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 Aktualizujte CRMPLUS a buďte GDPR ready! 
 

Nabídka upgrade CRMLUS společně s GDPR modulem. 

CRMPLUS nově umožňuje GDPR souhlasy 

zakládat a evidovat k jednotlivým kontaktním 

osobám, firmám i zaměstnancům. Jednotlivé 

souhlasy je možné vytvářet ručně ze šablon, 

které si můžete připravit předem dle různých 

typů souhlasů. Další možností je hromadný 

import souhlasů, který využijete především 

během prvotního nastavení této agendy. 

Velmi efektivní metodou je nově i 

automatizované získání souhlasů s využitím 

modulů Hromadný email a Webform. Toto 

řešení umožňuje převzít výstupy Vašich 

stávajících webových formulářů přímo do 

CRMPLUS, a to včetně automatického založení souhlasu, odeslání potvrzujícího emailu zákazníkovi a 

následného odeslání informace o vzniku nového kontaktu či dotazu z webformuláře Vámi určenému 

pracovníkovi.  

Samozřejmostí agendy je hromadná správa souhlasů a operace pro řešení požadavků subjektů 

osobních údajů jako anonymizace nebo omezení zpracování osobních údajů, získání či odvolání 

souhlasu přes živý link v hromadném emailu a mnoho dalších nástrojů pro zefektivnění Vaší práce při 

plnění požadavků vyplývajících z uvedeného nařízení GDPR. 

Co získáte v případě Vašeho zájmu o upgrade Vašeho CRMPLUS? 

• Účinný nástroj pro splnění legislativních požadavků. 

• Přehlednou databázi Vašich kontaktů. 

• Spolu s poslední verzí SW, která obsahuje agendu GDPR, obdržíte zároveň všechny změny, o 

které byl program rozšířen od Vámi používané verze. 

• Popis všech důležitých změn naleznete na nástěnce programu CRMPLUS, bližší popis spolu 

s návodem v aktualitách na našem webu ve formě newsletterů. 

• Objednávky upgrade CRMPLUS jsou cenově zvýhodněny oproti standardním cenám 

upgrade, navíc pro objednávky v období do 31.10. 2018 platí výrazné akční slevy a 

maintenance v délce 6 měsíců zdarma! 

Jak postupovat? 

• Kontaktujte nás na emailu crminfo@technodat.cz 

• Náš konzultant ověří Vaši licenci a v případě nejasností pro stanovení ceny upgrade Vás 

požádá o doplnění informací. 

• Následně vypracuje cenovou nabídku na upgrade Vámi používané verze software CRMPLUS 

včetně případné kustomizace. 


