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Απξκςήρςε επχτελείπ, μακοξυοόμιεπ 
Πελαςειακέπ Συέρειπ 

Οογαμχθείςε και δείςε απξςελέρμαςα με ςξ ACT! 

Οι δσμαςέπ πελαςειακέπ ρυέρειπ είμαι βαρικέπ για ςη επιςσυία ραπ. Με ςξ ACT!, μπξοείςε μα έυεςε ξογαμχμέμεπ 

όλεπ ςιπ λεπςξμέοειεπ ςχμ ρυέρεχμ ραπ με ςξσπ πελάςεπ ρε έμα μόμξ μέοξπ – από ςα απλά ρςξιυεία επατώμ μέυοι 

ςιπ καςαγοατέπ ποξηγξύμεμχμ αλληλεπιδοάρεχμ – για μία πλήοη άπξφη ςχμ αμθοώπχμ με ςξσπ ξπξίξσπ έυεςε 

επιυειοημαςικέπ ρυέρειπ. Τημ επόμεμη τξοά πξσ θα ςηλετχμήρει κάπξιξπ πελάςηπ, θα είρςε ποξεςξιμαρμέμξι μα 

απαμςήρεςε ρυεςικά με ασςά πξσ ρσζηςήθηκαμ ρε ποξηγξύμεμη επικξιμχμία, ακόμη και ρε ποξρχπικέπ 

λεπςξμέοειεπ όπχπ έμα αγαπημέμξ άθλημα, νευχοίζξμςαπ ραπ έςρι από ςιπ άλλεπ επιυειοήρειπ. 

Μεγαλώρςε ςημ επιυείοηρη ραπ ποξρελκύξμςαπ πεοιρρόςεοξσπ πελάςεπ και λαμβάμξμςαπ πεοιρρόςεοα από ςξσπ 

σπάουξμςεπ, με ςξ πλήοεπ, end-to-end, e-marketing1 ςξσ ACT! Μπξοείςε μα δημιξσογήρεςε εκρςοαςείεπ 

απξρςξλήπ e-mail κάμξμςαπ υοήρη εμόπ απλξύ online επενεογαρςή. Ακόμη, θα μπξοέρεςε γοήγξοα μα 

αμαγμχοίρεςε ςξσπ πιξ εμδιατέοξμςεπ σπξφήτιξσπ πελάςεπ ραπ με ςημ ασςόμαςη διαβαθμιρμέμη λίρςα 

ςηλετχμημάςχμ ώρςε μα γμχοίζεςε με πξιξύπ μα επικξιμχμήρεςε ποώςα. 

Επικεμςοχθείςε ρςξσπ πιξ ρίγξσοξσπ σπξφήτιξσπ Πελάςεπ και Σσμδέρμξσπ με ςημ καςαυώοηρη και διαυείοιρη 

ςξσπ καςά ςη διάοκεια ξλόκληοηπ ςηπ διαδικαρίαπ πώληρηπ. Καςαγοάφςε λεπςξμεοείπ ρημειώρειπ ποξόδξσ, 

ρσμπεοιλάβεςε ςα ποξψόμςα και ςιπ σπηοερίεπ ραπ, και δείςε εύκξλα ςιπ πιθαμόςηςεπ «κλειρίμαςξπ» μιαπ 

ρσμτχμίαπ. Ασςό ραπ δίμει πλήοη διατάμεια και έλεγυξ ςξσ Καμαλιξύ Πχλήρεχμ ραπ ώρςε μα καςαμξήρεςε πξσ 

μα ρσγκεμςοώρεςε ςιπ ποξρπάθειεπ ραπ. 

Όλα, οργανωμένα. 



 

Με ςξ ACT! μπξοείςε: 

Να ξογαμώρεςε ςιπ λεπςξμέοειεπ ςχμ πελαςειακώμ ραπ 

ρυέρεχμ - ςηλέτχμα, e-mail, ρημειώρειπ ρσζηςήρεχμ, 

ιρςξοικό δοαρςηοιξςήςχμ και ρσμαμςήρεχμ, έγγοατα 

και κξιμχμικά ποξτίλ, όλα ρε έμα μέοξπ. 

Να εμρχμαςώρεςε ςιπ σπάουξσρεπ εταομξγέπ ςηπ επιυείοηρηπ 

ραπ όπχπ ςξ Microsoft® Outlook®, Word®, Excel®, και ςξ Lotus 

Notes® — πάμχ από 10 λύρειπ ρσμξλικά. Έςρι θα ανιξπξιήρεςε 

πλήοχπ ςημ ςευμξλξγία ρςημ ξπξία έυεςε επεμδύρει. 

Να κάμεςε αμαζηςήρειπ και μα ποξβάλεςε άμερα ςιπ 

ακοιβείπ πληοξτξοίεπ για ςξσπ πελάςεπ ραπ κάμξμςαπ 

υοήρη απλώμ λένεχμ-κλειδιώμ ή πιξ ποξυχοημέμχμ 

ςευμικώμ. 

Να παοακξλξσθείςε μεςοήρειπ απόδξρηπ κάμξμςαπ υοήρη 50+ 

εογαλείχμ αματξοώμ και γοατημάςχμ-dashboards, ή για 

βαθύςεοη αμάλσρη, μα ρςέλμεςε ςιπ αματξοέπ ραπ ρςξ Excel και 

ρε εογαλεία ςοίςχμ 

Να βελςιώρεςε ςημ απξδξςικόςηςα ςξσ Μάοκεςιμγκ 

κάμξμςαπ υοήρη ςξσ ACT! e-Marketing1, δημιξσογώμςαπ 

εκρςοαςείεπ απξρςξλήπ e-mail, παοακξλξσθώμςαπ 

αμξικςά ζηςήμαςα καθώπ και πξρξρςά εμδιατέοξμςξπ ή 

απόοοιφηπ ςχμ διατημίρεχμ ραπ. 

Να διαμξοτώμεςε ςξ πεοιβάλλξμ εογαρίαπ ςξσ ACT! ρςξμ δικό 

ραπ ςοόπξ λειςξσογίαπ ρυεδιάζξμςαπ ποξβξλέπ, ποξρθέςξμςαπ 

καοςέλεπ και πεδία, αλλάζξμςαπ λίρςεπ και ποξραομόζξμςαπ ςα 

ποόςσπα έγγοατα. 

Να είρςε πιξ παοαγχγικξί ποξγοαμμαςίζξμςαπ και 

παοακξλξσθώμςαπ ρσμαμςήρειπ και δοαρςηοιόςηςεπ. Οι 

Εογαρίεπ μεςακιμξύμςαι ασςόμαςα αμ δεμ ξλξκληοχθξύμ, 

εμώ μπξοξύμ μα διαγοατξύμ ή μα καςαγοατξύμ ρςξ 

Ιρςξοικό αλληλεπιδοάρεχμ με ςξσπ πελάςεπ. 

Να διαμξιοάζεςε και μα αρταλίζεςε πληοξτξοίεπ πελαςειακώμ 

ρυέρεχμ με όλη ςημ επιυείοηρη ραπ μέρχ ςχμ επιλξγώμ 

ποόρβαρηπ για ξμάδεπ διατόοχμ μεγεθώμ ή αμα υοήρςη ή 

πελάςη. 

Να εμςξπίζεςε ςξσπ σπξφήτιξσπ πελάςεπ, παοακξλξσ- 

θώμςαπ ςημ πξοεία ςξσπ ρςξ Καμάλι Πχλήρεχμ ραπ όπξσ 

μπξοείςε μα καςαγοάτεςε λεπςξμεοείπ ρημειώρειπ 

ποξόδξσ, μα ρσμπεοιλαμβάμεςε ςα ποξψόμςα και ςιπ 

σπηοερίεπ ραπ, και μα σπξλξγίζεςε ςιπ πιθαμόςηςεπ 

«κλειρίμαςξπ» μιαπ ρσμτχμίαπ. 

Να απξκςήρεςε ποόρβαρη ρςξ ACT! από ξπξσδήπξςε μέρχ 

Windows® ή Δικςύξσ2, αλλά και από ςξ BlackBerry® ή ςξ 

iPhone™ ραπ. 

Να εγκαςαρςήρεςε και μα εμεογξπξιήρεςε ςξ ποόγοαμμα 

δικςσακά ρε πξλλξύπ σπξλξγιρςέπ ςηπ επιυείοηρηπ ραπ και μα 

εκμεςαλλεσςείςε ςιπ λειςξσογίεπ ασςόμαςχμ αμςιγοάτχμ 

αρταλείαπ, ρσμςήοηρηπ και ρσγυοξμιρμξύ. 

Τξ ACT! είμαι ιδαμικό για ... 
 Μικρζσ Επιχειριςεισ 

 Πωλθτζσ 

 Σφμβουλουσ 

 Αντιπροςϊπουσ 

 Οικονομικά τμιματα 

 Τμιματα Προςλιψεων 

 Εφρεςθ Πόρων 

 Και πολλά άλλα! 



 

 

Asia 

Σχετικά με το ACT!  

Το ACT! by Sage είναι το Νο.1 ςε πωλιςεισ πρόγραμμα διαχείριςθσ Πελατϊν και Επαφϊν ςτον κόςμο με 2.8 εκατομμφρια χριςτεσ. Είναι ςχεδιαςμζνο ζτςι 

ϊςτε να μπορείτε να οργανϊνετε όλεσ τισ λεπτομζρειεσ των πελατειακϊν ςασ ςχζςεων από ζνα μόνο ςθμείο και να ζχετε μία πλιρθ εικόνα των ςυνεργατϊν 

και των ανκρϊπων με τουσ οποίουσ ζχετε επιχειρθματικζσ ςχζςεισ. Μπορείτε να βελτιϊςετε τθν αποδοτικότθτα των τακτικϊν μάρκετινγκ για τθν προςζγγιςθ 

νζων πελατϊν και τθν απολαβι περιςςότερων οφελϊν από τουσ ιδθ υπάρχοντεσ. Μπορείτε ακόμθ να εντοπίηετε τουσ υποψιφιουσ πελάτεσ που ζχουν το 

μεγαλφτερο ενδιαφζρον με πλιρθ διαφάνεια και ζλεγχο του Καναλιοφ Πωλιςεων ςασ. Επειδι το ACT! είναι εφκολο ςτθν εκμάκθςθ και χριςθ, κα είςτε 

παραγωγικοί απο τθν πρϊτθ ςτιγμι. Σασ δίνεται θ δυνατότθτα να ςυνεχίςετε να εργάηεςτε με τισ προχπάρχουςεσ εφαρμογζσ τθσ επιχείρθςισ ςασ, όπωσ το 

Microsoft Outlook, Word, Excel, και το Lotus Notes, επειδι μποροφν να ενςωματωκοφν ςτο ACT!. 

Σχετικά με την Sage CRM Solutions 

Η Sage CRM Solutions παρζχει ζνα ςφνολο θγετικοφ επιπζδου εφαρμογϊν όπωσ το ACT! by Sage, το Sage CRM, και το Sage SalesLogix. Πάνω από 63.500 

οργανιςμοί και 3,1 εκατομμφρια χριςτεσ παγκοςμίωσ βαςίηονται ςτθ Sage για τθν ανάπτυξθ επικερδϊν και μακροχρόνιων πελατειακϊν ςχζςεων.  

1  Απαιτείται επιπλζον άδεια. 

2  Αυτι θ επιλογι είναι διακζςιμθ μόνο ςτθν ζκδοςθ ACT! Corporate Edition. 
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