
xRM és CRM középvállalkozásoknak

Középpontban az Ügyfél
A jövő sikeres vállalkozásainak 



A CAS Software egy olyan agilis és dinamikus vállalkozás, 
amely az innováció területén folyamatosan eredményes.

Szeretettel üdvözöljük:  

Az ügyfélközpontú vállalkozások útján

Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer
Top100 zsűritag és BITKOM-elnök
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Hogyan tudunk hozzájárulni az Ön üzleti sikeréhez? Vezető 

ügyfélközpontú szoftver megoldásainkkal és szolgáltatá-

sainkkal az Ön kapcsolat menedzsmentje minden területén. 

Mert meggyőződésünk, hogy az ügyfélközpontúság egy 

iránymutató stratégia, amely kiváltképp a középvállalko-

zások számára biztosít hatalmas jövőt. Személyreszabott 

megoldásainkkal elkísérjük Önt egy 100%-ig ügyfélköz-

pontú vállalkozáshoz vezető egyéni úton.

A CAS Software 1986-ban még, mint kis kétszemé-

lyes vállalkozás alakult. Ma a CAS-csoport több, mint 

450 eltökélt alkalmazottjával fáradozik azon, hogy ösz-

tönözze az embereket és formálja a kapcsolatokat.  

Vezető innovációink és munkáltatóként kiemelkedő nép-

szerűségünk a sikerünk záloga, ennek köszönhetően  

jutalmazták cégünket többször is kitüntetésekkel, például  

TopJob és Top100 győztese címmel. Ezek mind hozzájárul-

nak ahhoz, hogy a német középvállalkozások CRM piacve-

zetőjeként, ígéretes céljainkkal, világszerte a leginnovatí-

vabb  és legsikeresebb xRM és CRM megoldást nyújtó cégek 

egyike lehessünk.

A köszönet ügyfeleinket illeti: „CAS Software Németország 

közönségdíjasa az xRM/CRM piacon” egy i2s-tanulmány 

szerint harmadik alkalommal is a legmagasabb felhasználói 

elégedettséget értük el.

Örömmel nézünk elébe az együttműködésnek, ami a  

Costumer Centricity – A jövő nagy vállalkozásainak keretén 

belül jön létre.

Üdvözöljük

Több, mint 25 éve egy a célunk: ügyfeleink sikeressége

Kapcsolat alakítás. 
Emberek ösztönzése.

Martin Hubschneider
Elnök-vezérigazgató 

Ludwig Neer 
Elnök 



Ügyfelei összehasonlítandóak. Egyedi megoldásokra vágynak 

és olyan útmutatást szeretnének, emelyek az ő számukra is 

megfoghatóak. Következésképp: aki egységes szolgáltatást és 

standard termékeket kínál, nem tudja megtartani az ügyfeleit. 

Aki viszont a középponta helyezi őket, ismeri és figyelembe 

veszi az igényeiket és kívánságaikat, folyamatosan ösztönzi 

ügyfeleit. 

Megfelelően ki tudja elégíteni ügyfelei kívánságait? Hogyan 

kell felkészülnie a vállalkozásának, hogy minden érdeklődési 

körnek a legjobb megoldást és szolgáltatást tudja nyújtani?

4 Középpontban az Ügyfél

Középpontban az Ügyfél: 

Az agilis vállalkozások stratégiája a sikerhez
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A válasz egyszerű: mint ügyfélközpontú vállalkozás, az ösz-

szes fontos személyt helyezze a középpontba és alkalmaz-

za őket a vállalati hatékonyság meghatározó pontjaként.  

Az innovatív xRM/CRM megoldások segítségével, személyre-

szabott választékot, konfigurálható alkalmazásokat kínálnak, 

alakítsa az összes terméket, szolgáltatást, üzleti folyamatot 

és kapcsolódási pontjait automatikusan ügyfélközpontúvá.

Kösse össze az elégedettséget és ösztönzést a saját üzleti 

sikerével – xRM/CRM megoldásunkkal támogatjuk Önt egy 

ügyfélközpontú  vállalkozás kialakításához vezető úton.

Az új érték: pozitív érzelmi kötődés

Üzleti sikerét ügyfelei érzelmi kötődése biztosítja, bizalmu-

kon és ajánlásaikon keresztül. Minél több elkötelezett híve 

van, annál sikeresebb lesz. Követőinek száma jelzi, hogy 

A CAS segítségével sikerült az ügyfeleinket  
még inkább a középpontba helyezni.

Patrick Baur, Kontrolling vezető, v. Rundstedt & Partner GmbH, Személyitanácsadás

milyen erős ügyfelei érzelmi kötődése és melyik az a terü-

let, ahová érdemes befektetni.

Érdektelenek

átlagon felüli

átlagon felüli

Összelégedettség

Érzelmi
kötődés

átlagon aluli

Tehetetlenek
Elkötelezettek

Elégedettek

Rajongók
Rajongók: azok az ügyfelek, akik elégedettek és 
érzelmileg szorosan kötődnek az intézményhez  
és másoknak is dícsérik azt.

Elkötelezettek: azok az ügyfelek, akik szintén elége-
dettek és érzelmileg is szorosan kötődenek az intéz-
ményhez, de a véleményüket megtartják maguknak.

Elégedettek: az ügyfelek ezen csoportja bár rendkívül 
elégedett, érzelmileg nem kötődik az intézményhez, 
ezért könnyen válthatnak.

Tehetetlenek: ezek az ügyfelek elégedetlenek a 
szolgáltatással, de valahogyan (pl. hűségnyilatkozat) 
kötődenk hozzá, ezért nem tudnak váltani, bár  
szívesen megtennék.

Érdektelenek: e csoport tagjai sem elégedettnek sem 
érzelmileg kötődőnek nem mondhatók, olykor még 
negatív propagandát is folytatnak.
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Vállalata kapcsolati hálója nem csak ügyfeleiből áll, hanem 

alkalmazottaiból, partnereiből, beszállítóiból, pályázók-

ból, vagy befektetőkből is. A sikeres ügyfélközpontú vállal-

kozások szervesen, integrálva és egyszerűen használják ki  

ennek a hálózatnak az összpontosított erejét: Forradalmi xRM 

(any-relationship-management)-megoldásaink szolgáltatnak 

alapot kapcsolati hálójának kiépítésére menedzsenélsére és  

elemzésére.

CRM-ből xRM:

Kapcsolat menedzsment 100%-ban

Használja ki kapcsolat- 
rendszere erejét

 Az xRM rendszer korlátlanná bővíti a CRM megoldást, 
az Ön teljes kapcsolatrendszerére, 100% kapcsolat 
menedzseléssel

 Adatok integrálása és társítása a hatékony 
vállalatirányítási rendszerek elemzéséért

 Nagyfokú személyreszabhatóság az új szolgáltatási-, 
párbeszéd-, és partneri dimenziókban

 Az ügyfélközpontú stratégia tökéletes  
adaptálhatósága



ügyfélkapcsolati menedzsment
kapcsolat menedzsment egy vállalat  
minden érdeklődési köréhez

elégedett ügyfelek elkötelezett hívek

személyreszabható és bővíthető alapszoftver
frissíthető alapmegoldás, rugalmasan,  
mérethez alakítható és egyedien testreszabható

különálló rendszer, funkcionális külső 
bővíthetőséggel

Alkalmazásokra alapozott vállalati szoftver:  
pl. csoportmunka-, projektmenedzselő szoftver

korlátozott mobilitás
mobil xRM/CRM – beépített alkalmazásokkal 
minden meghatározó vállalati rendszerhez  
és felülethez

jellegzetes üzleti-szoftver felületek
következetes CAS SmartDesign-kezelési  
koncepció minden eszközön

ügyfélakta, ügyfél kommunikációval
100%-os kapcsolat menedzsment, az intelli-
gens adatösszekapcsolásokon keresztül

klasszikus, egydimenziós kimutatások
több dimenziós kimutatások és interaktív 
elemzési lehetőségek

címek földrajzi megjelenítése átfogó geomarketing funkciók, hőtérképpel

ügyfelek számszerű csoportosítása
ügyfelek kategorizálásának kiegészítése az 
érzelmi kötődésük alapján

manuális adatápolás

adatminőség biztosítása az egyedi 
azonosítóknak köszönhetően: kiegészítő 
funkciók, adatkorrekció, adatbővítés,  
duplikáció ellenőrzés, adatszinkronizálás

egyszerű adatvédelem
az adatvédelem és –biztonság szoftver  
oldali támogatása

Customer Centricity 
xRM/CRM-megoldások:

Megszokott CRM rendszer:

Válassza meg Ön a jövőjét!



CAS genesisWorld: A legjobb az  

Ön kapcsolatmenedzsmentjéhez

88 CAS genesisWorld

CAS genesisWorld az Ön xRM/CRM alapmegoldása egy sikeres 

és összefüggő kapcsolatmenedzsmenthez.

 Mérethez alakíthatóság és rugalmas alkalmazkodás, 
intelligens modulokkal és felületekkel - egy modern, 
papírmentes vállalkozás, inegrált és központi 
adatbázisért

 Átfogó xRM/CRM-funkcionalitás a sikeres vállalat 
vezetés és szervezés érdekében

 Mobilitás és személyreszabhatóság ésszerű kezel-
hetőséggel  minden eszközön - az adatokhoz való 
korlátlan hozzáférés és szabad értékesítés, marketing, 
szolgáltatások, és menedzsment érdekében

 Új xRM-dimenziók az összekapcsolt adatokon  
keresztül - egzakt elemzések és 100%-os  
kapcsolat menedzsment

A CAS genesisWorld ösztönzi ügyfeleit

Egy i2s-CRM-tanulmányban, elégedettségi szempontok alapján, közvetlen összehasonlításban más CRM megoldásokkal a 

CAS genesisWorld messze átlagon felüli minősítést kapott.

Egyértelműen átlagon felülinek 
értékelendő a CAS genesisWorld.
Frank Naujoks, Research & Market Intelligence Igazgató, i2s



A megoldások világa. Válasszon alkalmazást!

CAS genesisWorld-re való átállás  
olyan volt, akár egy kvantumugrás.

Uwe Mommert, Elnök, Landau Media, Medien/Dienstleistungen

9CAS genesisWorld
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Mindegy hol, mikor, vagy milyen eszközről használja a 

CRM rendszerét, ezzel a jövőbe mutató CAS SmartDesign 

rendszerrel a CAS genesisWorld egy elengedhetetlen mobil  

xRM/CRM megoldássá válik.

Dolgozzon eszköztől függetlenül bármelyik meghatározó 

operációs rendszeren (iOS, Microsoft Windows, Android, 

BlackBerry) lélegzetelállítóan kényelmesen és helyhez kö-

töttség nélkül: átfogó xRM/CRM-funcionalitás és összefogó 

adatok állnak a rendelkezésére személyreszabható és 

konfigurálható alaklmazások választékából.

Jövőkép: 

A legmobilisabb CRM a világon

Kapcsolat

Válasszon az információk alapján 

ügyfelet, vagy érdeklődőt és adja őket 

hozzá közvetlenül a cím-nézethez!

Naptár

Válasszon rugalmasan a 

különböző naptár nézetek 

közül, pl. saját, vagy  

csoportos naptár.

Hőtérkép

Használjon hőtérképet 

és térképet áttekinthető, 

földrajzi adatelemzéshez.

Telefonbeszélgetés

Hozzon létre telefon- 

beszélgetést és dokumentálja 

az eredményt közvetlenül  

a telefonjegyzetbe!



Értékesítési esélyek

Tartsa szem előtt és ábrázolja az 

egész kereskedelmi folyamatot a 

lead-től az ajánlatokon keresztül 

a lezárásig!

Akár tablet, okos telefon, laptop, smart tv, okos óra, 

vagy pc; garantált az egységes, intuitív szoftver felület.  

CAS genesisWorld gördülékenyen alkalmazkodik a kijelző mé-

retéhez és készüléke speciális sajátosságaihoz a reszponzív 

tervezésnek köszönhetően könnyen kezelhetővé válik touch-

pad-ről, egérről, de billentyűzetről is.

11Mobilis xRM/CRM

Térkép a kapcsolatokhoz

Ábrázoltassa kapcsolatait egy  

térképen, és tervezze meg  

közvetlenül a megközelíthetőségüket!

Cockpit

Formázza meg 

személyes cockpit-jét 

a gyors hozzáférés 

érdekében a releváns 

információkból!

Smartscreen

Az áttekinthető kezdő 

képernyő, már rögtön az 

elején tájékoztatja Önt 

a fontos határidőiről, 

kapcsolatairól és 

kedvenceiről.

Tudjon meg mégtöbbet az CRM-ről

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



Lásson többet 
Geomarketing: rendezze csoportokba az adatokat,  

szemléletesen, a beépített földrajzi ajánlással,  

digitális térképen 

 térkép és hőtérkép a forgalom geografikus adat-

elemzéséhez, értékesítési esélyek stb.

 értékesítési lehetőségek azonosítása

Egyénre szabott tanácsadás 
Ajánlat- és termék konfiguráció - építsen fel komplex 

termékeket és ajánlatokat egyszerűen  

  az ügyfelek háttérben meghúzódó kívánságainak 

figyelembevétele

 személyreszabott, hibamentes termékkonfiguráció

  professzionális ajánlatkészítés, meghatározott 

ármodellek figyelembevételével

Lelkesedés felkeltése
Népszerűségi mutató - változtassa ügyfeleit szövetsége-

seivé: mérje fel és irányítsa az érzelmi kötődésüket 

 számítások az elégedettségi adatokból

 ügyfélcsoportok tipizálása

 eredmények előállítása a kimutatásokból

 fejlesztési döntések megalapozása

  integrált metódus - forum!-Marktforschung  

(piackutató intézet) GmbH

A lényeg:

Egyszerű, okos, rugalmas és ügyfélbarát

Ösztönözze partnereit egy pazar xRM/CRM-rendszerrel és 
úttörő CAS SmartDesign-technológiával:



(...) A CRM-ben lévő adatok a stratégiai  
döntéseink alapját képezik

Ralf Benzler, Értékesítési vezető, Erwin Renz, gyártó
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Hozzon jobb döntéseket
Adatminőség - hozzon jó döntéseket érvényes és  

aktuális adatbázisból

  hibamentes duplikáció szűrés

  adatbővítés az unternehmensverzeichnis.org oldalról

  cím- és vállalati információk összekötése az  

EBID felhasználásával

  adatápolás hozzáférési segítséggel és konzisztencia 

vizsgálattal

Dolgozzon kötetlenül
CAS SmartDesign – járja útját jövőbe mutató technológiá-

val felszerelkezve a világ legmobilisabb CRM rendszerének 

kialakításához

 egységes Look&Feel minden mobil kliens eszközön

  reszponzív dizájn minden kijelző méreten

  beépített alkalmazások minden vállati rendszernek

  a konfigurálható alkalmazások személyreszóló   

összeállíthatósága

CAS genesisWorld az információ források és folyamatok kö-

vetkezetes összjátékán keresztül kapcsolat menedzsment-

je új horizontjait tárja fel: a külső alkalmazásokhoz tartozó 

bővítések és interfészek zökkenőmenetesen integrálódtak 

egyetlen felületbe. Az alkalmazás összes információja és ada-

ta úgy mint Office, archiválás, és kommunikációs megoldások, 

továbbá árugazdasági- és ERP rendszerek, összeköttetésben 

állnak egymással az Ön tökéletes vállalatirányítása érdekében.

CAS genesisWorld különböző kiadásokban, ágazati megol-

dásokban, szériaként és munkahelyi szinten, tetszés sze-

rinti modulokkal bővíthető. Mindegy, hogy egy kis cégről, 

közép vállalkozásról, vagy nagy szervezetről van szó: a CAS 

genesisWorld biztos jövőjű, a cég méretéhez igazítható  

felület, ami a kezdetektől alkalmazkodik és együtt növek-

szik vállalkozásával.

Tudjon meg még többet a  
CAS genesisWorldről az ügyfél-
használati kiadványunkból

Cégéhez való határtalan alkalmazkodás

http://tiny.cc/genesisWorld
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Az Ön partnere egy hosszú 
életű együttműködésben:

1986-ban Martin Hubschneider és Ludwig Neer alapította 

a CAS Software AG-t Karlsruheban. A 6500 m2-es CAS 

Campus teret nyújt az ötleteknek és helyet biztosít a 

további növekedéshez. Több mint 300 alkalmazott készít itt 

és a CAS App Centerben innovatív xRM/CRM megoldásokat 

a különböző ágazatok sikeres vállalkozásainak.

Engedje, hogy ösztönözzük csapatunkkal és megoldá-

sainkkal. Legyen része a nagy jövő előtt álló vállalkozások 

csapatának!

CAS Software AG:

Egy középvállalkozás középvállalkozásokért
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Több, mint 7500 középvállalkozás, de világpiaci vezetők 

is, mint Daimler, Airbus, Frauenhofer, OKI és sokan mások,  

a termékeinkkel dolgoznak és megbíznak bennünk, mint 

szakértőkben.

Ügyfeleink véleménye:

www.cas.de/referenzen

A CAS Software a német középvállalkozások 
közül a legnépszerűbb munkaadónak számít.

Heinz Fehnrich, Főpolgármester Karlsruhe, TopJob díj elnyerése alkalmából

  CRM piacvezető a német középvállalkozások 
között

  tulajdonos által irányított vállalat

  több, mint 20000 lelkes felhasználó 37 
országban

  25 országban több, mint 200 igazolt 
közreműködő - és üzleti partner

  az éves forgalom 20-30%-a fejlesztésekre 
történő befektetés

  sokoldalúan kiemelkedő megoldások

  megalapozott metódusok a sikeres xRM/CRM 
bevezetése érdekében

Neves ügyfelek megbíznak a  

"Made by CAS Software" jelzésben:



Az Ön kapcsolattartója

Telefon: +36 62 649 360
E-Mail: info@cas-crm.hu 
www.cas-crm.hu

Bolla Beatrix
CAS Software Kft.
6724 Szeged, Eszperantó u. 3.


