálního 
vyhledávání pro všechna data

• Centrální správa dokumentů,  
projektů a korespondence

• Správa schůzek a zdrojů i mezi  
jednotlivými odděleními

• Přehledně strukturované dashboardy,  
transparentní aktivity a následné úkoly

• Chytrá cesta pro práci a snadné použití

• Víceúrovňový systém práv pro  
zabezpečení přístupu

Znalosti pro všechny zaměstnance

CAS genesisWorld optimalizuje podporu pro zákaznicky 
orientované firemní strategie. Základ: centrální správa 
dat s individuálními přístupovými právy poskytuje všem 
zaměstnancům nezbytné informace a dokumenty. Vaši 
zaměstnanci budou vždy optimálně informováni, mohou 
dát expertní rady, přijmout dobře informovaná rozhodnutí 
a zaznamenají podstatné snížení jejich každodenní pra-
covní zátěže. Výsledně budou vaši zaměstnanci pracovat 
efektivněji a také šťastněji – vaše společnost bude praco-
vat snadněji a efektivně. Chytrá a prověřená řešení

CAS genesisWorld umožňuje ergonomicky a intuitivně or-
ganizovat informace v přehledném navigátoru a v dashboar-
dech. Důvěrně známé uživatelské prostředí se vzhledem 
a ovládáním poslední verze Windows vytváří důvěru mezi 
vašimi zaměstnanci a zajistí, že se s ním sžijí v nejkratší 
možný čas.

Osobní dashboard poskytuje okamžitý přehled

Individuální navigátor 
poskytuje přímý přístup

Aktivity organizovány mezi  
jednotlivými odděleními 

CAS genesisWorld zajistí efektivní kooperaci mezi jed-
notlivými odděleními: schůzky, alokace zdrojů, distribuce 
povinností nebo spolupráce na projektech jsou sjednány 
okamžitě. Přizpůsobitelné dashboardy poskytují okamžitý 
přehled. Tyto funkce usnadní vašemu personálu časově 
náročné organizační práce a vytvoří prostor pro další 
důležité úkoly.
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Používejte důsledně  
obchodní příležitosti

CAS genesisWorld důsledně pod-
poruje váš obchodní tým a zvyšuje 
vaše obchodní úspěchy. Obchodní 
proces můžete řídit z pohledu prvního 
kontaktu až po jeho ukončení, snadno 
zajistíte, že žádná obchodní příležitost 
nezůstane zapomenuta. Automatické 
notifikace a akční služba poskytují infor-
mace ve správný čas a ne jen v případě 
eskalací. Stisknutím tlačítka můžete 
ihned vytvářet předpovědi a reporty o 
obchodním potenciálu. Celý obchodní 
proces je pro všechny transparentní a 
logický.

Garantované ziskové řízení 
vztahů – cesta k oslnění 
zákazníků

Maximalizace potenciálu zákazníka

Vaši zákazníci mají zcela jiné potřeby a potenciál, což 
představuje jedinečné obchodní příležitosti pro vaše ob-
chodní oddělení. S CAS genesisWorld můžete segmen-
tovat vaše zákazníky a rozlišovat jejich individuální poten-
ciál a hodnotu. Vaše prodejní oddělení jedná efektivně, 
doporučuje správný produkt ve správný čas, identifikuje a 
provádí cross-selling a dosahuje lepších výsledků.

“Každý zaměstnanec ušetří s CAS genesis-
World denně 14 minut cenné pracovní doby, 
zaměstnanci prodeje pak až 30 minut 
– denně!” 
Patrick Hofmann, Senior Executive  
Key Account Manager & CRM Project Man-
ager, Isabellenhütte Heusler & Co. KG,  
Dillenburg

Obchodní příležitosti a segmentace zákazníků pro účinný prodej
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Data vám mohou být přístupná 
kdekoli, dokonce i když  
jste na cestách

Bez ohledu na to, zda máte kanceláře 
v různých lokalitách, vaši zaměstnanci 
mohou pracovat z domova, vaši ob-
chodníci pracují s mobilními telefony, 
smartphony nebo PDA na cestách. 
CAS genesisWorld zajistí snadný 
přístup k aktuálním údajům: replikace 
dat pro firemní kancelář, notebook nebo 
mobilní telefon, Web access pro přístup 
k Internetu na cestách s pomocí mobilního 
telefonu.

Snadné telefonické hovory  
a korespondence

Komunikace se zákazníky se stává snadnou nejen pro 
personál prodejního oddělení: CAS genesisWorld vytáčí 
telefonní čísla, otevírá správné kontakty pro příchozí hov-
ory, zaznamenává zmeškané hovory stejně jako hovory 
se zákazníky, vytváří personalizované dopisy a e-maily 
pro vybranou množinu příjemců a překvapuje snadným 
použitím. Takhle se pracuje efektivně!

Co nabízí CAS genesisWorld  
pro vaše prodejní oddělení
• Používejte a vytvářejte obchodní příležitosti

• Konzistentní, metodický proces prodeje

• Segmentace a optimalizace  
hodnoty zákazníků

• Pohodlné telefonní funkce a snadná  
korespondence

• Mobilní přístup vždy, bez ohledu na lokalitu

• Přístup k dokladům z enterprise  
resource planning (ERP)

• Zjednodušení rutinní práce

Pro vaše marketingové oddělení
• Systematický dialog se zákazníkem  

s vícekrokovou kampaní

• Specifické akce a záznam reakcí napříč  
všemi komunikačními kanály

• Analýza a kontrola nákladů kampaní

Dobře informováni. Vždy a všude.

Snadné plánování cílených marketingových kampaní  
s modulem CAS Marketing

Rozhodujte snadno s CAS genesisWorld:
s radostí při práci a přesně v managementu 

Prodej a marketing

Zaměřte se na marketingové kampaně

CAS genesisWorld podporuje úspěšný marketing. Během 
fáze plánování můžete graficky definovat každý jednotlivý 
krok, zvolit správné zákazníky s pomocí pohodlné funkce 
filtru, definovat následné akce a provést – v závislosti 
na preferovaném typu kontaktu – cílenou vícekrokovou 
kampaň s pomocí různých komunikačních kanálů.  Vaše 
akce budou efektivnější a minimalizujete ztráty z použití 
nevhodných kanálů.

Měřte úspěch a náklady na kontroling

S CAS genesisWorld můžete vždy monitorovat úspěch 
a náklady vašich marketingových aktivit: reakce vašich 
zákazníků, dosažený prodejní obrat a získané adresy jsou 
přeneseny přímo k vašemu prodejnímu oddělení. Pohodlná 
analýza vám poskytne přesné aktuální informace o všech 
časech a umožní snadno získat přehled o vašich kampaní.
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Rychlé a spolehlivé služby

Vaši zákazníci uslyší v telefonu váš úsměv na tváři. 
Díky CAS genesisWorld vaši pracovníci mohou snadno 
poskytnout zákazníkovi rychlý, spolehlivý a přátelský 
servis. CAS genesisWorld poskytuje přímý přístup k 
rozličným informacím o zákazníkovi a ke každému pro-
jektu. Vaše služby mohou být zaznamenány, zpracovány 
a systematicky zrychlovány na vyšší efektivnější úroveň. 
Touto cestou pečujete o vztahy se zákazníky v případě, 
že mají dotazy.

Helpdesk maximalizuje efektivitu

Volitelný helpdeskový systém pomáhá organizovat 
požadavky podpory v jednoduché a transparentní formě, 
reguluje ruční poznámky a zprávy, poskytuje výsledky do 
FAQ databáze všem pracovníkům podpory. Automatický 
záznam času zpracování garantuje plnou kontrolu nákladů. 
CAS genesisWorld podporuje vyhodnocení pro všechny 
oblasti nebo individuální zákazníky na pouhé stisknutí 
tlačítka – vaše oddělení podpory funguje profesionálně.

Služby a management

Pro zajištěnou budoucnost: 
efektivní služby a snadná  
rozhodnoutí

Přesná kontrola projektů

Volitelný modul pro projektové řízení v CAS genesisWorld 
poskytne vašim zaměstnancům efektivní proces a kon-
trolní systém: mohou plánovat a vytvářet přesnou strukturu 
projektů včetně rizik, milníků a cílů se zahrnutím úkolů, zdrojů, 
rozpočtů, nákladů a jednotlivých časů. Vaše projekty jsou 
udržovány dle plánu i díky jejich stavům, ad hoc analýzám a 
systému včasného varování.

Spolehlivé informace kompletní kontrola nákladů ve službách zákazníkům 
s volitelným modulem CAS Helpdesk

Plánujte strukturované projekty a spravujte je s volitelným mod-
ulem CAS Project
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“Customer Relationship Management se stal 
rozhodujícím faktorem úspěchu naší společnosti. 
Snadné použití a intuitivní provoz CAS genesis-
World podpořil od samého začátku 
jeho nadprůměrné přijetí.”  
Joachim Just,  
Manager EDP and Payroll Department,  
MÜLLER & BAUER GmbH & Co. KG,  
Metzingen

Toto nabízí CAS genesisWorld  
v oblasti poskytování služeb 
• Rychlé a spolehlivé informace 

• Všechny informace o projektu na první pohled

• Systematická work-flow

• Trouble-ticket systém s automatickým záz-
namem času

• Správa produktů a smluv technické podpory

• Controlling a reporting pro management 
služeb

Projektový management s analýzami 
• Systém včasného varování pro řízení projektů

• Překrývající se dashboardy

• Automatická příprava předpovědí a reporty

• Libovolné vyhodnocení v reálném čase

Úspěšné implementace s  
CAS genesisWorld: flexibilní pro všechny 
velikosti a požadavky 

Dashboardy pro okamžitý přehled

Správa dashboardů poskytuje vašemu managementu 
dobře připravené informace v jakýkoliv čas. CAS genesis-
World nabízí všechna nezbytná celopodniková data. S 
aktuální denní analýzou ziskovosti zákazníků, předpovědí 
prodeje shrnuté do přehledných dashboardů získáte 
do ruky správné ukazatele pro vaše rozhodování. Vaše 
společnost zůstává na cestě k úspěchu.

Podložené plánování  
s předpovědmi a reporty

Jasné předpovědi a přesné automaticky generované re-
porty zajistí vašemu managementu odpovědné plánování. 
Současně má každý zaměstnanec možnost vidět, co 
potřebuje a k čemu je oprávněn. Manažeři získávají 
přehled o všech podnikových indikátorech úspěchu, ve-
doucí pracovník na úrovni oddělení o svém oddělení a 
obchodníci o zákaznících. S CAS genesisWorld budete v 
reálném čase získávat informace pro příjem rozhodnutí pro 
jednotlivé úrovně řízení.

Dobře strukturované dashboardy pro všechny úrovně
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“Obchodní procesy se po zavedení  
CAS genesisWorld stali více  
efektivními a rychlejšími.”  
Jörg Münchinger, Manager Sales Offce a 
Project Manager KIS, Paradigma Energie- und 
Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Karlsbad

Přesně přizpůsobené CRM

Přesně přizpůsobené,  
flexibilní a ihned  
připravené do provozu: 
finální volba pro  
vaši společnost

Edice a moduly vhodné pro splnění různých požadavků a velikostí 
společnosti

Vhodný pro každou velikost společnosti 

Ať už pracujete v malé společnosti nebo střední či dokonce 
velké organizaci poroste CAS genesisWorld od začátku s 
vámi. Různé edice a sady mohou na úrovni pracovní sta-
nice rozšířit CAS genesisWorld a poskytnout vám správné 
řešení pro vaši společnost za všech okolností.

Premium  
Edition

Standard 
Edition

SuitePremium Edition
+ CAS Sales 
+ CAS Marketing
+ CAS Report

Standard Edition
+ Premium Edition 
+ CAS Mobility

Jádro flexibilního řešení pro  
okamžité spuštění

Bez ohledu na požadované customizace pro vaši 
společnost tvoří CAS genesisWorld jádro flexibilního 
řešení, které se rychle a snadno přizpůsobí vašim indi-
viduálním požadavkům. Bez potřeby extra vývojových 
prací jako jsou třeba vývoj obrazovek, uživatelských polí, 
možností zadání a objektů, stejně tak jako work-flow pro 
účinnější zobrazení vašich obchodních vztahů a procesů.

Integrované aplikace s jednotným 
uživatelským rozhraním

CAS genesisWorld nevynalézá opět kolo, ale raději integru-
je dostupná řešení pro kancelář, enterprise resource plan-
ning, archivaci a komunikaci pod jednotným uživatelským 
rozhraním. Například doklady z ERP systému nebo smlouvy 
z vašeho archivačního systému mohou být uloženy přímo do 
složky zákazníka. Všechna data jsou dostupná za hranice-
mi systému a oddělení s pomocí jednotného uživatelského 
rozhraní beze změny aplikace. Přístup je rychlý a přímý, 
umožňuje pracovat zaměstnancům efektivněji.

Nejvyšší požadavky na bezpečnost dat 

Ne všechny informace by měly být k dispozici všem 
zaměstnancům. To je důvodem pro víceúrovňový systém 
práv: CAS genesisWorld reguluje přístup k individuálním 
datovým záznamům pro každého zaměstnance. Se sku-
pinami a uživatelskými profily je systém práv snadno spra-
vovatelný a přehledný. Systém logování změn umožňuje 
navíc zobrazit všechny změny dat a nabízí tak extra 
zabezpečení.
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Volitelná dostupnost a škálovatelnost

Můžete se rozhodnout, zda-li CAS genesisWorld koupit 
či pronajmout, nebo jestli má běžet ve vaší společnosti 
nebo jej nechat hostovat. Tyto volby jsou důležité při po-
suzování vašich IT požadavků. Důležitou věcí při po-
suzování požadavků je plánovaná dostupnost. Flexi-
bilní více úrovňová architektura nabízí nejvyšší možnou 
škálovatelnost a distribuci požadavků napříč několika  
servery pro zajištění rychlé reakční doby.

a následující  
sektory:

• Automobilový
• Bankovnictví
• Věda a výzkum
• Univerzity
• Průmysl
• Stavebnictví
• IT služby
• Školství
• Touristika
• Konzultace
• Asociace
• Pojišťovnictví 

v následujících 
jazycích:

• Čeština
• Angličtina
• Němčina
• Francouzština
• Italština
• Nizozemština
• Španělština
• Maďarština
• Chorvatština
• Rumunština
• Turečtina
• Polština

CAS genesisWorld jako výchozí řešení

Snadná administrace aplikace, administrace uživatelů a 
práv s pomocí Management konzole

Passgenaues CRM

Odstartujte do úspěšné budoucnosti:  
s CRM od lídra trhu pro malé a středně 
velké společnosti 
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Trvající úspěch společnosti  
s CAS Software AG

S naší filozofií “Úspěch s Customer Excellence” vyvíjíme 
a dodáváme na trh CRM řešení pro malé, střední pod-
niky, ale i velké korporace již od roku 1986. Naši záka-
zníci těží z profesionální péče o zákazníky, z transparent-
ních informací, účinných obchodních procesů a přesně 
přizpůsobených řešení. Výsledek: přetrvávající podnikový 
úspěch díky dlouhodobému řízení vztahů se zákazníky a 
konkurenčním výhodám. Naši zákazníci tak stejně jako my 
zažívají dlouhodobý růst.

Jedinečná řešení a inovace

Jako lídr německého trhu s řešeními pro řízení vztahů 
se zákazníky pro malé a středně velké podniky nabízíme 
jedinečná řešení pro různé požadavky a různá odvětví. 
Neustálý další vývoj zahrnující mezinárodní výzkumné ak-
tivity a stálé inovace našich produktů vám zabezpečí vaši 
dlouhodobou investici.

Experti v konzultacích a implementacích

Panevropská síť certifikovaných a školených CAS partnerů 
poskytne vaší společnosti profesionální podporu během 
implementace, včetně konzultací ohledně vaší CRM stra-
tegie, analýzu vašich procesů a struktur, individuální adap-
taci a rychlejší implementaci skrz profesionální školení 
vašich zaměstnanců. Tímto způsobem je vaše řešení pro 
řízení vztahů se zákazníky připraveno k úspěchu již od sa-
mého začátku.

Ocenění

V roce 1998 ocenila Evropská komise CAS genesisWorld 
cenou ‘European IT Prize’ za “výjimečné technologické 
inovace s vysokou úrovní tržního potenciálu”. Celá řada 
ocenění následuje: CRM Award, Best of CeBIT Award, 

úspěšné CRM certifikace, “Innovator of the Year” v rámci 
soutěže TOP 100 a nedávné umístění v soutěži “TOP Job” 
mezi nejlepšími 15 zaměstnavateli na poli malých a středních 
podniků. Obzvláště hrdí jsme na úspěch dosažený našimi 
zákazníky: v nedávných letech získalo pět zákazníků CAS 
SOFTWARE ocenění CRM Best Practice Award za jejich 
profesionální přístup k řízení zákazníků. 

CAS Software AG

150 000 uživatelů spoléhá na 
CRM produkty od společnosti 
CAS: začněte vaši úspěšnou 
CRM strategii s lídrem trhu
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“Poskytovatelé jako jsou CAS Software (“Německý král 
CRM “), SAP, Oracle a další společnosti ukazují […] nové, 
ještě více integrované produkty pro řízení společnosti.”

“Perfektní systémy nejsou pochopitelně k nalezení – ale 
[…] v huti Isabellenhütte, CRM systém CAS genesisWorld 
nelze přehlídnout […] Peter Müller, managing director, 
otevřeně říká: ‘Významná část zvýšení našich tržeb v mi-
nulých letech je založena právě na něm.’”

“S 20 lety zkušenosti poskytování služeb je CAS Software 
AG jedním z nejstarších hráčů na CRM trhu.”

“I němečtí poskytovatelé jako je CAS Software […] zazna-
menávají úctyhodný růst a excelují s novými softwarovými 
technologiemi, jako jsou CRM řešení kompatibilní s inter-
netem.”

“Díky přenesení do CRM systému CAS genesisWorld, 
může Klotz, výrobce kabelů, zajistit celosvětově péči pro 
svých 13.000 zákazníků.”

“Diakonische Werk Berlin Brandenbursko získalo 
první místo v letošním CRM Best Practice 
Award v odvětví Business-to-Business. Dle 
hodnotící komise se díky Customer Relation-
ship Management řešení tato organizace 
vymanila z období krize do reprezentativní 
společnosti služeb.”

“CAS Software z Karlsruhe je 
jedním z největších firemních 
CRM poskytovatelů v Německu 
obzvláště pro malé a střední pod-
niky.”

CRM a firemní portál

Management informací doplňuje perfektně vaše 
řízení zákazníků: s CAS teamWorks, můžete rychle 
realizovat podnětný firemní, zaměstnanecký, zákaz-
nický nebo partnerský portál. CAS teamWorks uk-
ládá a distribuuje nejenom hodnotné firemní znalosti, 
ale také standardizuje postupy s pomocí checklistů, 
work-flow a formuláři – samozřejmě v bezproblémové 
spolupráci s CAS genesisWorld.

Tiskové zprávy
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