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CAS genesisWorld x9 
Primul CRM cu  „Fan principle“ integrat

Cu ajutorul CAS genesisWorld  x9 poți pune clienții în lu-

mina reflectorului datorită numeroaselor funcționalități 

noi care te pot ajuta să implementezi o strategie de câștig 

reciproc (win-win) centrată pe client și să stârnești entuzi-

asmul acestora.

Principalele caracteristici ale produsului includ noi interfețe 

customizabile, capabilități offline extinse, un add-in Outlo-

ok practic și funcționalitate extinsă pentru SmartSearch 

(căutare inteligentă).  CAS genesisWorld  x9 este prima 

soluție CRM care implementează “Fan principle”. Această 

funcționalitate permite calcularea satisfacției fiecărui client 

și proporția generală a fanilor unei companii. Astfel soluția 

acționează ca un etalon al filozofiei centrată pe client și 

oferă o bază solidă pentru ca activitățile de marketing și 

vânzări să fie optimizate și centrate în jurul clientului.

Indiferent dacă ești începător sau expert, descoperă de 

ce este CAS genesisWorld x9 o soluție atât de grozavă și 

află care sunt cele mai importante noi funcționalități în 

detaliu pe parcursul următoarelor pagini. 

t Interfața modernă com-

binată cu meniul radial 

oferă o perspectivă nouă 

a tuturor contactelor. 
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Modernă, consistentă si  
intuitivă - noua experiență de 
utilizator, unitară atât pe web  
cât și pe mobil.

Ca aplicație multivalentă, CAS genesisWorld x9 este pro-

iectată pentru utilizarea într-o largă varietate de domenii 

de activitate -  noile funcționalități nu se concen-

trează doar pe client ci, de asemenea, oferă asis-

tență și ajută la economisirea timpului în sarcinile 

zilnice, oferind suport printr-o rețea de informa-

ții inteligente pentru rutina ta zilnică – în special 

când ești în deplasare.

Odată cu actualizarea extinsă, CAS gene-

sisWorld x9 îți dă senzația de modernitate și uni-

formitate atât în clientul Web cât și în aplicațiile 

pentru mobil, cu noul mod în care arată și funcționează 

furnizând interfețe optimizate și bare de instrumente in-

teligente care reprezintă un nou standard de ușurintă în 

utilizare. Aplicațiile x9 bazate pe SmartDesign®, potrivite 

pentru toate platformele mobile folosite în mod obișnuit, 

oferă o experientă unică pentru utilizator în afara biroului 

asigurată de CAS genesisWorld.

Noua versiune permite o vite-

ză uimitoare de introducere a 

tuturor informațiilor într-o sin-

gură interfață a utilizatorului. 
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Tehnologia CAS SmartDesign®, o caracteristică unică la 

nivel internațional, a fost îmbunătățită pentru această 

nouă versiune x9 a CAS genesisWorld. Interfețele stan-

dardizate se pot adapta responsiv la o varietate mare de 

sisteme de operare, platforme și dispozitive mobile. Mo-

dul de proiectare minimalist permite utilizatorului să se 

concentreze la cele mai importante detalii. Această ulti-

mă versiune asigură o ușurintă excepțională în utilizare 

și oferă cea mai bună experiență de lucru cu CAS gene-

sisWorld.

Personalizare flexibilă 

CAS genesisWorld Web și aplicațiile mobile nu doar arată 

bine, ci se și adaptează facil la dorințele și nevoile utiliza-

torului. Beneficiile tehnologiei SmartDesign® sunt evidente 

în special în opțiunile de parametrizare. De exemplu, pot fi 

Ușor de utilizat pentru o experiență 
a utilizatorului optimizată

create aplicații specifice clientului și oferite pentru acces în 

platformele relevante – atât pentru clientul Web cât și în 

aplicațiile mobile. 

Folosind instrumentul de parametrizare aplicații, aplicațiile 

personalizate pot fi create fără cunoștințe de programare. 

Se folosesc formule pentru a reprezenta cu ușurintă flu-

xuri complexe ale afacerii, și pentru a pune informația utilă, 

specifică clientului într-o înregistrare de date.

Astfel se poate vedea cum interfețele cu utilizatorul pot fi 

parametrizate după nevoile tale și câmpurile pot fi adău-

gate după caz- atât conectat la internet cât și deconectat.

Parteneriic CAS genesisWorld în Romania, te pot ajuta să 

definești grupuri de aplicații, să personalizezi interfețele și 

să integrezi aplicații HTML personalizate.

Instrumentul pentru parametriza-

rea aplicațiilor îți permite să adau-

gi câmpuri după cum dorești.
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Singura cale ca afacerea ta să aibă succes și să îți îm-

bunătățești permanent activitatea este să înțelegi și să  

valorifici calitatea relațiilor cu clienții tăi, iar CAS genesis-

World este prima soluție CRM & xRM din lume care aduce 

în prim plan factorii emoționali ai relației cu clienții fo-

losind sistemul integrat de management al fanilor. Permite 

evaluarea și reprezentarea grafică a loialității emoționale 

individuale și satisfacția clientului folosind  Fan Portofo-

lio. Fanii și adepții a căror loialitate pentru companie este 

foarte mare pot fi găsiți dintr-o privire. În același timp, îți 

permite să identifici clienții pe care curînd îi vei pierde și îți 

dă oportunitatea să le recâștigi loialitatea.

Fan principle – un barometru 
pentru loialitatea emoțională  
a clienților tăi

Fan portofolio acordă note 
clienților conform loialității lor 

emoționale pentru o companie 
sau pentru un produs.

  

t   Tehnologia de căutare în timp  

 ce tastezi îți oferă suportul  

 necesar atunci când cauți informații.
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Managerii, personalul de vânzării din teren și tehnicienii 

de la service pot, de asemenea,  beneficia de ultima gene-

rație de aplicații mobile. Accesul din mers la toate datele 

relevante și abilitatea de a crea și edita eficient contacte 

și informații ajută la creșterea activităților de vânzări și la 

creșterea succesului echipei tale.

În plus față de nivelul ridicat al adaptabilității la nevoile 

afacerii tale, funcționalitățile extinse de operare off-line 

reprezintă una dintre cele mai importante caracteristici ale 

noii versiuni – CAS genesisWorld x9. Aceasta îți permite să 

creezi și să modifici orice informație, fără să fii conectat la 

internet. Atunci când o conexiune la internet este disponi-

bilă, la un moment ulterior, datele adăugate sunt automat 

actualizate. În același mod, utilizatorii noii versiuni pot sto-

ca datele proprii pe dispozitivul folosit și le pot accesa fără 

să aibă o conexiune la internet. Toate întâlnirile viitoare și 

contactele curente sunt prezentate inteligent, furnizând 

acces facil la toate informațiile necesare în timpul vizitelor 

la clienți.

Pe lângă vizualizarea contactelor în listă, utilizatorii pot 

avea, dacă doresc, o vizualizare a contactelor în hartă. Vi-

zualizarea în hartă asigură un suport ideal pentru echipa de 

vânzări din teren, de exemplu când își planifică vizitele, ceea 

ce le permite să își planifice activitățile de vânzări în detaliu. 

Suport optim pentru vânzări –  
chiar și în timpul deplasărilor
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CAS genesisWorld x9 extinde potențialul oportunităților 

de vânzări în mod considerabil, permițând oricând adă-

ugarea de articole (produse sau servicii) opționale. Ver-

siunea x9 oferă, de asemenea, opțiunea adăugării unei 

descrieri alternative pentru produse. Această opțiune per-

mite procesarea și stocarea eficientă și inteligentă a infor-

mației pentru a oferi suport echipei de vânzări în timp ce 

interacționează direct cu clientul. 

Tehnologia Open Sync permite un nou mod de conectare 

cu sistemele ERP. Produsele și documentele pot fi transfe-

rate din orice sistem ERP către CAS genesisWorld, adău-

gând date din ERP în vizualizările specifice relației cu cli-

entul, proiecte și sarcini.

Alte îmbunătățiri în x9 
Utilizatorii clientului de e-mail Microsoft Outlook pot 

accesa dosarul clienților în CAS genesisWorld direct din 

Outlook. Astfel soluția le oferă o vizualizare actualizată a 

corespondenței și a celor mai recente activități realizate 

pentru clientul respectiv.

SmartSearch permite găsirea contactelor și a documente-

lor la nivel de secunde, permițând stabilirea foarte facilă 

a unei relații.

Modulele existente ale CAS genesisWorld, precum Easy In-

voice sunt îmbunătățite prin adăugarea de noi funcționali-

tăți. La fel și alte module precum Survey, Helpdesk și multe 

altele. 

Pentru mai multe informații despre caracteristicile CAS  

genesisWorld x9 contactează partenerii certificati CAS CRM 

din Romania la: www.cas-crm.ro/partener

t O ofertă sau o comandă poate fi generată direct pe baza  

  unei oportunități de vânzări stocată pe o tabletă.

O bară laterală integrată 
asigură accesul la dosarul 

clientului pentru utilizatorii 
de Microsoft Outlook.
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CAS Software AG
CAS-Weg 1 - 5
76131 Karlsruhe, Germany
Telefon: +49 721 9638-188
E-Mail: info@cas-crm.ro
www.cas-crm.ro

CAS CRM
A SmartCompany of CAS Software AG

http://www.cas-crm.com/ro

