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Zastosowanie Systemu

SPRZEDAŻ

MARKETING

- Optymalizacja procesów 
sprzedażowych

- Kwalifikacja potencjalnych klientów w 
oparciu o przyszłe sukcesy

- Monitorowanie historii kontaktów

- Docelowe przekazy
- Satysfakcja klientów dzięki 

analizom segmentów
- Aktywne kampanie reklamowe



System Call Center (funkcje)

Dane kontrahenta

Raport z kontaktu, 
Raport opisowy

Poprzednie kontakty 
i spotkania

Dodawanie i 
Aktualizacja 
danych z bazy 
REGON- GUS

<<< Osoby 
kontaktowe

Profile Handlowe 
(kwalifikacja 

kontrahentów)



Funkcjonalność

Business Net

• Zarządzanie kartotekami
• Aktualizacja danych
• Rejestracja kontaktów
• Zarządzanie kalendarzem 

kontaktów

• Raportowanie
• Monitorowanie zadań
• Statystyki
• Przydzielanie kontaktów
• Przydzielanie zadań

Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów CRM 
jest Call Center, czyli centrum interakcji z klientami. Ma on 

zasadnicze znaczenie dla pozyskiwania i utrzymywania relacji z 
klientami.



Analiza 

Analizy sprzedaży prezentują szczegółowe dane w odniesieniu do dnia analizy. 
Zestawienia porównują sprzedaż i porównują go do analogicznego dnia np. 
rok/miesiąc temu i do planu sprzedaży w układach wg województw, państwa, 
regionów, handlowców, towarów, itp..



CallCenter

Pakiet dodatkowych raportów, które umożliwiają samo kontrolę operatorów oraz 
współpracę w zespołach handlowych. System zachowuje całą historię kontaktów 

wszystkich członków zespołu.



Dane kontrahentów (aktualizacja z KRS)

Dane pierwotne
Dane 

zaktualizowa

ne z bazy 

REGON -

GUS

Możliwość aktualizowania 
danych z bazy REGON – GUS 
po których zostaną 
uzupełnione m.in.
takie dane jak: numer PKD, 
forma prawna, nazwa firmy. 



Rejestr Zadań

Prezentuje statystyki 
dotyczące wykonanych 
połączeń, dodanych 
nowych kartotek, itp.  
oraz efektywność ich 
realizacji. Doskonałe 
narzędzie  monitorujące 
realizację planu 
zadaniowego dla 
operatora i kierownictwa.

Ranking B - statystyki nowo 
dodanych kontrahentów dla 
poszczególnych handlowców w 
określonym czasie.

Dodatkowe filtry: 
województwo, miasto, ilość 
osób kontaktowych danego 
kontrahenta.



Zalety Call Center

• Zwiększenie efektywności pracowników Call Center
• Planowanie dnia pracy handlowca
• Wgląd w raporty okresowe (dzienny, tygodniowy, miesięczny)
• Wsparcie w zarządzaniu dla kierownika działu sprzedaży
• Historia kontaktu z klientem



Dziękujemy i zachęcamy 
do kontaktu

office@bnet.com.pl
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