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Fonksiyonların Özeti

İlk CRM + AIA çözümü

Kobiler için: CAS genesisWorld
Dijitalleşen dünyamızda müşteriler adayları ve müşteriler

Modüler yapı, müşteri odaklı ilişki yönetimi, ilham veren

duygusal ve sürdürülebilir bir şekilde nasıl ilham alabilir?

müşteri deneyimleri ve sürdürülebilir iş ilişkileri için CRM‘

Bireysel çözümler, birinci sınıf hizmet ve kişiselleştirilmiş

inizi özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirme fırsatı da verir.

iletişim, müşteri odaklı şirketler için başarının anahtarıdır.
CAS genesisWorld, bilinçli kararlar verebilmeniz ve müşterilerinizin sadakatini güçlendirebilmeniz için akıllı fonksiyonları ve otomatik süreçleri ile ilişki ve bilgi yönetiminizde
yol boyunca size destek olmak üzere tasarlanmış akıllı
dijital yardımcınızdır.
Daha fazla ürün
bilgisi:

Benzersiz temel fonksiyonları, modülleri, sayısız entegras-

Aşağıdaki işlevler, aksi belirtilmedikçe (M) CAS genesisWorld Premium

yon ve uzantıları ile CAS genesisWorld, benzersiz servisleri

Edition‘ı kullanırken geçerlidir. Belirli bir CAS genesisWorld istemcisi ge-

ve proaktif karar verme yeteneği ile işletmenizin başarısına

rektiren seçili işlevler, aşağıdaki kısaltmalarla da belirtilmiştir: (D, W, MA).

katkıda bulunmanız için hertürlü esnekliğe sahiptir.

Değişikliklere, hatalara ve eksikliklere tabidir.

Digitale
Assistenten:
AIA & KI

Artırılmış Zeka Asistanları (AIA), kullanıcının zekasını

İlişkiler
Yönetimi &
Grup Çalışma

yapay zeka ile birleştirerek geliştiren ve AI’ın kendi
başına karar vermesi yerine anlaşılır öneriler

Dijital
Asistanlar:
AIA & AI

İletişimler

Replikasyon

sunan akıllı dijital asistanlardır.

Analizler

Tablet ve
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CAS genesisWorld

İş Akışları

CAS genesisWorld, sizin işiniz için.
Akıllı. Esnek. Etkili.
Müşterileriniz ve iş ortaklarınızla başarılı iletişimin anahtarı,

Randevular, görevler veya projeler şeffaftır, bunları depart-

tüm iletişim bilgilerinin 360 ° görünümüne sahip merkezi

manlar arası organize etmek çocuk oyuncağıdır. Otomatik

ve güncel bir müşteri veri tabanıdır.

süreçler ve tekrarlanan görevler, çalışanlarınızın önemli
olana, yani müşterilerinize konsantre olmalarını sağlar.

CAS genesisWorld ile ihtiyacınız olan tüm iletişim bilgilerine merkezi olarak ve bir bakışta ulaşabilirsiniz. Bu, hem
çevrimiçi hem de çevrimdışı hedefli ve müşteri odaklı
etkileşimler sayesinde heyecan verici müşteri deneyimleri
sağlarken işletmenizin ve ekiplerinizin verimliliğini artırır.
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Bütün İletişim bilgilerine
bir bakışta görebilirsiniz.

Profesyonel ilişki yönetimi
Her türlü İlişki
Yönetimi (XRM)

İlgili iletişim verilerine genel bir bakış sağlamak ve herkes tarafından erişilebilir kılmak için
müşterilerin, şirketlerin, tedarikçilerin, çalışanların vb. adreslerini kaydeder.

Adres Kayıtları

Adresleri, ilgili kişi veya şirket logosunun ilgili resmiyle birlikte bağımsız bir kişi, şirket veya
kuruluş olarak veya bir şirket veya kuruluşun ilgili kişisi olarak kaydeder.

Adres Sihirbazı

Kopyala ve yapıştır yaparak ve önceden tanımlanmış seçim değerlerini kullanarak e-posta
imzalarından, web sayfalarından ve belgelerden kolayca adresleri sisteme aktarır.

vCard formatında Alma/Verme

Adres vCard formatında dışarıya ve içeriye aktarın.

CAS CardScanner MA

Mobil cihazınızla kartvizitlerinin fotoğrafını çekerek yeni kişiler oluşturun. OCR
tanıma ve Adres Sihirbazı sayesinde kartvizit analiz edilir, yorumlanır ve ardından
CAS genesisWorld‘de saklanır.

M = Module, D = CAS genesisWorld Desktop, W = CAS genesisWorld Web, MA = CAS genesisWorld Mobile Apps
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Yinelenme kontrolü

Bir kişi verilerini girerken veya değiştirirken otomatik bir kayıt yineleme kontrolü
gerçekleştirilir Bir sihirbaz, gereksiz adresleri ve bağlantılı tüm bilgileri birleştirmenize
yardımcı olarak yinelenenleri çözmenize yardımcı olur.

Yinelenenlerin birleştirilmesi M

Tüm iletişim veri tabanınızda yinelenme kontrolü ve yinelenenleri birleştirme.

Adres verilerinin
kalitesinin artırılması

Adresler, örneğin Unternehmensverzeichnis.org gibi adres hizmeti sağlayıcı referans veri
tabanlarıyla karşılaştırılarak kontrol edilir, düzeltilir ve zenginleştirilir. Ayrıca, adresler
güncellenir ve örneğin kredi bilgileri, bilançolar veya sektör kodları kullanılarak şirket
verileri zenginleştirilir.
Bazı durmalarda, ücrete tabidir.

Tutarlılık denetimi

Örneğin, posta kodunun konumla eşleşip eşleşmediği veya IBAN ve BIC banka ayrıntılarının
değerlerinin eşleşip eşleşmediği gibi kişi verilerini tutarlılık açısından otomatik olarak
kontrol edilir.

Adres oto tamamlama

Kasaba, İlçe ve Federal eyalet gibi adres alanları, Posta kodu girildikten sonra 40‘tan fazla
Avrupa ülkesi için otomatik olarak doldurulur.

İlgili kişi atama

A şirketinden B şirketine kolayca yeniden atama seçeneği de dahil olmak üzere ilgili kişilerin
şirketlere kolayca atanması. Ayrıca, ilgili kişinin veri kaydında saklanan herhangi bir şirket
verisi için bir otomatik aktarım seçeneği de vardır.

Kişi kimlikleri D

Bir gerçek kişinin farklı kimliklerini veya rollerini birbirine bağlayın.

Kişi kategorizasyonu

A/B/C müşterileri, ortakları veya tedarikçileri için özel kategorizasyon seçenekleri.

Haklara erişim
ve düzenleme

Veri korumasını sağlamak için kişilere erişim ve düzenleme haklarını üç seçenekle (genel,
kullanıcıya duyarlı, özel) özelleştirin.

Adresleri devre
dışı bırakma D, W

Adresleri devre dışı bırakın, örneğin bir ilgili kişi şirketten ayrıldığında.

En katı veri güvenliği gereksinimlerini karşılar
CAS genesisWorld, hem Avrupa Veri Koruma Yönetmeliği’nin (EU-GDPR) uygulanmasında
hem de şirketinizde genel veri korumasında sizi destekler. Çok seviyeli bir hak sistemi, her
bir çalışan ve her bir bireysel veri kaydı için bireysel erişim haklarını düzenler, bu sayede
kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde işlenebilir.

Kurumsal gruplar oluşturmak D

Kurumsal grup yapılarının grafiksel görünümlerini sağlamak için şirketleri ana/alt ilişkiler
yoluyla birbirine bağlayın.

İletişim yöntemi

Yasaya uygun olarak yazışma için e-posta, telefon veya geleneksel posta gibi izin verilen
ve tercih edilen iletişim yöntemlerini belirleyin.

Ek ve zorunlu alanlar

Veri koruma gerekliliklerine uyan „İlk iletişim“ veya „İlgilenilen“ gibi tamamlayıcı ve zorunlu
alanlar ile ek bilgileri girin ve saklayın.

Unicode ve adres formatları

Uluslararası karakter kümelerini ve adresleri iletişim biçimlerinde doğru şekilde görüntüleyin.
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Filtre işlevleri D, W

Seçilen kriterlere göre adreslerin hedefli aranması ve filtrelenmesi.

Dağıtım listeleri

Hedeflenen iletişim için dağıtım listelerinde grup adresleri.

Harita görünümü
ve ısı haritaları

OpenStreetMap‘ten gömülü haritalar ve seçilen adreslerin ısı haritaları biçiminde
grafiksel gösterimi sayesinde seçilen adreslerin coğrafi olarak konumlandırma ve
harita görselleştirmeleri.

Sosyal Medya
Entegrasyonu D

En son veri koruma yasalarına uygun olarak Facebook, Xing, Twitter ve bloglar
dahil olmak üzere sosyal medyadaki iletişim verilerini entegre edin.

Kişi senkronizasyonu M

Kişileri Microsoft Exchange ile tek yönlü ve çift yönlü olarak senkronize edin.

Mobil cihazlarla veri
senkronizasyonu

Mobil cihazlarla tek ve çift yönlü veri senkronizasyonu.

Akıllı belge yönetimi
Çeşitli belge biçimleri

Belgeleri PDF, resimler, Microsoft Office veya CAD dosyaları gibi herhangi bir
biçimde yönetin.

Belge kategorizasyonu

Belgeleri teklif, tutanak veya rapor gibi kategorilere atayın.

Düzenlemek veya okumak
için dosyayı açın

Uygun bir uygulamada, belgeleri düzenlemek için yazma modunda veya yazmaya
karşı korumalı, salt okunur modda açılabilir.

Belge kilidi

Çakışan düzenlemeyi önlemek için bir belge üzerinde çalışmakta olan kullanıcıyı görüntüler.

Sürümü D

Ayrıntılı bir yorum işlevini kullanarak önceki belge sürümlerini kaydedin.

Kurumsal tasarımda
şablonlar

Kurumsal tasarıma uygun mektup ve e-postaları hızlı bir şekilde oluşturmak için
standartlaştırılmış ve kişiselleştirilmiş şablonlar kullanılabilir. Bu, sık kullanılan belge
şablonlarına erişimi içerir.

Kişiselleştirilmiş
yinelenen iletişim

Alan değişkenlerini, adres mektup birleştirme alanlarını ve ekleri kullanarak özelleştirilmiş
form mektupları ve e-posta kampanyaları oluşturun ve gönderin.

Görüntü içe aktarma

Fotoğraflar gibi görüntüleri yeni belgeler olarak saklayın. Ayrıca, mobil cihazınızın
galerisinden aynı anda birden fazla fotoğrafı arşiv belgeleri olarak yükleyin.

Microsoft Office
entegrasyonu

Belgeleri doğrudan Microsoft Office‘te oluşturmak ve düzenlemek için
esnek entegrasyon.

Belge gönderme

Belgeleri e-posta ile hızla iletin.

Arşivleme

Sürükle ve bırak işlevini kullanarak tüm belgeleri merkezi belge arşivinde arşivleyin.

Bağlama

Belgeleri bir kişi veya planlanmış bir randevu gibi herhangi bir veri kaydıyla ilişkilendirin.

DMS entegrasyonu M

Harici belge yönetimi ve arşivleme sistemlerini esnek bir şekilde entegre edin.

PDF belgelerini
imzalama MA

Mobil uygulamada PDF belgelerini imzalayın (yalnızca iOS ve Android için).
Bu, eIDAS‘a (Avrupa elektronik Kimlik Doğrulama, Kimlik Doğrulama ve Güven Hizmetleri) göre
nitelikli bir imza değildir.

Şeffaf görev yönetimi
Görevler

Tek, yinelenen veya ekip görevleri olarak sınıflandırılan tüm devam eden veya
tamamlanmış görevleri yönetin.

Listeye genel bakış

Görevleri, örneğin konuya, önceliğe veya son tarihe göre herhangi bir sıralama
düzeniyle özelleştirilebilir bir liste biçiminde görüntüleyin.

M = Module, D = CAS genesisWorld Desktop, W = CAS genesisWorld Web, MA = CAS genesisWorld Mobile Apps
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Birleştirilmiş listeler D, W

Bir liste görünümünde iki bağlantılı veri kümesinden gelen bilgilerin görüntülenmesi
(daha kapsamlı bilgi için).

Görev ve sorumlulukların
delegasyonu

Diğer çalışanlar için görevler oluşturun ve oluşturulan görevi işlemekten sorumlu bir
kişi tanımlayın.

Bildirim hizmeti

Yeni oluşturulan görevler, değiştirilen görevler veya devredilen görevlerin alındığı
konusunda diğerlerini bilgilendirin.

Pano görünümü W

Çevik bir Kanban panosunda şeffaf süreç eşlemesi.

Giriş yardımı

Dinamik zorunlu alan tanımlarıyla „Tür“ (ör. „Destek“) ve „Durum“ (ör. „Devam Ediyor“)
şeklinde iki aşamalı giriş yardımı.

Öncelikler ve renk
sınıflandırması

Öncelikler gibi belirli değerler için renk kodlaması kullanan veri kayıtlarının daha hızlı
görsel olarak sınıflandırılması için renk vurgulama içeren A, B veya C sistemini kullanarak
öncelik verebilirsiniz.

Süre ve durum
düzenleme

İşlem süresinin tahmini, hedef ve fiili olarak planlanması ve ayrıca işlem durumunun
ilerleme durumu ve yüzde olarak gösterilmesi.

Görev zamanlaması

Takip görevlerini kullanarak bir görev zamanlayın.

Hatırlatma işlevleri D

Görev son tarihleri için otomatik hatırlatıcılar.

Görevlerin taşınması

Görevler tamamlanmazsa otomatik olarak yeni bir son tarihe taşınır.

Mobil cihazlarla veri
senkronizasyonu

Mobil cihazlarla tek ve çift yönlü senkronizasyon.
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Pano görünümüyle, ortak çalışma
için ideal çerçeveyi oluşturursunuz.

Akıllı iletişim
E-postalar
XRM e-posta D

Etkinlikler, satış fırsatları, telefon görüşmeleri veya sorular gibi çeşitli kaynaklardan
ilgili bilgileri dikkate alarak e-postalar oluşturun ve kişiselleştirin.

Kontaklar içinden gönderme

Adres veri kaydının içinden doğrudan e-posta gönderin.

Bağlantılar

İlgili kişi ve ek veri kaydı türleri ile e-postaların otomatik olarak bağlanır.

E-posta kampanyaları
gönderme ve arşivleme

Gönderilen e-posta kampanyalarının alıcı dosyasında otomatik olarak arşivlenmesi
dahil, e-posta kampanyalarının doğrudan ve gecikmeli olarak gönderilmesi.

Durum görüntüleme

E-posta kampanyaları gönderirken mevcut ilerlemenizi görüntüleyin.

Şirket içi e-posta istemcisi D

Entegre CAS genesisWorld e-posta istemcisini de alternatif olarak kullanımı.
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Çevrimiçi/çevrimdışı mod D

CAS genesisWorld e-posta istemcisindeki e-postalara çevrimiçi ve çevrimdışı erişim.

Harici e-posta istemcileri
ile entegrasyon

CAS genesisWorld, IMAP4 kullanan tüm e-posta istemcilerini destekler. Bu,
Microsoft Outlook, Gmail, Thunderbird veya HCL Notes gibi tüm olağan çözümleri içerir.

Outlook Kenar Çubuğu

CAS genesisWorld‘den önemli bilgilere doğrudan Microsoft Outlook‘taki CAS genesisWorld
Kenar Çubuğu aracılığıyla erişilebilir. Böylece, Outlook Kenar Çubuğunu kullanarak alıcıları
seçebilir ve CAS genesisWorld veri kayıtlarını e-postalara ekleyebilirsiniz. Ayrıca, e-postaları
ve ekleri sürükle ve bırak işlevlerini kullanarak arşivleyebilirsiniz.

S/MIME şifreleme D

Gerçek uçtan uca şifreleme için sisteminizden ve sistem genelinden bağımsız olarak S/MIME
şifreli e-postaları okuyun, gönderin ve arşivleyin.

E-posta kuralları D

E-postaların önceden tanımlanmış klasörlere otomatik olarak taşınması veya arşivlenmesi
için kurallar ayarlayın.

Arşivelem

Bireysel e-postaları iletişim dosyasında veya e-posta istemcisinden veya örneğin tablet
PC‘lerde kullanılan donanımdan bağımsız olarak doğru bağlantıları ve katılımcıları
otomatik olarak ayarlayan şablonları kullanarak arşivleyin.

Selamlar ve imzalar D

Önceden tanımlanmış selamlamaları, genel ayarları ve bireysel imzaları kullanın.

Ofis dışında sihirbazı D

Bir sihirbaz yardımıyla ofis dışı iletilerini tanımlayın.

Yazım denetimi D

Yazımı otomatik olarak kontrol edin.

Telefon
Telefon görüşmesi belgeleri

Gelen ve giden aramaların otomatik dokümantasyonu.

Arayan kimliği

Gelen aramalar tanımlanır ve arayanın adı ve iletişim bilgileri görüntülenir. Ek olarak, adres
veri kaydı veya çağrı notu (CTI) gibi ilgili arayan bilgisi, çağrı alınmadan önce görüntülenir.

Çağrı günlüğü

Zaman, süre, görüşülen kişi ve bekletilen veya cevaplanmayan telefon araması gibi arama durumu bilgileri dahil olmak üzere telefon görüşmesi veri kayıtları otomatik olarak oluşturulur.

Otomatik veri
güncellemeleri

Arayan kişi veya aramanın başlangıcı, bitişi ve süresi gibi kişideki önemli verileri otomatik
olarak güncelleyin.

Arama notları

Telefon notları ve arama notlarının görüşme katılımcılarına otomatik olarak bağlanması
yoluyla arama içeriklerini belgelemenize olanak tanır.

Planlanmış telefon
görüşmeleri

Telefon görüşmelerini özel bir veri kaydı olarak planlayın ve bunları takviminizde
görüntüleyin.

Hizli arama

Doğrudan kişi verileri kaydının içinden hızlı arama.

Desteklenen telefon sağlayıcıları

Swyx gibi TAPI‘yi destekleyen tüm telefon sistemleri.

Birinci sınıf zaman Yönetimi
Takvim
Randevu oluşturma

Randevuları doğrudan takvimde kolayca oluşturun ve ilgili katılımcıları otomatik olarak
dahil edin.

Kişisel takvim

Genel, gizli ve özel randevular içeren kişisel takvim.

Takım takvimi

Boş zaman aralıklarına hızlı bir genel bakış sağlamak için birden fazla kullanıcıyı tek bir
takvimde görüntüleyin.

Kaynak takvimleri

Toplantı odaları, şirket araçları veya projeksiyon ekipmanı gibi kaynakları görüntüleyin.

Takvim görünümleri W, MA

Takvim görünümlerini özelleştirin ve hızlı bir genel bakış için uygulama kutucukları olarak
görüntüleyin, örneğin bir tatil görünümü oluşturun.

M = Module, D = CAS genesisWorld Desktop, W = CAS genesisWorld Web, MA = CAS genesisWorld Mobile Apps
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Paylaşılan takvimi görünümü

Diğer kullanıcıların takvimlerini görüntüleyin

Erişim hakları

Diğer kullanıcıların ücretsiz veya engellenmiş zaman dilimlerini kontrol etmesi için
özel görüntüleme haklarına izin verin.

Gün/hafta/ay görünümü

Programları gün, hafta veya ay görünümlerinde görüntüleyin.

Tatil takvimi ve resmi tatiller

Tatiller ve resmi tatiller için girin, görüntüleyin ve planlayın.

Randevular
Özel ve gizli
Randevular

Randevuları özel veya gizli olarak işaretleyin. Özel randevular sadece katılımcıların
kendileri tarafından görüntülenebilir. Gizli randevular sadece yetkili kullanıcılar
tarafından görüntülenebilir.

Genel randevular

Randevuları herkese açık, yani tüm iş arkadaşları tarafından erişilebilir olarak işaretleyin.

Çevrimiçi toplantılar

CAS genesisWorld‘de çevrimiçi toplantı olarak işaretlenen randevular, otomatik olarak
MS Teams‘e aktarılır ve doğrudan açılabilir.

Üçüncü taraf
randevularına erişim

Kendinizi içermeyen üçüncü taraf randevularını görüntüleyin. Bu, şunları gerektirir:
uygun haklar tahsisi.

Tüm gün süren etkinlikler

Tüm gün için bir etkinlik planlandığında „Tüm gün etkinlik“ seçeneğini etkinleştirin.

„Ofis dışı“ randevular

Randevuları „ofis dışında“ olarak işaretleyin.

iCalendar destekli
randevular

Harici katılımcıları paylaşılan bir randevuya davet edin veya örneğin müşterilerden
gelen harici randevu davetlerine yanıt verin.

Randevuları delege din

Üçüncü taraflar için randevular oluşturun.

Çakışmasız randevu
planlaması

Toplantı odaları veya havuz arabaları gibi kullanıcıların veya kaynakların uygunluğunu
görüntüleyerek, çakışma olmadan randevuları planlamak çok daha kolaydır.

Yinelenen randevular D

Sürükle ve bırak yöntemiyle planlanan randevuları kolayca taşıyın.

Yeniden planlama

Move scheduled appointments easily by drag and drop.

Otomatik yeniden
zamanlama D

Hafta sonları veya resmi tatillerle çakışma olması durumunda yinelenen randevuları
otomatik olarak yeniden planlayın.

Bilgilendirme hizmeti

Bildirimler, yinelenen randevular sona ermeden önce, yeni randevular oluşturulurken
veya mevcut randevular düzenlenirken veya randevular silindiğinde gönderilir.

t

Farklı takvim görünümleri arasında
esnek bir ekilde seçim yapın, örneğin
kendi takviminiz veya ekip takviminiz.

t

Picasso araması, aktif olarak ara
manız gerekmeden önce ilgili 		
bilgileri önceden gösterir.

t

Şu andan itibaren,
CRM/XRM’inize akıllı
saatinizden istediğiniz
zaman erişebilirsiniz.
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Hatırlatma işlevleri D

İlgili katılımcılar için ayrı ayrı hatırlatıcılar ayarlayın.

Bağlantılar

Randevuları, örneğin belgeler, adresler ve projeler gibi tüm ilgili veri kayıtlarıyla ilişkilendirin.

Microsoft çözümleri ile veri
senkronizasyonu M

Zamanlama senkronizasyonu, Microsoft Exchange/Microsoft Outlook ile çalışır.

Mobil cihazlarla veri
senkronizasyonu

Mobil cihazlarla tek ve çift yönlü senkronizasyon.

Müşterinizin 360° görünümünü elde edin
Müşteri dosyası

Arşivlenmiş e-postalar, randevular, belgeler veya fırsatlar gibi bir iletişim veri kaydı için
tüm girişlerin yapılandırılmış ve kronolojik gösterimi.

Müşteri panosu M

Mevcut durumun ve önemli müşteri ayrıntılarının hızlı bir göstergesi olarak size optimize
edilmiş bir görünüm sağlar.

Radyal menü W, MA

Radyal menü aracılığıyla veri kayıtları için diğer işlemlere hızla erişin.

Bağlantıların
anlamsal tanımı

Müşteriler, rakipler ve bir fırsat içindeki ana irtibat kişileri gibi veri kayıtları arasında anlamsal
bir anlam göstermek için bağlantıları kullanarak veri kayıtları arasındaki ilişkileri tanımlayın.

Bağlantılı seçicili
bilgi ekranı

Açık fırsatlar gibi bir müşteriyle ilgili verilerin seçici olarak görüntülenmesi için kapsamlı
filtre seçenekleri.

Kullanıcıya özel yapılandırma

Kullanıcılar yalnızca kendileriyle ilgili verilere erişebilir.

Kapsamlı çevrimdışı işlevler MA

Çevrimdışı modda CRM verilerine ve CRM işlevlerine erişim.

ERP entegrasyonu M

Makbuzları ve ürünleri senkronize etmek için ERP sistemlerini esnek bir şekilde entegre edin.
Bu, teklifler, faturalar, hatırlatıcılar veya açık faturalar arasında dosyada tam şeffaflık sağlar.

Verileri sistematik olarak arayın
Picasso arama W, MA

Size güncel olaylar için hızlı bir genel bakış ve öneriler sağlayan AI algoritmalarını
kullanan akıllı sihirbaz.

CAS SmartSearch

Alaka düzeyine göre sıralanmış, kişiselleştirilmiş isabet listesi ile akıllı canlı arama.

Global arama

Adresler, belgeler, randevular veya arşivlenmiş e-postalar gibi tüm veri kaydı türlerinde
arama yapın.

Fonetik arama

Fonetik benzerliklere dayalı olarak kişi aramayı basitleştirin; örneğin, „Thomson“ araması,
„Thomas“ ve „Thomsen“ için de sonuçlar verecektir.

Dosyada arama

Dosya girişlerini belirli kriterler göre arayın, örneğin dosya görünümünde yalnızca „Konu“
alanlarını arayın.

Bağlantılı bilgilere dayalı arama
ve filtreleme seçenekleri

Bir veri kaydının istenen tüm niteliklerini ve ek olarak bağlantılı bilgileri, örneğin henüz
takip edilmemiş açık fırsatları olan tüm müşterileri dahil ederek ayrıntılı bir arama yapın.

Karmaşık arama sorguları

Filtre koşulları, basamaklama kuralları, „ve/veya“ koşulları ve „büyüktür/küçüktür/eşittir/
içerir“ koşulları aracılığıyla karmaşık arama sorguları.

App arama W

App arama ile uygulamalar arayın.

M = Module, D = CAS genesisWorld Desktop, W = CAS genesisWorld Web, MA = CAS genesisWorld Mobile Apps
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Sezgisel iş akışı desteği: Bildirim ve eylem hizmeti
Özel bildirimler

Örneğin, belgeler veya adres değişiklikleri için otomatik bildirimler için serbestçe
tanımlanabilen kurallar.

Bildirimleri birincil bağlantılar
aracılığıyla bağlama

Birincil bağlantıların ayarı da dahil olmak üzere bildirimleri otomatik olarak arşivleyin.

İş akışı desteği

İlk eyleme yanıt olarak takip eylemlerini otomatik olarak tetikleyin, örneğin bir hoş geldiniz
e-postası oluşturun veya yeni bir müşteri hesabı açıldığında yeni veri kayıtları oluşturun.

Akıllı Eylemler W

Birden çok veri kaydını tek seferde veya kaydedilmiş bir işlemle değiştirin. Ayrıca, örneğin
fırsatlar için yeni görevler gibi hızlı bir şekilde yeni veri kayıtları oluşturun.

Yürütme süresi

Her kural için bir gün veya belirli bir zaman aralığında tamamlanacak gibi bir yürütme
dönemi belirtin.

Anketler ve araştırmalar M

Memnuniyet çalışmaları gibi bildirim ve eylem hizmetini kullanarak anketleri otomatik
olarak gönderin.

Raporlar oluşturuns. Başarıyı ölçün.
Şirket genelinde ve verilere
özel pano görünümleri

İlgili tüm verilere genel bir bakış için şirket genelindeki pano görünümlerini tanımlayın
ve herhangi bir bağlantılı bilgi dahil olmak üzere mevcut veri kaydını nasıl görüntülemek
istediğinizi tanımlayın.

Müşteri ve proje
panoları M

Ciro, müşteri şikayetleri veya devreye alınan ürünler gibi tanımlanmış, müşteriye özel veya
projeye özel verilere kapsamlı ve yapılandırılmış genel bakış.

Ön tanımlı rapor şablonları

Verileri bir PDF dosyasında incelemek için rapor şablonlarına erişin.

Özel rapor şablonları
tanımlama D, M

Verileri net bir şekilde görüntülemek için kendi rapor şablonlarınızı tanımlayın.

Veri gruplama D

Verileri etkileşimli olarak listelerde gruplayın.

t

İlgili tüm bilgilere hızlı
erişim için kontrol
panelinizi yapılandırın.
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Sonuçları aktarma D, M

Daha fazla düzenleme için veri sonuçlarını dışa aktarmak veya verileri Microsoft Access veya
İş Zekası Araçları gibi diğer sistemlerde sunmak için kullanabileceğiniz bir dizi seçenek vardır.

Veriyi metin
olarak aktarma

Üçüncü taraf programlarda daha fazla düzenleme için verileri metin biçiminde (CSV)
dışa aktarın.

Gönderme

Raporların belirli bir alıcı grubuna zaman gecikmeli veya otomatik olarak gönderilmesi.

Arşivleme M

Analizleri doğrudan belge arşivinde ve ilgili dosyada arşivleyin.

Crystal Reports M

Crystal Reports entegrasyonu.

Dahili iletişim: İntranet ve Şirket Portalı M
Şirket Bilgisi

Kurumsal bölümler gibi farklı kategorileri görüntüleyin.

Duyuru panosu ve
haber grupları

Çeşitli düzeylerde bilgi alışverişi: şirket çapında, departman, grup veya
projeye özel değişim.

Yetkinlik arama

Belirli yeterliliklere veya becerilere sahip çalışanları arayın.

Çalışan resim galerisi

Çalışanlarınızın beceri ve yetkinliklerinin ayrıntılarını içeren bir çalışan galerisi görüntüleyin.

Süreçlerin ve iş
akışlarının haritalanması

Örneğin, bir BT destek talebi gönderildiğinde otomatik görev oluşturmaları uygulayarak
hızlı veri işlemeyi sağlamak için süreçlerinizi haritalayın.

Kişisel başlangıç sayfası

„Bugünkü randevularım“, bir haber kaydı, kişisel favoriler veya bildirimler gibi modüllerle
kişisel bir başlangıç sayfası oluşturun.

Telefon listesi

Arama işlevleriyle çalışanların telefon numarası listesine erişin ve çalışanın kişisel sayfasına
doğrudan erişim sağlayın.

Kurumsal ve departman
programları

Diğer departmanların veya tüm şirketin paylaşılan takvimlerine erişin.

Doğum günü listeleri

Başlangıç sayfasında aktif bildirimler ile doğum günü listeleri.

Bilgi ve tecrübe
veri tabanı

Kolay arama ve erişim seçenekleri de dahil olmak üzere önemli belgelerin ve bilgilerin
yapılandırılmış dosyalanması.

Organizasyon şeması

Doğrudan iletişim seçeneğiyle kurumsal hiyerarşiye genel bakış.

Tatil Yönetimi

Tatil isteklerini gönderin, ilgili yöneticiye onaylatın ve tatillerinizi yönetin.

Tatil takvimleri ve listeleri

Alınan, onaylanan, reddedilen ve planlanan tatillere ilişkin bir genel bakış görüntüleyin.

Devamsızlık Yönetimi

Genel bakış ve değerlendirme seçenekleriyle devamsızlıkları yönetin.

Çevrimiçi formlar

İyileştirme önerileri gibi çevrimiçi formlara erişin. Entegre bir form tasarımcısı kullanarak
özel çevrimiçi formlar oluşturun.

Kontrol listeleri

Örneğin ticaret fuarlarının veya iş gezilerinin planlanması ve hazırlanması için entegre ve
özelleştirilebilir kontrol listeleri.

Randevu takvimi

Randevu çakışmaları için çakışma uyarıları içeren kişisel takvim.

Takım takvimi

Diğer çalışanların ve grupların paylaşılan takvimlerine erişin.

Kaynak takvimi ve
kaynak Yönetimi

Toplantı odaları veya şirket arabaları gibi paylaşılan kaynaklar takvimine ve kaynakların
yönetimine erişim.

Projeye Genel Bakış

Çalışanlar, randevular, belgeler veya görevler gibi bağlantılı bilgiler içeren proje ana sayfası.

M = Module, D = CAS genesisWorld Desktop, W = CAS genesisWorld Web, MA = CAS genesisWorld Mobile Apps
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Kontak yönetimi

Şirketleri, ilgili kişileri ve bireysel kişileri yönetin.

Dokğman Yönetimi

Herhangi bir belge türünün yapılandırılmış dosyalanması ve yayınlanması.

Tam dosya

Bir projeyle ilgili önemli belgeleri tek bir dosyada gruplayın.

Görev Yönetimi

Kendi görevlerinizi yönetin ve başkalarına yetki verin.

Otomatik bildirimler

"Yeni randevu" veya "Yetkilendirilmiş görev" gibi önemli yeni gelişmeler veya
değişikliklerle ilgili bildirimler alın.

Yönetimi için CAS genesisWorld
Maksimum şeffaflık. Akıllı görselleştirme.
CAS genesisWorld, yönetim ekibinize müşteri karlılığı,

kullanarak, yönetim ekibi, gerçek zamanlı olarak güçlü bir

verimliliği veya satış tahminleri hakkında güvenilir bir

karar verme aracının avantajlarından ve şirketin tüm per-

genel bakış sunar. Otomatik olarak oluşturulan raporları

formans göstergelerinin 360° görünümünden yararlanacak.

Detaylı raporlar ve tahminler
Değerlendirmeler
ve raporlar

Her türden güncel raporları otomatik olarak oluşturun ve bunları örneğin PDF belgeleri
olarak görüntüleyin.

Veriler içinden
analizler M

Bağlantılı veri kayıtları da dahil olmak üzere herhangi bir veri kaydı türünde karmaşık, çok
boyutlu değerlendirme raporları oluşturun.

Şablonlar ve
görüntüleme biçimleri

Raporlar için örneğin tablolar, grafikler veya çizelgeler biçiminde iyi yapılandırılmış
görüntüleme biçimlerinin yanı sıra bağlama bağlı şablonlar oluşturun.

Rapor görünümleri M

Göstergeleri, farklı düzeylerde gruplandırılabilen değer tablolarında veya grafik
biçiminde görüntüleyin.

Pivot tablolar
aracılığıyla analizler M

Özet tablolarda yapılandırılmış karmaşık, çok boyutlu değerlendirme raporlarını
görüntüleyin.

Ön izleme

Gerekirse kontrol ve düzeltme için rapor ön izleme.

Aralıklarla Analiz ve
otomatik gönderme D

Belirli bir insan grubuna cuma günleri haftalık bir raporun otomatik olarak gönderilmesi
de dahil olmak üzere, belirli zaman aralıklarında analizler.

t

Rapor modülü ile detaya inme
işlevleri, şirketinizdeki tüm
önemli rakamların 360° görünü
münü sağlar.
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Satış için CAS genesisWorld
Potansiyelinizi keşfedin. Verimliliği artırın.
Müşterilerin, her biri satışlarınız için bireysel iş potansiye-

ekibiniz doğru ürünü doğru zamanda önerebilir ve hem

lini temsil eden kendi özel istek ve gereksinimleri vardır.

satış hızını hem de hacmini artırmaya yardımcı olan yukarı

CAS genesisWorld ile müşterilerinizi segmentlere ayırır ve

ve çapraz satış yapabilir. CAS genesisWorld, başarılı olası

örneğin grafik ilerleme göstergesini kullanarak ilk temastan

satış yaratma için tüm satış sürecinizi daha şeffaf ve verimli

kapanışa kadar fırsatları gözlemlersiniz - bu, şu anlama

hale getirmenize yardımcı olur.

gelir: başarı için herhangi bir potansiyel. Bu şekilde, satış

Satış süreçlerini yönetin ve optimize edin
Müşteri dosyası

Bir müşteriyle olan tüm yazışmaları ve ilgili belgeleri ilgili müşteri dosyasında arşivleyin.

Temaslar

Potansiyel bir müşteriyle iletişim kurarken verileri hızlı bir şekilde girmek için kullanılır;
ardından müşteri adayını bir satış fırsatına dönüştürme seçeneği ile kontak verisi
düzenleme gelir.

Fırsatlar

Tüm satış sürecini görüntüleyin: olası satış edinmeden teklif aşamasına, tamamlamaya
ve satış sonrası hizmete kadar.

Grafiksel veri
giriş yardımı W

Örneğin bir fırsatın aşamalarını görüntülemek için giriş yardımı seçeneklerinin renkli,
yatay çubuklar biçiminde görselleştirilmesi.

q

Grafik ilerleme göstergesini kullanarak işleme
aşamalarını bir bakışta örselleştirebilirsiniz.

M = Module, D = CAS genesisWorld Desktop, W = CAS genesisWorld Web, MA = CAS genesisWorld Mobile Apps
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Fırsatlar için çeşitli analiz seçeneklerinin avantajlarından yararlanın, örneğin satış alanı
veya satış elemanına göre analiz yapabilirsiniz.

Katkı marjları

Fırsatların katkı paylarının hesaplanması için destek.

Etkileşimli satış
havuzu D, M

Satış havuzunuz için etkileşimli ekran çeşitlerini kullanın ve ilk temasa, mevcut
tekliflere veya sözleşme sonucuna göre filtreleyin.

Sistematik satışlar D, M

Ölçüt katalogları ve satış hattı gibi belirli görünümler tarafından desteklenen satış
süreçlerini tanımlayın.

Satış aşamalarının
tanımı D, M

Satış aşamalarını tanımlayın, örneğin telefon görüşmeleri, randevular veya geri
aramalar gibi planlanan, yaklaşan etkinlikleri görüntüleyen „Sonraki etkinlik“.

Satış hiyerarşileri
için destek D, M

Örneğin coğrafi veya personel yönlerine göre üç adede kadar satış hiyerarşisini
serbestçe tanımlayın.

Satış yapılarının
haritalanması D, M

Faaliyetlerin ve kilometre taşlarının tanımı gibi satış yapılarının ve yöntemlerinin
hiyerarşik haritalanmasını içerecek şekilde satış fırsatlarını genişletin.

Satış alanlarının
haritalanması D, M

Satış bölgelerini, örneğin Avrupa, Almanya ve Güney Almanya gibi en fazla üçe kadar
seviyelendirerek hiyerarşik olarak eşleyin.

Raporlama M

Son çeyreklerde yaratılan tüm satış fırsatlarının değerlendirilmesi gibi eksiksiz veri
setine dayalı raporlar oluşturun.

Müşteri sadakatini
ölçmek ve kümeleme

Fan Indikator® kullanarak müşteri sadakatini belirleme. Müşterilerinizin sadakatlerini
veya duygusal bağlarını bilimsel bir yaklaşıma dayalı olarak beş gruba ayırarak genel
müşteri memnuniyetini ve segmentasyonlarını sorgulayın.

Güçlülükler ve
zayıflıklar analizi D, M

En karlı müşterileri ve potansiyel müşterileri belirlemenin yanı sıra ciroyu tahmin
etmek için analiz seçeneği.

Kazanma olasılığı M

Kazanma olasılığının otomatik hesaplanmasını kullanarak potansiyel analizi.

düşük

Duygusal bağlılık (Fan göstergesi)

yüksek

Tahminler

Fanlar

Müşterilerinizin duygusal
olarak ne kadar bağlantılı
olduğunu test eden entegre
Fan Indikator®’u kullanarak
kendi müşteri sadakati analiz
lerinizi gerçekleştirin.

Tutsaklar

Sympathizers

Muhalifler

düşük
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t

Paralı askerler

Genel Memnuniyet

yüksek

The Fan Portfolio® | Source: 2HMforum., www.forum-mainz.de

Rakip ve kontak
ağırlıklandırma D, M

Rakiplerin ve ilgili kişilerin ağırlıklandırılması ve değerlendirilmesine dayalı olarak
rakip analizi oluşturun.

Teklifler ve diğer
belgeler oluşturma M

Seçenekler, alternatif ürünler, fiyatlar ve indirimler hakkında bilgi içeren teklifleri rahatça
oluşturun. Ardından, bir ön yazı, ürün hakkında ayrıntılı bilgi veya finansman seçenekleri
içeren genel bir fiyat teklifi belgesi oluşturun.

Opsiyonel öğeler

Opsiyonel kalemleri teklifler halinde kaydetme şansı, teklif oluşturma sürecinizde
sizi destekler.

Fiyat ve indirim liseleri M

Ürünler için fiyat ve indirim listeleri, bireysel müşteri fiyatları belirlemenizi sağlar.

Ürün Yapılandırıcı M

Satış ürünlerini yapılandırın ve mevcut ürün çeşitlerine, bileşenlere ve fiyatlara göre
teklifler oluşturun.

Ürün varyantları M

(Teknik) kuralları kullanarak ve uygulayarak ürün bileşenlerinin uyumluluğunu sağlayın.

Makbuz oluşturma MA

Kolay ve rahat bir teklif oluşturma süreci oluşturmak için ürünleri resim ve açıklamalar
kullanarak katalog biçiminde görüntüleyin.

Makbuz oluşturma D, M

Adreslerden, fırsatlardan veya projelerden teklifler, siparişler, faturalar veya alacak
dekontları gibi farklı makbuz türleri oluşturun.

Yakınlık araması

Tanımlanmış bir alanda adresleri görüntüleyin ve seçin.

Geomarketing M

Tüm veri kaydı türlerini, örneğin haritalardaki tüm açık fırsatları bir ısı haritası
olarak görüntüleyin.

Bildirim ve
aksiyon hizmeti

Özelleştirilebilir bildirimler gönderin; örneğin, satış ekibinizin üyeleri müşteri dosyasını
güncellediğinde dahili satış desteğini bilgilendirin.

ERP arayüzü M

Uygulamayı değiştirmeden doğrudan CAS genesisWorld‘den adreslere, faturalara,
irsaliyelere veya tekliflere erişim sağlayan ERP sistemleri entegrasyonu.

t

Tüm veri kaydı türlerini bir
harita üzerinde görüntüleyin,
örneğin, tüm açık fırsatlar.

M = Module, D = CAS genesisWorld Desktop, W = CAS genesisWorld Web, MA = CAS genesisWorld Mobile Apps
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Pazarlama için CAS genesisWorld
Adaylarınızı bilgilendirin. Müşterileriniz etkileyin.
Başarılı pazarlama için doğru hedefleme çok önemlidir.

Bu sayede pazarlama faaliyetlerinizin maliyetlerini ve

CAS genesisWorld, planlama faaliyetlerinizi ve iletişiminizi

başarılarını takip edebilirsiniz. Hem alıcıların tepkileri

destekler: Bireysel iletişim aşamalarını tanımlarsınız, uygun

hem de potansiyelleri kaydedilir ve yeni müşteri adayları

alıcıları seçmek için basit filtre işlevlerini kullanırsınız, belirli

doğrudan satış ekibine iletilir.

takip eylemlerini tanımlarsınız ve farklı iletişim kanalları
aracılığıyla hedefli, çok aşamalı kampanyalar yürütürsünüz.

Kişiselleştirilmiş içerik. Hedef grup özgü pazaralam kampanyaları.
Hedef grup seçimi
ve dağıtım listeleri

Çeşitli arama ve filtreleme işlevleri uygulayan merkezi iletişim veritabanına dayalı dağıtım
listelerinde belirli hedef grupları birleştirin.

İzin verilen ve tercih edilen
iletişim yöntemleri

Veri koruma yönetmeliklerine uyum için iletişim/e-posta kampanyaları göndermeden
önce izin verilen ve tercih edilen iletişim yöntemine otomatik uyum.

Kişiselleştirilmiş kitle iletişimi

E-postalar veya mektuplar yoluyla kişiselleştirilmiş kitle iletişimi için HTML şablonları.

İletişim şablonları

Kitle iletişimi için önceden tanımlanmış veya özelleştirilmiş şablonlar kullanın.

Entegre e-posta
kampanyaları

Hafif e-posta kampanyası sihirbazı, hedef grupları seçmenize ve kişiselleştirilmiş
iletişimler oluşturmanıza yardımcı olacak kapsamlı seçeneklere sahiptir.

Çok aşamalı e-posta
kampanyaları D, M

Grafik kampanya tasarımcısını kullanarak çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla çok aşamalı
kampanyaları yönetin, yürütün ve değerlendirin.

Kampanya durumu M

„Planlandı“, „etkin“ veya „tamamlandı“ gibi bir kampanyanın durumunu ve
ilerlemesini gösterir.

Kampanya belgeleri D, M

Hedeflenen adresler, gönderilen e-posta kampanyaları, telefon görüşmeleri ve ilgili
belgeler dahil olmak üzere kampanya içindeki tüm bilgileri arşivleyin.

Bütçe planlaması D, M

Her kampanya için bir bütçe oluşturun. Tamamlanan eylemlerin ve dağıtılan medya
kaynaklarının maliyetlerini ve cirosunu kaydedin.

Yanlış adreslerin ve
sapmaların ele alınması D, M

Veri kalitesini artırmak için bir kampanyada yanlış adresleri belirleyin.

Analiz M

Kullanılan pazarlama bütçelerini dikkate alan e-posta kampanya analizi

Olay yönetimi M

Başarıyı ölçün.

Multimedya anketleri M

Tesis yönetimi, davet organizasyonu ve analiz seçenekleri ile etkinlik planlaması. Diğer
işlevler şunları içerir: katılım kısıtlaması, kişiselleştirilmiş e-posta kampanyalarıyla
katılımcı kaydı ve kayıt bağlantıları, mektuplar veya çevrimiçi kayıtlar.
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Bireysel ilişki yönetimi için profesyonel e-posta pazarlaması M
Kişiselleştirilmiş e-posta
kampanyaları göndermek için
programlama becerisi gerekmez

HTML formatında e-posta kampanyaları oluşturun ve kişiselleştirin – programlama bilgisi gerekmez – seçili müşteri grupları için mevcuttur. Takip kampanyaları için geniş kapsamlı geçici
analiz araçlarıyla güçlü e-posta ve izinli pazarlama için Inxmail ve Evalanche entegrasyonu.

Kalite kontrolü

Örneğin hatalı bağlantıları kontrol ederek, test e-postaları göndererek ve e-posta
kampanyalarınız için bir yayın süreci tanımlayarak kalitenizi artırın.

Göndermeden önce
adres kontrolü

Dağıtım listelerini CAS genesisWorld'den şu adrese aktarırken, ilgili dağıtım listesinden
hatalı e-posta adresleri veya abonelik iptallerini kontrol edin.

Aboneliklerin ve abonelik
iptallerinin yönetimi

Inxmail Professional veya Evalanche.

Başarı değerlendirmesi

Gelecekteki e-posta kampanyalarını güncellemek için bülten aboneliklerini ve abonelikten
çıkmaları günlüğe kaydedin.

q Joker karakterleri kullanarak e-posta kampanyalarını 		
kolaylıkla oluşturun ve kişiselleştirin.

M = Module, D = CAS genesisWorld Desktop, W = CAS genesisWorld Web, MA = CAS genesisWorld Mobile Apps
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Proje yönetimi ve profesyonel hizmet planlama için
CAS genesisWorld. Başarılı uygulama.
CAS genesisWorld ile çalışanlarınız etkin bir süreç ve

personeliniz belirli sorulara yanıt verir ve müşteri beklenti-

kontrol sistemi içinde çalışabilirler: Hedefleri, kilometre

lerini çok daha etkin bir şekilde yönetir.

taşlarını ve riskleri, ayrıca görevleri, kaynakları, bütçeleri,
maliyetleri ve süreleri bir araya getirerek projelerini baştan

Hizmet talepleriniz hızlı bir şekilde işlenebilir ve sistemli

amaca yönelik olarak planlar ve yapılandırırlar. hesap. Proje

bir şekilde tam olarak doğru kişiye iletilebilir. Böylece

durumu, geçici analizler ve erken uyarı sistemi, projelerinizi

bireysel müşteri hizmetleri ve ikna edici hizmet

her zaman yolunda tutmanıza olanak tanır.

deneyimleri sağlayabilirsiniz.

Bir telefon görüşmesi öncesinde veya sırasında müşteri
veya proje dosyasına hızlı bir bakış attıktan sonra, servis

q Grafik zaman çizelgesi görünümü, ekip
planlamanıza mükemmel bir genel bakış sağlar.

Proje yönetimi
Projeye Genel Bakış

Randevular, görevler, belgeler ve arama notları gibi projeyle ilgili tüm verilere genel bir
bakış görüntüleyin.

Duruma genel bakış

Bekleyen, devam eden ve kritik projeleri veya kilometre taşlarını ve ayrıca trafik ışığı koduna
(yeşil, sarı, kırmızı) dayalı genel durum göstergesini görüntüleyin.

Timeline view M

Bir zaman çizelgesiyle ilgili olarak verilerin yapılandırılmış, kronolojik genel görünümü.
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Birincil bağlantılar

Hiyerarşik bağlantılar kullanarak ilgili verileri projelere veya adreslere atayın.

Bireysel proje planları D, M

Müşteri projeleri, ürün geliştirme veya ticaret fuarı hazırlıkları gibi çeşitli amaçlar için proje
planları oluşturun. Bu planlar, öncel / halef bağımlılıklarının yanı sıra sorumlu kişilerin ve
maddi kaynakların atanmasını içerebilir.

Kaynak planlaması M

Bordro maliyetlerini, çalışan becerilerini yönetin ve çalışanlarınızın iş yüküne ve müsaitlik
durumuna ilişkin bir genel bakış elde edin.

Çalışma sürelerini ve
harcamaları kaydetme M

Makbuzlar, harcırah maliyetleri ve seyahat maliyetleri için entegre işlevlerle müşteri, proje
ve iş düzeyinde zamanları ve ayrıca harcamaları kaydedin.

Proje kontrolü M

Tüm zaman kayıtlarını, giderleri ve üçüncü taraf hizmetlerini değerlendirin ve ardından
bunları bütçe planlarıyla çapraz kontrol edin.

Hizmet & Destek M
Destek isteklerini
günlüğe kaydetme

Farklı kanalları kullanarak destek isteklerini günlüğe kaydedin. Yeni istekler alındığında
olduğu gibi kural tabanlı dahili ve harici bildirimler.

Hizmet isteklerini
işleme

İlk temastan hizmet taleplerini, randevu zamanlaması, sorumlulukların tahsisi ve sorun bilet
havuzlarının yardımıyla öncelik veya yetkilendirme işlevlerini kullanarak problem çözmeye
kadar işleyin.

Hizmet maliyetlerinin
hesaplanması

Servis maliyetlerinin sürelerini otomatik veya manuel olarak kaydedin ve servis taleplerini
gecikmeli olarak veya arka planda her müşteri için kesin olarak tahsis edin.

Takım planlaması

Örneğin, hedeflenen hizmet çağrıları veya çok günlük iş gezileri gibi dahili çalışanlar için
randevuları kolaylıkla planlayın.

SSS yönetimi D

İşlenen tüm sorun biletlerini bir SSS veri tabanında görüntüleyin. Seçili SSS belgelerini
çevrimiçi bir portalde yayınlayın.

Hizmet portalı

Tüm isteklere, çevrimiçi girişlere ve bir SSS aramasına genel bir bakış sağlayan hizmet portali.
Müşteriler yeni destek biletleri oluşturabilir ve gönderilen biletlerin işlem durumunu görebilir.

Destek hakkı

Destek onaylı ürün sürümleri ve destek biletleri oluşturmaya yetkili kişiler hakkında bilgi alın.
Destek alması engellenen şirketlerin veya bireysel kişilerin ayrıntılarını dahil edin.

Hizmet Düzeyi
Sözleşmeleri (SLA'lar)

Kapsam, yanıt süreleri, işlem süresi, ürün dağıtımına ilişkin belgeler ve bakım faturalandırması
gibi performans özelliklerini sözleşmeye dayalı olarak sağlayın.

İletişim kanalları
için destek

Destek taleplerini e-posta, telefon ve hizmet portalleri gibi mevcut iletişim kanallarına
bağlayın.

Bilet yönetimi D

Kapsamlı bilet kaydı ve işleme için karmaşık, şirket çapında iş akışlarını eşleyin.

E-posta Şablonları

Bilet ve bağlantılarından e-posta alanları oluşturun ve bunlara erişin.

Standart bildirimler

Talepler alındığında ve işlendiğinde veya veri kayıtları değiştiğinde, bilet göndericisine ve
işlemcisine bildirim gönderin.

Destek için e-posta
hesapları

Destek biletleri, bir e-posta alındığında otomatik olarak oluşturulur veya güncellenir. Destek
hesapları doğrudan uygun ekiplere atanabilir, böylece oluşturulan biletler sorumlu kişiler
tarafından düzenlenebilir.

Ürün kullanımları

Gerekirse doğrudan iletişim içinden veya hizmet sözleşmesi veri kayıtları için ürün
kullanımlarını kaydedin.

M = Module, D = CAS genesisWorld Desktop, W = CAS genesisWorld Web, MA = CAS genesisWorld Mobile Apps
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CAS genesisWorld‘ün ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi
Bireysel tasarımlar. Esnek özelleştirme.
Şirketinizin gereksinimleri ne olursa olsun – CRM/XRM

şirketlerine uyacak şekilde özel arayüzler, giriş yardım

çözümünüz CAS genesisWorld, ihtiyaçlarınıza esnek bir

seçenekleri ve merkezi şablonlar kullanır. Ve hepsinden

şekilde uyum sağlayabilir. Kullanıcılar, CRM yöneticileri veya

iyisi: hiçbir gizli maliyet yoktur.

yöneticiler, iş ilişkilerini ve süreçlerini, CAS genesisWorld,

Yönetim ve uyarlama
App Designer W

Herhangi bir programlama bilgisi olmadan kullanıcı arayüzlerinizi özelleştirebilirsiniz. Sürükle
ve bırak özelliğini kullanarak, görüntülenen bilgileri, öğeleri, alanları ve mevcut uygulamaların
grafiklerini genişletebilir ve genişletebilir, ayrıca yeni özel uygulamalar oluşturabilirsiniz.

App Designer Scripting W, M

Uygulama Tasarımcısı Komut Dosyası (JavaScript) ile şirkete özel göstergeler, hesaplamalar
ve süreçler için uygulamaları geliştirin.

Programlama bilgisi olmadan ve
konumunuzdan bağımsız olarak
özelleştirmeler gerçekleştirin

Yönetim Konsolundaki yönetim kullanıcı arabirimini kullanarak, herhangi bir komut dosyası
oluşturma veya programlama bilgisi olmadan tüm konumlarınızda merkezi, şirket çapında
düzenlemeler oluşturun ve yönetin.

Veri yapısını özelleştirme

Özel iş gereksinimlerini özelleştirmelerinize dahil edin, örneğin yeni alanlar oluşturun, çok
dilli giriş ve seçim yardım seçeneklerini tanımlayın veya görünümler oluşturun.

q Mevcut uygulamaların görüntülenen bilgilerini,
öğelerini ve çizelgelerini geliştirin; programlama
becerisi gerekmez.
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Merkezi veya
bireysel menüler

Bir ağaç yapısında klasörler ve görünümler içeren bireysel çalışanlar, iş birimleri veya
departmanlar için bireysel ve merkezi menüler.

Kişiselleştirilmiş
kontrol paneli D

İlgili tüm bilgileri görüntülemek için kişiselleştirilmiş panoları özelleştirin.

Görünümleri filtrele

Hızlı erişim için görünümlerde özel veri filtreleri oluşturun ve kaydedin.

Arayüzlerin
kişiselleştirilmesi M

Masaüstü İstemcisinde şirkete özel veri kaydı türleri tasarlamak için geniş kapsamlı seçenekleri kullanın. Kullanılabilir seçenekler arasında ek sekmeler, ek alanlar, formül alanlarıyla
otomatik hesaplama işlevleri veya bağlantılı bilgilerin serbest yerleşimi bulunur.

Dinamik formül
alanları M

Halihazırda girilen verilere dayalı olarak, görüntülenen bilgi türünü veya görüntülenen bilgi
miktarını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca matematiksel hesaplamalar yapabilir ve sonuçları
kaydedebilirsiniz.

Giriş yardımı

Çok dilli, kullanıcıya veya gruba özel, hiyerarşik, tekli veya çoklu seçim seçenekleri gibi birçok
özellik ile giriş yardımı seçeneklerinizi özelleştirin.

Merkezi kullanıcı
varsayılanları

Ekip takvimleri gibi varsayılan kurallara göre ve kullanıcı düzeyinde filtreleri, grupları veya
erişim haklarını belirtin.

Kişisel kullanıcı
hesapları

Kişiselleştirilmiş haklara ve ayarlara sahip yeni işe alınan çalışanlar için otomatik olarak
kullanıcı hesapları oluşturun.

Çalışanlar

Kendinizi, yetkisiz veri dışa aktarma gibi verilere veya işlevlere yetkisiz erişimden koruyun.

Veri koruması

Örneğin, bakım pencerelerini duyurmak için oturum açtıktan sonra sistem mesajlarını
görüntüleyin.

Teknik esneklikten yararlanın
Otomatik yazılım
dağıtımı

Otomatik yazılım dağıtım işlevini kullanarak CAS genesisWorld‘ü, yazılım güncellemelerini,
eklentileri ve modülleri kurun

Optimum sunucu
yük dağılımı

Birden çok CAS genesisWorld Uygulama Sunucusunun optimum kapasite kullanımını
yönetmek için yükü otomatik olarak dağıtın.

Bakım merkezi

Manuel olarak tanımlayabileceğiniz yeni veri temizleme fonksiyonlarını kullanarak
veri tabanınızı akıllıca yönetin.

Çok kiracılık

Farklı veri tabanlarına erişin.

Unicode ve
adres biçimleri

Uluslararası karakterlerin doğru görüntülenmesi ve posta adresi verilerinin eşleşen
iletişim biçiminde görüntülenmesi.

Integration of
third-party applications M

Share and synchronize data with any third-party applications in CAS genesisWorld.

Bağlantılar ve arayüzlerle CAS genesisWorld‘ü genişletin
Microsoft Outlook ile Microsoft Exchange
Varsayılan e-posta istemcisi
olarak Microsoft Outlook

İsteğe bağlı olarak, Microsoft Outlook'u CAS genesisWorld için bir e-posta istemcisi
olarak kullanın.

Microsoft Outlook Eklentisi

Microsoft Outlook Eklentisini kullanarak, Microsoft Outlook'tan CAS genesisWorld
bilgilerine doğrudan erişin. Görüşme ortağınızdaki CRM verileri, müşteri dosyasının
yanı sıra otomatik olarak görüntülenir. Entegrasyon, hem Microsoft Windows hem de
Mac kullanıcıları tarafından kullanılabilir.

Paylaşılan kişiler ve randevu
senkronizasyonu M

Microsoft Exchange ve CAS genesisWorld arasında kişileri ve randevuları senkronize edin.

M = Module, D = CAS genesisWorld Desktop, W = CAS genesisWorld Web, MA = CAS genesisWorld Mobile Apps
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Kurumsal Kaynak Planlamasına (ERP) Entegrasyon M
Otomatik veri
senkronizasyonu

CAS genesisWorld‘den gelen verileri, örneğin makbuzlar, açık kalemler, satın alınan ürünler
veya teslimat blokları hakkındaki bilgiler gibi ERP verileriyle senkronize edin.

Çift yönlü veri
senkronizasyonu

Otomatik veri senkronizasyonu ile hem ERP sistemine hem de CAS genesisWorld'e kişileri
ve proje verilerini girin ve düzenleyin.

Otomatik kişi bağlama

Kişileri ürünlere ve makbuzlara bağlayın ve kapsamlı raporlama için ERP sisteminden ek
bilgileri görüntüleyin.

Ürün katalogları

Kataloglarda ürün gruplarını ve ürünleri, kullanıcı dostu dışa aktarma seçenekleri de dahil
olmak üzere belirli özellikler ve grafiklerle HTML sayfaları olarak görüntüleyin.

q

Ürün kataloğunu kullanarak bir müşteri ziyareti
sırasında portföyünüzü sunun.

22 CAS genesisWorld

CAS Software AG

İlişkileri kuruyor. İnsanlara ilham veriyor.
Uzun süreli işbirliği için
partneriniz
CAS Software AG 1986 yılında kuruldu ve şu anda kurucu
ortak Martin Hubschneider (CEO) tarafından yönetiliyor.

CAS Software AG


Sahip tarafından yönetilen işletme



40’tan fazla ülkede 500.000’den fazla hevesli kullanıcı.



Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) pazarına net
bir şekilde odaklanan Avrupa’nın önde gelen CRM 		

6.500 metrekarelik CAS Kampüsü, fikirler için alan ve daha

çözüm leri tedarikçilerinden biri

fazla büyüme için alan sunuyor. Kampüsteki ve CAS
Uygulama Merkezindeki 450’den fazla çalışan, çeşitli
sektörlerden başarılı işletmeler için yenilikçi CRM/XRM
çözümleri geliştiriyor.



200 sertifikalı satış ve çözüm ortağı



Yılda inovasyona yapılan yatırım: cironun %25’i



Çok ödüllü çözümler

Ekibimizin ve CAS çözümlerimizin sizin için neler yapabileceğini öğrenin. Harika bir geleceğe sahip Müşteri Odaklı
Şirketler topluluğunun bir parçası olun!

Önde gelen şirketler „Made by
CAS Software“ etiketine güveniyor
Daimler, Airbus, Fraunhofer ve MS Motorservice International gibi küresel pazar liderleri de dahil olmak üzere
32.000’den fazla şirket, çözümlerimizle çalışmakta ve
uzmanlığımıza güvenmektedir.

Müşteriler konuşuyor:
www.cas-crm.com/tr/referanslar

» TOP 100, kendilerini yeniden icat
edecek, yeni bir şeyler geliştirecek
kadar cesur şirketleri, başkalarının
takip etmesi için parlak bir örnek
haline gelen şirketleri sergilemek ve
onurlandırmakla ilgilidir.
Bu konuda özellikle CAS Software
gelmektedir: dokuzuncu kez en üst
sıralarda yer alıyor. Tebrikler! «
Ranga Yogeshwar

Science Journalist and Mentor of the
TOP 100 Innovation Award

M = Module, D = CAS genesisWorld Desktop, W = CAS genesisWorld Web, MA = CAS genesisWorld Mobile Apps
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