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Kobiler için CRM / XRM

İlişkileri

Şekillendirme
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Bir amaç için 35 yıldan fazlası: müşterilerimizin başarısı
İşletmenizin başarılı olmasına nasıl yardımcı olabiliriz?

dahil olmak üzere, bu özelliklerin tanınmasıyla bir dizi ödül

Önde gelen CRM çözümlerimiz ve kapsamlı hizmetleri-

kazandık. Tüm bunlar, dünyanın en yenilikçi ve başarılı

mizle. Çünkü biliyoruz ki: Müşteri Odaklılık, işletmeleri

XRM ve CRM çözüm sağlayıcılarından biri olma iddialı

harika bir geleceğe yönlendirmek için doğru stratejidir.

hedefimize katkıda bulunuyor.

Çözümlerimizle size fayda sağlayan yüzde 100 müşteri
odaklı bir şirket olma yolunda size rehberlik edeceğiz.

Müşterilerimize özellikle müteşekkiriz: en son araştırmalara ve anketlere göre, müşteri memnuniyeti söz konu-

CAS Software'i 1986'da iki kişilik küçük bir operasyon

su olduğunda CAS Software zirvededir. Siz de başarılı

olarak kurduk. Bugün ise CAS Grup'ta hepsi tutkuyla ilişki-

geleceğiniz için Müşteri Odaklı bir şirket olma yolunda size

leri geliştirmeye ve insanları heyecanlandırmaya kendini

nasıl rehberlik edebileceğimizi keşfedebilirsiniz.

adamış 450'den fazla çalışan var.
Başarımız, öncü inovasyona ve sektör lideri bir işveren
olarak çalışan çekiciliğimize dayanmaktadır. "TopJob" ve
"Top100" iş ödüllerinde genel kazanan olarak seçilmek de

Martin Hubschneider
CEO
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» Avusturya'dan küresel oyunculuğa.
İş ortağımızın ve müşteri isteklerinin
her zaman ilgi odağımızda olmasını
sağlamak için şirket genelinde CRM
sistemimiz kuruldur, bu da proaktif

kalmamıza ve hızlı tepki vermemize
yardımcı oluyor... «
Manager Sophie Höchtl

CRM Proje Müdürü ve Satış Kontrolörü
TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH
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Müşteri Odaklılık

Çevik işler için başarı stratejisi
Müşteriler karşılaştırma yapar. Benzersiz çözümler ve kişi-

Tüm paydaşlarınıza olası çözümler ve hizmetler? Cevap

selleştirilmiş tavsiyeler aradığınızı biliyoruz. Sonuç: önce-

basit: Müşteri Odaklı bir şirket olarak, tüm kilit personeli-

den paketlenmiş hizmetler ve standart ürünler, müşteri

nizi işinizi oluşturan her şeyin odağına yerleştirirsiniz. Özel

kazanmanın ve elde tutmanın hiçbir yolu değildir. Müşteri-

olarak yapılandırılabilir uygulama seçenekleri sunan yeni-

lerinizi uzun vadede mutlu etmenin ve onları hayran haline

likçi XRM/CRM çözümlerimizle, tüm ürünlerinizi, hizmetle-

getirmenin en iyi yolu onların bireysel ihtiyaç ve isteklerini

rinizi, iş süreçlerinizi ve temas noktalarınızı otomatik olarak

bilmek ve karşılamaktır.

müşteri odaklı hale getirebilirsiniz.

Duygusal olarak bağlı müşteriler sadık kalacak ve ağızdan

Memnuniyeti ve ilhamı kendi iş başarınızla birleştirin!

ağıza işinizi büyütmenize yardımcı olacaktır. Ne kadar çok

Müşteri Odaklı bir şirket olmak için size özel bir yol haritası

"hayranınız" varsa, o kadar başarılı olursunuz. En iyisini

sunacağız.

sunmak için işinizi nasıl organize etmeniz gerekiyor?

Above-average

Fans
Captives

Sympathizers


XRM/CRM çözümlerimizde en-

tegre "Fan Göstergesi"ni kullanarak

Emotional
ties
e

müşterilerinizin duygusal bağlarının
ne kadar güçlü olduğunu analiz
edin ve yatırım yapmanız gereken

Mercenaries

müşteri segmentlerini belirleyin.

Subversives

Below-average
Above-average

Below-average

Overall satisfaction
The fan-Portfolio®: The fan-Portfolio®:

Source: 2HMforum., https://2hmforum.de/en/
,
Source: forum! basic research, www.forum-mainz.de
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CRM & XRM:

Sınırsız ilişki yönetimi
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Ağınızın gücünü kullanın

XRM, sınırsız ilişki yönetimi sağlayarak CRM'nin tüm ağınıza
sınırsız genişlemesini sağlar:
 Entegre veriler ve serbestçe yapılandırılabilen veri
bağlantıları kurumsal yönetim için etkili analizler sağlar.
 Hizmet, diyalog ve iş ortaklıkları yeni boyutlar için

İşinizle bağlantılı ilişkiler ağı sadece müşterileri değil,
çalışanları, iş ortaklarını, tedarikçileri, rakipleri ve yatırımcıları da içerir. Başarılı bir Müşteri Odaklı şirket, bu tür
ağların gücünü entegre eder ve basit bir şekilde kullanır:

özelleştirilebilir.
 Müşteri Odaklılık Stratejinizin en uygun uyarlamasını
sağlar.

devrim niteliğindeki XRM (herhangi bir İlişki Yönetimi)

XRM hakkında daha fazla bilgi
www.cas-crm.com/tr.html

çözümleri, ilişkilerinizi belgelemek, yönetmek ve analiz
etmek için temel sağlar.

Geleceğinizi seçin!
Standard CRM systems

Customer Centricity
XRM/CRM solutions

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Tüm iş paydaşları ile iletişimin yönetimi

Memnun müşteriler

Kararlı "fanlar"

Standart yazılım, sınırlı özelleştirme ve

Düzenli güncellenen standart çözüm,

Bağımsız sistemler: üçüncü parti sağlayıcılara ek

Uygulama bazlı kurumsal yazılım:

genişleyebilme
fonksiyonlar

Sınırlı mobil kullanım
Genel iş yazılımı arayüzler

esnek, ölçeklenebilir ve düzenlenebilir
grup yazılımı ve proje yönetimi dahil

Mobil xRM/CRM – Tüm ilgili işletim sistemleri
ve platformlar için uygulamala

CAS SmartDesign konseptiyle tüm cihazlar
için kullanım konsepti

İletişim tarihçesi ile müşteri dosyaları

Akıllı veri bağlama ile sınırsız ilişki yönetimi

Klasik tek yönlü raporlama

İnteraktif analiz seçenekleri ile çok yönlü raporlama

Adreslerin coğrafik listelenmesi
Numerik bazlı müşteri sınıflama

Manüel veri düzenleme

Basit veri koruma

Isı haritalarını da içeren kapsamlı coğrafik pazarlama
fonksiyonu

Duygusal bağları da içeren müşteri sınıflandırma
Veri kalitesini arttıran yardımcılar: Özel kimlikler ile
düzeltmeler, veri zenginleştirme, çift kayıt kontrolü,
veri senkronizasyonu içeren sihirbazlar

Yazılım destekli veri koruması ve güvenlik
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CAS genesisWorld: Müşteri ilişkileri

Müşteri İlişkileri Yönetiminde 1 numara
CAS genesisWorld, Müşteri Merkezli işletmeler için başarılı
ve ağ bağlantılı ilişkiler yönetiminde güçlü ve XRM/CRM
çözümünüzdür:
 Modern ve kağıtsız iş ortamında entegre,
merkezileştirilmiş veri depolama ve veri işleme için
Akıllı modüller ve arayüzler ile ölçeklenebilir ve esnek

» CAS genesisWorld'e geçiş bir kuantum
sıçraması gibiydi. «
Uwe Momment
Direktör,

Landau Media, media/services

bir şekilde özelleştirilebilir Başarılı iş yönetimi ve organizasyonu için kapsamlı
XRM/CRM işlevselliği.
 Sezgisel kontrol içeren tüm kullanıcı cihazlarında
mobilite ve özelleştirilebilirlik – Satış, Pazarlama ve
Servis Yönetimde sınırsız veri erişimi ve esneklik için
 Ayrıntılı analiz ve sınırsız ilişki yönetimi için entegre

Müşteri memnuniyetinde en
yüksek puan
CAS Software‘de müşteri memnuniyetine öncelik verilir. Bu,
müşteriler ve BT yöneticileri arasında yapılan bir anketim
benchmark sıralamasında da doğrulandı.

veriler sayesinde XRM'de yeni boyutlar.
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Evrensel çözüm. Uygulamalarınızı seçin!
360 Dosya
Randevular

Telefon çağrıları

Workflow
Yardım
Masası

Takvim

Hizmetler

E-Mail

Kişiler

Pazarlama

Belgeler

Sosyal medya

Portaller
Projeler

Gösterge
Paneli

Satış

Analiz
Kampanyalar

Etkinlikler

Sosyal
medya

Satış fırsatları

Anketler
Etkinlikler
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Vizyon:

Dünyanın en mobil CRM‘i
CRM sisteminizi nerede, ne zaman veya hangi cihazda

Farklı mobil cihazlarda, ilgili tüm işletim sistemlerinde

kullandığınızdan bağımsız olarak, tutarlı kullanıcı kontrolü

(iOS, Microsoft Windows, Android, BlackBerry) olağanüstü

konsepti, CAS genesisWorld'ü önemli bir mobil çözüm

bir rahatlıkla çalışın: yapılandırılabilir uygulamalarla

yapıyor.

tamamlanmış özel bir set olarak kapsamlı XRM/CRM işlevselliğinin ve tam veri erişiminin keyfini çıkarın.

 Takvim:
Kendinizin, bir iş arkadaşınızın veya
takımınızın esnek takvim görünüm
seçenekleri arasından seçim yapın,

Responsiv tasarım 
Responsiv bir tasarımla,
CAS genesisWorld sorunsuz bir şekilde farklı ekran
boyutları ve cihazlarınızın
özelliklerine uyum sağlar.

Dijital haritalar 
Net, bilgilendirici coğrafi veri
analizleri oluşturmak için dijital
haritaları ve çizelgeleri kullanın.
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Tablette, akıllı telefonda, dizüstü bilgisayarda, akıllı saatte
veya PC'de, birleşik ve sezgisel bir yazılım arayüzünden
yararlanacaksınız. Responsiv tasarım, CAS genesisWorld'ün
dokunmatik, fare ve klavye kontrolünü içeren farklı ekran

Mobil XRM/CRM hakkında daha fazla bilgi.
https://sl.cas.de/u839y

boyutlarına ve cihazlarınızın belirli özelliklerine akıcı bir
şekilde uyum sağlamasına olanak tanır.

 Yakınlık arama
Bölgedeki doğrudan
bağlantılarınızı görüntüleyin

Pano 
İlgili tüm bilgilere
hızlı erişim için özel
panonuz.

 Widgets
Widget'ları kullanarak
CRM'nize hızlı bir
şekilde erişebilir veya
yeni veri kayıtları
oluşturabilirsiniz.
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Öne çıkanlar:

Basit, akıllı, esnek ve müşteri odaklı
Ayrıntılı Genel Bakış

Gerçek sadakat yaratın

Geomarketing – Dijital haritalarda entegre Georeferenc-

"Fan Göstergesi" – Müşterilerinizi hayranlara dönüştürün:

ing işleviyle veriyi bilgilendirici olarak kümeleyin.

Müşterilerin işletmenizle olan duygusal bağını yönetin ve
ölçün.

 Satışların, fırsatların ve çok daha fazlasının coğrafi
veri analizi için dijital haritalar ve çizelgeler
 Satış potansiyelinin bulunması

 Sadakat derecelerini hesaplayın
 Müşteri kümelerine göre sınıflandırın
 Raporlar ile sunun
 Yatırım kararı vermek için temel
 Entegre metod - 2HMforum.

Özel tasarlanmış ürünler
teklif verin
CPQ (Configure Price Quote) –Ürünleri ve kompleks
teklifleri kolayca oluşturun.
 Artan ürün çeşitliliğini kolayca yönetin

Mobil ofis
CAS SmartDesign® – "dünyanın en mobil CRM'ini"
yaratmak için çığır açan teknolojiyi kullanmak

 Tüm mobil cihazlarda aynı görünüm
 Bütün ekran boyutları için Responsiv tasarım
 Bütün işletim sistemleri için Nativ Uygulamalar
 Her kullanıcı için ayrı özel uygulama setleri

 Kaydedilmiş müşteri isteklerini dahil edin
 Özel, hatasız ürün konfigürasyonu tanımlanmış
fiyatlandırma modellerine dayalı profesyonel fiyat
teklifi oluşturun

» (...) CRM verileri stratejik

kararlarımızı almanın temelini
oluşturuıyor.«
Ralf Benzler

Satıış Direktörü,

Erwin Renz, manufacturing company
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Hedeflenen iletişim ve
müşteri etkileşimi

Benzersiz etkileşim
Yenilikçi radyal menü, müşteri odaklı etkileşimi mümkün
kılarak tamamen yeni ve sezgisel kullanılabilirlik sunar.

CAS genesisWorld, ister dijital ister yüz yüze olsun,
müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle yakın teması
sürdürmenize yardımcı olur. Görüntülü aramalar veya
çevrimiçi etkinlikler düzenleyin, kişiselleştirilmiş e-postalar

İşinize göre kolayca uyarlayın

gönderin, pazarlama otomasyon kampanyaları yürütün ve

CAS genesisWorld, ilişki yönetiminizde yeni ufuklar açmak

hedefli anketler başlatın, tüm sonuçlar kişiselleştirilmiş pa-

için tüm veri kaynaklarını ve süreçleri bir araya getiriyor.

nonuzda görüntülenir ve belirli takip eylemlerini kolayca

Üçüncü taraf uygulamalara yönelik eklentiler ve arayüzler,

türetebilirsiniz. Bu şekilde tüm eylemleri tek bir çözümde

tek bir kullanıcı arayüzüne sorunsuz bir şekilde entegre

kontrol edebilir, heyecan verici müşteri deneyimleri yara-

edilmiştir. Microsoft Office, arşivleme ve iletişim çözümle-

tabilir ve müşterilerinizin sadakatini artırabilirsiniz.

ri, malzeme yönetimi ve ERP sistemleri gibi uygulamalardan gelen tüm veriler birbiriyle bağlantılıdır ve işinizi etkin
bir şekilde yönetmeniz için size ideal kaynakları sağlar.
CAS genesisWorld çeşitli yayınlarda ve farklı endüstriler
için mevcuttur ve her kullanıcı için ayrı ayrı lisanslanabilir.
İster küçük bir işletme ister orta ölçekli bir işletme veya
büyük bir kuruluş olun, ölçeklenebilir, geleceğe yönelik bir
platform olarak CAS genesisWorld, en başından itibaren
işinizin ihtiyaçlarına göre uyarlanır ve onunla birlikte
büyüyebilir.

 Hedef gruba özel pazarlama kampanyaları için
kapsamlı arama ve filtreleme işlevleri
 Müşteri odaklı bir diyalog için profesyonel e-posta

CAS genesisWorld
hakkında daha
çok bilgi için
https://www.cas-crm.com/tr.html

pazarlaması ve haber bülteni
 Pazarlama otomasyon kampanyaları özelleştirilmiş,
otomatikleştirilmiş ve verimli müşteri adayı listeleri
oluşturmanızı sağlar
 Tesis yönetimi, çevrimiçi kayıt ve analiz ile güçlü
etkinlik yönetimi
 Sistematik olarak geri bildirim almak ve
değerlendirmek için anketleri kullanın
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CAS Software AG:

İlişkileri şekillendir – İnsanlara ilham ver
Uzun süreli birliktelik için İş
Ortağınız

Lider şirketler "Made by
CAS Software" etiketine
güveniyor

1986'da kurulan CAS Software AG, şimdi "Müşteri Oda-

Daimler, Airbus, Fraunhofer ve MSI gibi küresel pazar lider-

klılık Tutkusu" misyonundadır. 6.500 metrekarelik CAS

leri de dahil olmak üzere 32.000'den fazla şirket ve kuruluş,

Kampüsü, yeni fikirler ve daha fazla büyüme için im-

CAS Software'in çözümlerini kullanıyor ve uzmanlığımıza

kankar sağlıyor. Kampüsteki ve CAS Uygulama Merkez-

güveniyor.

indeki 450'den fazla kişi, çeşitli sektörlerden başarılı
işletmeler için yenilikçi XRM/CRM çözümleri geliştiriyor.
Ekibimizin ve CAS çözümlerimizin sizin için neler yapabileceğini öğrenin. Harika bir geleceğe sahip Müşteri
Odaklı işletmeler topluluğunun bir parçası olun!

Müşterilerimiz neler söylüyor.
www.cas-crm.com/references

» CAS Software özellikle inovasyo-

na odaklanmış çevik ve dinamik bir
işletmedir. «

Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer

Top100 Jury Member and BITKOM
Executive Board Member
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Rakamlarla CAS Software AG

44Mio.+
CAS Group
2021 Cirosu*

25%
İnovasyon /
Ciro yatırım oranı

450+
CAS Group’ta
Çalışanlar*

200
Satış ve Uyarlama
Çözüm Ortakları

500K

40+

CAS Yazılım
kullanıcıları

Ülkeler

70%
Öz Sermaye
Oranı

12
CAS Genesisworld
Lisan versiyonları

*CAS Software AG and third-party holdings
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CAS CRM
A SmartCompany of CAS Software AG

CAS Software AG
CAS-Weg 1 - 5
76131 Karlsruhe, Germany
+49 721 9638-188
info@cas-crm.com
https://www.cas-crm.com/tr.html

www.bitmi.de

