
ΤΑ ΟΦΔΛΗ 

 Απμήζηε ηηο επηδόζεηο ησλ νκάδσλ 

ζαο κε εμειηγκέλα εξγαιεία 

πσιήζεσλ Πωλήσεις 

Συμοπτικά  Κηλεζείηε γξεγνξόηεξα κέζα ζηνλ 

θύθιν πσιήζεσλ απηνκαηνπνηώληαο 

ηηο ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο 

πσιήζεσλ 

Σν Sage SalesLogix ζαο ελδπλακώλεη, παξέρνληαο ζαο όια ηα εξγαιεία θαη ηηο 

δνκέο πνπ ρξεηάδεζηε γηα λα δηαρεηξηζηείηε απνδνηηθόηεξα όινπο ηνπο ηνκείο ηνπ 

θύθινπ πσιήζεσλ θαη λα απμήζεηε ηηο επηδόζεηο ησλ νκάδσλ ζαο. Με ην Sage 

SalesLogix, κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε θαιύηεξα ηελ παξαθνινύζεζε θαη πξόβιεςε 

ησλ ππνςήθησλ πειαηώλ, θαη λα απηνκαηνπνηήζεηε ηηο δηαδηθαζίεο γηα κηα πώιεζε - 

ζπληνκεύνληαο έηζη ην ζπλνιηθό ρξόλν ηνπ θύθινπ πσιήζεσλ θαη βνεζώληαο ηηο 

νκάδεο ζαο λα «θιείζνπλ» πεξηζζόηεξεο ζπκθσλίεο. Οη ηζρπξέο δπλαηόηεηεο 

παξακεηξνπνίεζεο ζαο επηηξέπνπλ λα θέξεηε ην Sage SalesLogix ζηα κέηξα ησλ 

δηθώλ ζαο κνλαδηθώλ αλαγθώλ. Καη ηαπηόρξνλα επηηξέπεη ηελ πξόζβαζε ζηα 

θξίζηκα δεδνκέλα ζαο κε επέιηθην ηξόπν κέζσ Windows, Web, ή θηλεηώλ ζπζθεπώλ 

ρσξίο λα ζπζηαζηνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ρξεζηηθόηεηα. 

 Λάβεηε ελεκεξσκέλεο, επηθεξδείο 

επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο 

βαζηζκέλεο ζηελ αθξηβή επηζθόπεζε 

ηνπ Καλαιηνύ Πσιήζεσλ 

 Δείηε κηα πιήξε εηθόλα ησλ 

πιεξνθνξηώλ ησλ πειαηώλ, 

κεγηζηνπνηώληαο ηελ απν- 

δνηηθόηεηα ησλ πσιήζεσλ Μια ξλξκληοχμέμη εικόμα ςχμ πληοξτξοιώμ ςχμ πελαςώμ ραπ 
Οη εξγαδόκελνη ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ κπνξνύλ λα πξνβάινπλ όιεο ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο Πειάηεο, ηηο Επαθέο θαη ηνπο πλδέζκνπο, ζε έλα 

πεξηβάιινλ πνπ είλαη εύθνιν ζηελ ρξήζε θαη ηελ εθκάζεζε, ώζηε λα έρνπλ 

πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηεο. Όιεο νη αιιειεπηδξάζεηο 

κε ηνπο πειάηεο, όπσο νη ζεκεηώζεηο, νη Επθαηξίεο, νη δξαζηεξηόηεηεο, ηα 

αγνξαζκέλα πξντόληα, νη θακπάληεο κάξθεηηλγθ, ηα πξνβιήκαηα θ.α. κπνξνύλ λα 

είλαη δηαζέζηκα θαη δηακνηξαζκέλα ώζηε όινη νη πσιεηέο ζαο λα κπνξνύλ λα 

εμππεξεηνύλ θαη, ελ ηέιεη, λα πσινύλ θαιύηεξα. 

 Πξόζβαζε ζηα ζεκαληηθά δεδνκέλα 

ησλ πειαηώλ νπνπδήπνηε θαη 

νπνηεδήπνηε. 

 Απνθηήζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζηε γηα ην «θιείζηκν» 

πσιήζεσλ, είηε είζηε ζπλδεδεκέλνη είηε όρη, κέζσ Windows, Web, θαη 

δεκνθηιώλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ. 



 

Διαυειοιρςείςε ςιπ Δσκαιοίεπ πχλήρεχμ 
για σφηλέπ επιδόρειπ 

“Ο ρςόυξπ ςηπ εςαιοίαπ μαπ 

 ήςαμ πάμςξςε η ικαμξπξίηρη ςξσ 

πελάςη, αλλά δεμ είυαμε κάπξιξ 

ρύρςημα μα μαπ σπξρςηοίνει ρε 

ασςό. Θέλαμε κάςι πεοιρρόςεοξ 

από ςημ ασςξμαςξπξίηρη ςχμ 

πχλήρεχμ ή ςημ απλή καςαγοατή 

επατώμ. Θέλαμε έμα ρύρςημα για 

μα δώρει ώθηρη ρςημ λειςξσογία 

μαπ και ςξ βοήκαμε ασςό ρςξ 

SalesLogix.” 

Πξνβάιεηε ζεκαληηθά δεδνκέλα γηα ηηο Επθαηξίεο πσιήζεσλ ώζηε λα κπνξέζεηε λα 

θάλεηε πξνβιέςεηο γηα κειινληηθά έζνδα, λα επαλαπξνζδηνξίζεηε γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο θαη λα «θιείζεηε» πεξηζζόηεξεο ζπκθσλίεο. Σν ζύζηεκα δηαρείξηζεο 

Επθαηξηώλ ηνπ Sage SalesLogix ζαο επηηξέπεη λα πξνβάιεηε δεδνκέλα κέζσ 

πηλάθσλ-dashboards, επέιηθησλ Αλαθνξώλ αιιά θαη κέζσ ηνπ SalesLogix Visual 

Analyzer, ελόο ελζσκαησκέλνπ θαη εμειηγκέλνπ εξγαιείνπ επηρεηξεκαηηθήο 

αλάιπζεο. Μπνξείηε πιένλ λα παξαθνινπζείηε ηα ζηάδηα ηνπ θύθινπ πσιήζεσλ, 

λα δπγίδεηε ηηο πηζαλόηεηεο «θιεηζίκαηνο», λα πξνβιέπεηε ηα έζνδα θαη λα 

θαηαλνείηε ηνπο ιόγνπο γηα ηηο θεξδηζκέλεο/ρακέλεο επθαηξίεο, έηζη ώζηε λα θάλεηε 

επηδηνξζσηηθέο θηλήζεηο ή λα ιακβάλεηε ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, όπσο ε 

γεσγξαθηθή αλαθαηαλνκή πσιήζεσλ. 

—  Tom Mitchell,  

Director of Technology  

Services, Bordner  

Installation  

Group Inc. Ασνήρςε ςημ απόδξρη ςηπ ξμάδαπ πχλήρεχμ ραπ 

Απηνκαηνπνηήζηε ηηο δηαδηθαζίεο πσιήζεσλ ώζηε λα κεγηζηνπνηήζεηε ηελ παξαγσγηθό- 

ηεηα ησλ νκάδσλ ζαο θαη λα κεηώζεηε ηνπο ρξόλνπο ηνπ θύθινπ πσιήζεσλ. Σν SalesLogix  

ζαο επηηξέπεη λα παξακεηξνπνηείηε θαη λα απηνκαηνπνηείηε ηηο δηαδηθαζίεο πσιήζεσλ ζαο –  

νδεγώληαο γξεγνξόηεξα ζην «θιείζηκν» ζπκθσληώλ. Εθαξκόζηε απνδεδεηγκέλεο, πξόηππεο κεζν-  

δνινγίεο πσιήζεσλ ή δεκηνπξγείζηε πξνζαξκνζκέλεο κεζνδνινγίεο βαζηζκέλεο ζε θξηηήξηα πνπ εζείο  

ζέηεηε.Σα άηνκα ησλ νκάδσλ ζαο θαινύληαη λα νινθιεξώζνπλ δηαδηθαζίεο όπσο ηειεθσλήκαηα, πξνγξακκαηηζκό ζπλαληήζεσλ θ.α. 

εμαζθαιίδνληαο έηζη πσο ζα αθνινπζεζνύλ ηα ζσζηά βήκαηα κηαο ζίγνπξεο ζηξαηεγηθήο πσιήζεσλ. Μπνξείηε αθόκα λα 

απηνκαηνπνηήζεηε ηελ αλάζεζε ησλ ππνςήθησλ πειαηώλ ζηα θαηάιιεια άηνκα ή νκάδεο ώζηε λα δξάηε γξήγνξα ζηνπο πην 

ελδηαθέξνληεο απν απηνύο! 

Παρέτετε πρόσβασε στοσς εργαδόμενοσς μέσω κινετών σσσκεσών 

Σν Sage SalesLogix ζαο επηηξέπεη λα εθαξκόδεηε ηηο κεζόδνπο πξόζβαζεο πνπ ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα ζηελ επηρείξεζε ζαο. Έρνληαο 

ηελ επηινγή ηεο πξόζβαζεο κέζσ Windows, Web θαη δεκνθηιώλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ όπσο BlackBerry
®
 θαη Windows Mobile

®
 (Pocket 

PC θαη θηλεηώλ), νη εξγαδόκελνη ζαο κπνξνύλ λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη από ην SalesLogix, είηε 

είλαη ζπλδεδεκέλνη είηε όρη, ρσξίο λα ζπζηάδνληαη ε επρξεζηία, ε απνδνηηθόηεηα θαη ε πξνζαξκνζηηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο.   

 Δεκηνπξγήζηε γξήγνξα κηα παξαγγειία 

αγνξάο απεπζείαο ζηελ εγγξαθή ελόο 

πειάηε. 

 Χξεζηκνπνηήζηε θίιηξα γηα λα νξγαλώζεηε ηνπο 

ππνςήθηνπο πειάηεο ζε νκάδεο, θαη ζηείιηε εύθνια 

πξνζαξκνζκέλν επηθνηλσληαθό πιηθό κε ηελ 

πγρώλεπζε Αιιεινγξαθίαο 



 

Πχλήρειπ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Δμρχμάςχρη με Άλλεπ Δταομξγέπ Ασςξμαςξπξίηρη Διαδικαριώμ Πώληρηπ 

 Δηαρεηξηζηείηε ηηο επαθέο ζαο, ηα e-mail θαη ηα εκεξνιόγηα 

ρξεζηκνπνηώληαο ιύζεηο όπσο ην Microsoft
®
 Exchange, ην 

Microsoft Outlook
®
, ή ην ελζσκαησκέλν ζύζηεκα αιιειν- 

γξαθίαο ηνπ Sage SalesLogix. 

 Δηακνξθώζηε ηηο δηαδηθαζίεο βάζεη πξντόληνο, πεξηνρήο, 

κεγέζνπο ζπκθσλίαο ή ζπλδέζκνπ. 

 πλδπάζηε θνξπθαίεο εθαξκνγέο back-office γηα λα έρεηε 

πξόζβαζε ζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πειάηεο ζαο 

όπσο ππόινηπν ρξεκάησλ, ηζηνξηθό πιεξσκώλ, πιεξνθνξίεο 

απνζηνιώλ, ηηκώλ θαη εθπηώζεσλ θαη πνιιά άιια.  

 Καζνξίζηε ζηάδηα θαη βήκαηα, βάιηε ζηόρνπο, δξαζηε- 

ξηόηεηεο, δείηε απνηειέζκαηα θαη πηζαλόηεηεο «θιεη- 

ζίκαηνο» ζπκθσληώλ. 

Διαυείοιρη Δσκαιοιώμ 
 Δηαρεηξηζηείηε όια ηα ζεκαληηθά δεδνκέλα ησλ Επθαηξηώλ 

γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο 

απόδνζεο ζαο. Δογαλεία Δπιυειοημαςικήπ Αμάλσρηπ 

 Παξαθνινπζήζηε ηηο πηζαλόηεηεο «θιεηζίκαηνο» ζπκ- 

θσληώλ, ηα πξντόληα, ηνπο ζπλδέζκνπο θαη ηνπο 

αληαγσληζηέο ζαο. 

 Πξνβάιεηε δηαδξαζηηθά γξαθήκαηα-dashboards γηα λα παξα- 

θνινπζήζεηε ηηο ζπκθσλίεο ζην Καλάιη πσιήζεσλ, ηηο 

πηζαλόηεηεο πσιήζεσλ, ηηο κεηξήζεηο απόδνζεο θ.α. 

 Κάληε ρξήζε ηνπ SalesLogix Visual Analyzer, ελόο εμε- 

ιηγκέλνπ εξγαιείνπ επηρεηξεκαηηθήο αλάιπζεο, γηα κηα 

βαζύηεξε θαηαλόεζε ζηνηρείσλ όπσο ε απόδνζε κηαο νκάδαο 

ή πεξηνρήο, νη πηζαλόηεηεο εζόδσλ, νη ρξόλνη «θιεηζίκαηνο» 

ζπκθσληώλ, ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε θ.α. 

 Δεκηνπξγήζηε απηόκαηα πξνζθνξέο ζην εζληθό λόκηζκα 

ησλ πειαηώλ ζαο. 

 Χξεζηκνπνηήζηε έηνηκεο, πξνζαξκνζκέλεο θόξκεο Αλα- 

θνξώλ πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα αλαιύζεηε ηελ 

απνδνηηθόηεηα ηνπ Καλαιηνύ Πσιήζεσλ. 

Διαυείοιρη Δπατώμ & Πελαςώμ 

 Δείηε ηελ Πξνβνιή Ρνήο Χξόλνπ ελόο πειάηε κε όιεο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο, ζεκεηώζεηο, επθαηξίεο θαη πξνβιήκαηα, 

γηα κηα βαζύηεξε θαηαλόεζε ησλ ηάζεσλ θαηά ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 

 Καηαγξάςηε θαη πξνβάιεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο πειάηεο θαη ηηο επαθέο ζαο. Ποόβλεφη Πχλήρεχμ 

 Αλαζέζηε δηθαηώκαηα ρξήζεο, δεκηνπξγήζηε ηεξαξρίεο 

ινγαξηαζκώλ θαη θαηαγξάςηε ηηο πεγέο ησλ ζπλδέζκσλ. 

 Πξνβάιεηε ηα ζύλνια ησλ Επθαηξηώλ θαη άιιεο βαζηθέο κεηξή- 

ζεηο, γηα κηα γξήγνξε αλάιπζε ηνπ Καλαιηνύ Πσιήζεσλ. 

 Σκεκαηνπνηήζηε ηηο Επθαηξίεο αλα πεξηνρή, δηαρεηξηζηή ή 

πηζαλόηεηα «θιεηζίκαηνο». 

 Δηακνηξάζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο πειάηεο γηα κηα πιήξε εηθόλα 

ηεο πνξείαο ηνπο. Ομαδξπξίηρη & Γοήγξοεπ Αμαζηςήρειπ  
Διαυείοιρη Ημερολογίοσ & Δραστεριοτήτων  Πξαγκαηνπνηήζηε γξήγνξεο αλαδεηήζεηο ή δεκηνπξγήζηε 

νκάδεο εγγξαθώλ γηα ζπρλή πξόζβαζε.  Δηαρεηξηζηείηε πξνγξάκκαηα θαη παξαθνινπζείζηε ηειε- 

θσλήκαηα, ζπλαληήζεηο, εξγαζίεο, ζπκβάληα θαη αηηήζεηο 

γξαπηνύ πιηθνύ. 
 Χξεζηκνπνηήζηε θίιηξα απνηειεζκάησλ ώζηε λα εληνπίδεηε 

γξήγνξα θαη εύθνια ππνζύλνια δεδνκέλσλ θαη λα ηα 

νκαδνπνηείηε.  πλδέζηε έλα ζπλεκκέλν αξρείν κε ηηο θαηαγξαθέο ζπ- 

ζθέςεσλ, ηειεθσλεκάησλ, εξγαζηώλ, e-mail, ζεκεηώ- 

ζεσλ θαη πξνζσπηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 
 Εηζάγεηε κε έλα θιηθ ηηο νκάδεο ζην Excel

®
 γηα πεξαηηέξσ 

αλάιπζε. 

Δογαλεία Δπικξιμχμίαπ / Σσγυώμεσρη Αλληλξγοατίαπ 

 Δεκηνπξγήζηε πξόηππα e-mail ζε HTML, έπεηηα πξνζαξκόζηε 

ηα θαη θάληε ρξήζε ηεο πγρώλεπζεο Αιιεινγξαθίαο. 

 Αξρεηνζεηήζηε επηζηνιέο, e-mail, θαμ ή πξνζθνξέο, εληόο ησλ 

εγγξαθώλ ησλ πειαηώλ ζαο. 

 Η πξνβνιή Ρνήο Χξόλνπ παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε 

άπνςε ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ πειαηώλ γηα κηα ρξνληθή 

πεξίνδν ώζηε λα κπνξείηε λα εθηηκάηε ηα δηάθνξα δεηήκαηα 

θαη λα δξάηε αλαιόγσο. 



 

 

Πχλήρειπ 

“Σίγξσοα απξδίδξσμε ςημ αύνηρη 

ςξσ όγκξσ ςχμ πχλήρεχμ μαπ 

ρςξ SalesLogix. Η ικαμόςηςα μα 

ξογαμώμξσμε, μα βάζξσμε ποξ- 

ςεοαιόςηςεπ και μα ςιπ ακξλξσ- 

θξύμε, ρημαίμει ξςι μπξοξύμε μα 

κάμξσμε πεοιρρόςεοεπ πχλήρειπ 

απ’ όςι ποιμ.” 

 Δηαηεξήζηε έλα θεληξηθό ζεκείν γηα ηε ζπιινγή εηαηξηθώλ 

πιεξνθνξηώλ, πξνσζεηηθνύ πιηθνύ κάξθεηηλγθ, ηηκνινγίσλ 

θαη άιισλ πόξσλ. 

Βιβλιξθήκη Αουείχμ 

 Επηιέμηε εμώθπιια, ζπλνδεπηηθέο επηζηνιέο θαη ζηνηρεία 

όπσο θσδηθνί αξηζκνί, πξνηεξαηόηεηα, πνζόηεηα, 

εκεξνκελίεο απνζηνιήο θ.α. 

Σσμπλήοχρη Γοαπςξύ Υλικξύ 

 Κάληε ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο άκεζεο θαηαγξαθήο 

ζεκεηώζεσλ θαη αιιαγήο ζηξαηεγηθήο ζε πεξίπησζε 

έληνλνπ αληαγσληζκνύ. 

 Καηαγξάςηε πιεξνθνξίεο γηα αληαγσληζηηθά πξντόληα, 

όπσο ηηο αδπλακίεο ή ηα πξνζόληα ηνπο. 

Παοακξλξύθηρη Αμςαγχμιρςώμ 

 Επηζπλάςηε αξρεία απν ηελ βηβιηνζήθε θαη απνζηείιεηε ηα 

κε e-mail ζε ππνςήθηνπο ή κε πειάηεο ζαο. 

Δπαμαποξρδιξοιρμόπ Γεχγοατικώμ Πεοιξυώμ 
 Αλαθαηαλείκεηε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πσιήζεσλ βάζεη 

πνιιαπιώλ ζπλζεθώλ πνπ εζείο ζέηεηε. 

Windows, Web, & Κιμηςέπ Σσρκεσέπ 

 Επηιέμηε ηελ κέζνδν θαη ηνπο ηξόπνπο εγθαηάζηαζεο πνπ 

ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα ζηηο νκάδεο πσιήζεσλ ζαο. 

 Κάληε ζπγρξνληζκό θαη εξγαζηείηε αθόκα θαη απν- 

ζπλδεδεκέλνη (κέζσ Windows, Web ή θηλεηώλ), ή 

ζπλδεζείηε ζε δίθηπν ή από ην Web. 

 Χξεζηκνπνηήζηε ζπζθεπέο BlackBerry
®
 ή Windows 

Mobile
®
 (Pocket PC ή θηλεηά ηειέθσλα) γηα γξήγνξε 

πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ησλ πειαηώλ ζαο, ελ θηλήζεη. 

τετικά με το Sage SalesLogix 

Η κεγαιύηεξε ζαο πξνηεξαηόηεηα είλαη ε πγηήο αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ζαο, θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζα πξέπεη λα ζαο βνεζνύλ λα επηηύρεηε 

απηόλ ηνλ ζθνπό. Σν Sage SalesLogix ζαο παξέρεη κηα πιήξε άπνςε όισλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο πειάηεο ζαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο, από ηηο 

πσιήζεηο θαη ην κάξθεηηλγθ εώο ηελ ππνζηήξημε θαη εμππεξέηεζε, έηζη ώζηε νη νκάδεο ζαο λα κπνξνύλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληηδξνύλ γξήγνξα θαη κε 

γλώζε ζηα αηηήκαηα ηνπο. Με ηνπο επέιηθηνπο ηξόπνπο πξόζβαζεο, ηηο ηζρπξέο δπλαηόηεηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ Δηαδηθαζηώλ, θαη  ηελ πςειή 

πξνζαξκνζηηθόηεηα ηνπ, ην Sage SalesLogix είλαη κηα νινθιεξσκέλε ιύζε πνπ ζα ζαο βνεζήζεη λα κεγαιώζεηε ηηο πσιήζεηο ζαο θαη λα δεκηνπξγήζεηε κηα 

επηηπρεκέλε επηρείξεζε ζην παξόλ αιιά θαη κειινληηθά... 

τετικά με τεν Sage CRM Solutions 

Η Sage CRM Solutions παξέρεη έλα ζύλνιν εγεηηθνύ επηπέδνπ εθαξκνγώλ όπσο ην ACT! by Sage, ην Sage CRM, θαη ην Sage SalesLogix. Πάλσ από 

63.500 νξγαληζκνί θαη 3,1 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο παγθνζκίσο βαζίδνληαη ζηε Sage γηα ηελ αλάπηπμε επηθεξδώλ θαη καθξνρξόλησλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ. 
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