One click away from being famous!

Prezentare CRM (Customer Relationship Management)
Te invit să descoperi cum funcționează sistemul de lucru complet digitalizat al Famous Click Agency!

Am dezvoltat acest sistem pentru o gestionare cât mai sigură și complexă a tuturor documentelor dintre
clienți și agenția noastră. Prin intermediul acestei platforme, avem acces rapid și în timp real la toate
proiectele, documentele și discuțiile colaboratorilor, angajaților și clienților noștri.

Platforma este structurată în 6 departamente:
DEPARTAMENT VÂNZĂRI
DEPARTAMENT CLIENȚI
DEPARTAMENT MANAGERI
DEPARTAMENT ECHIPĂ DE LUCRU
DEPARTAMENT JURIDIC
DEPARTAMENT ADMINISTRARE PLATFORMĂ

CONTUL DE CLIENT

Doar prin Contul de vânzări se efectuează vânzarea și înregistrarea noului client în baza de date a agenției.
Vânzătorul alege viitorul client dintr-o bază de date unică fiecărui vânzător (am decis acest lucru pentru a evita ca doi
vânzători să sune același client).
După alegerea clientului, vânzătorul face o scurtă analiză financiară și a prezenței online a acestuia. După efectuarea
analizelor, clientul este contactat pentru începerea vânzarii. Deoarece o vânzare necesită mai multe convorbiri cu
viitorul client, vânzătorul înregistrează clientul în LISTĂ VÂNZĂRI împreună cu toate datele obținute în urma
discuțiilor avute.

În acest fel, vânzătorul poate reveni la
discuția anterioară avută cu clientul și
poate continua exact de unde a rămas.

Imediat ce vânzarea s-a încheiat,
vânzătorul înregistrează clientul
în baza de date globală a agenției.

La această bază de date sunt asignate mai multe departamente ce urmează să acționeze individual.
Vânzătorul va trebui să asigneze fiecare departament responsabil pentru generarea proiectului și
pentru realizarea cadrului legal de lucru.
Drept urmare, va asigna un Administrator care are rolul de a crea contul de client, un Jurist pentru
generarea contractului și a facturilor și un Manager care va gestiona proiectul și va stabili echipa de
lucru formată din colaboratori și angajați.

CONTUL DE CLIENT

Contul de Client oferă oportunitatea clientului de a vedea în timp real starea proiectului aflat în desfășurare,
documentele și discuțiile rezultate din relația lui cu instituția Famous Click.
Din contul de client, acesta poate genera tichete către departamentele atribuite proiectului și poate avea discuții private
cu managerul de proiect. Tot în această arie, clientul poate consulta serviciile și produsele pe care le poate achiziționa
suplimentar de la Famous Click Agency. Prin intermediul Portalului, clientul poate descărca orice factură sau document
emis între acesta și agenție.

MANAGER ACCOUNT

Contul de Manager este special gândit pentru crearea și monitorizarea desfășurării proiectelor atribuite de către
vânzător, dar și pentru cooptarea de noi colaboratori.
Managerul are acces la lista clienților atribuiți de către vânzător, la listele de vânzări aflate în desfășurare și la zona
de tichete și discuții private. În acest fel, managerul poate controla și coordona foarte rapid fiecare acțiune
efectuată de colaboratorii atribuiți proiectului și poate modera discuțiile aflate în desfășurare între client și
vânzător. Tot din contul de manager, acesta va raspunde la fiecare discuție solicitată în privat de client sau de
colaboratorii/angajații atribuiți proiectului.

CONTUL DE JURIST

Departamentul Juridic oferă oportunitatea juristului companiei să lucreze de oriunde, având acces la toate situațiile
financiare și la toate documentele emise de către companie.
Doar prin contul de Jurist se pot înregistra și se pot atribui documente clienților, colaboratorilor și angajaților
companiei Famous Click. Nivelul de acces al Juristului îi oferă acestuia posibilitatea de a înregistra orice cheltuială a
companiei, de a încărca extrase de cont și de a înregistra facturile și contractele obținute din relația cu clienții,
colaboratorii și angajații instituției. Aceste informații pot fi apoi accesate la nivel de rapoarte și analize necesare
studiilor de dezvoltare ale companiei.

DEPARTAMENTUL ECHIPĂ DE LUCRU
Departamentul Echipă de lucru a fost special gândit atât pentru angajații agenției cât și pentru colaboratorii
acesteia. Prin intermediul acestui cont, angajații și colaboratorii sunt notificați vizavi de tot ceea ce au de făcut
pentru proiectul la care au fost atribuiți. Tot în acest cont, aceștia găsesc toate documentele semnate de către
ei pentru obținerea relației legale de lucru cu agenția Famous Click.

DEPARTAMENTUL ADMINISTRATIV
Departamentul de Administrare al platformei este destinat pentru vizualizarea și controlul general al tuturor
acțiunilor efectuate prin intermediul acesteia. Doar administratorul platformei poate crea conturi noi de
utilizatori, poate gestiona și modifica prioritățile fiecărui utilizator dar și ale grupurilor de utilizatori.
Platforma este special concepută pentru a putea seta permisiuni și restricții la nivel de utilizator individual,
dar și la nivel de grup de utilizatori.

Fluxuri și diagrame

EXEMPLE DE PRIORITĂȚI ȘI CONEXIUNI INTERDEPARTAMENTALE

Opțiuni aplicație:
Notificare prin email
Notificare prin SMS
Chat intern
Tichete
Logare în 2 pași cu generare cod de siguranță
Înregistrare publică cu autorizarea Administratorului
Posibilitatea de integrare Voice over IP (call center)
Auto încadrare pe orice tip de dispozitiv și ecran

Aplicația se dezvoltă de la zero și configurează în funcție de arhitectura oricărui Business.
Poți vizualiza viitorul tău cont de client Demo accesând: https://portal.famousclick.ro/
CONTURI DEMO

CONT CLIENT

CONT COLABORATOR

UTILIZATOR

democlient

democolaborator

PAROLĂ

democlient

democolaborator

Vă mulțumesc!

