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Vážená paní, vážený pane, 
 
CRMPLUS verze 5.0 je právě uvolněna! Je nám velkým potěšením, že Vám můžeme tuto další generační verzi systému představit a pozvat 
Vás ke krátké prohlídce všech hlavních novinek. 

CRMPLUS 5.0 má ve své desktopové variantě zcela nové a moderní uživatelské rozhraní, které bylo upraveno i po grafické stránce 
implementací nových ovládacích prvků a ikon. Zároveň bylo zjednodušeno ovládání systému při otevírání dialogových oken tzv. "do 
záložek" hlavního okna CRMPLUS nebo ukládání záznamů pomocí známých tlačítek OK/Použít. 

Novinky však neminuly ani CRM moduly, které jsou provozovány ve webových prohlížečích. Nové funkcionality získal modul WebClient 
CRMPLUS a nové uživatelské rozhraní a funkce naleznete i u modulů HelpDesk nebo Eshop. 

Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů k nové verzi systému! Rádi Vám poradíme a dotazy zodpovíme.  

Těšíme se na Váš zájem o novou verzi CRMPLUS 5.0! 
Tým CRMPLUS 



 

  

CRMPLUS 5.0 a video tutorial na YouTube 

K prezentaci hlavních novinek systému jsme tentokrát zvolili čím dál oblíbenější nástroj pro 
komunikaci se zákazníky a vytvořili jsme video tutorial, který jsme umístili na známý informační kanál 
YouTube.  
Věříme, že budete s prezentovanými novinkami spokojeni a děkujeme za Váš zájem! 
CRMPLUS 5.0 video tutorial >> 

      

 

  

Nová verze systému je připravena ke stažení 

Máte zájem novou verzi vyzkoušet pomocí trial-verze? V trial-verzi naleznete základní instalaci 
systému s plánováním úkolů a událostí nebo přístup k datům přes webové rozhraní nového modulu 
WebClient. 
V případě zájmu o testování dalších funkcionalit nad rámec základní instalace (Projektové plánování, 
Sklady, Dokumenty...) nás neváhejte kontaktovat s dohodou dalšího postupu. 
Ihned vyzkoušet CRMPLUS >> 

 
 

Pokud máte zájem o bližší informace o připravovaných novinkách, cenách licencí, modulů, služeb atd., kontaktujte nás telefonicky či e-
mailem nebo navštivte naše webové stránky CRMPLUS. Velmi rádi budeme reagovat také na Vaše podněty či přání.  

Závěrem nám dovolte popřát Vám hodně úspěchů a spokojenosti nejen ve Vašem podnikání.  

Těšíme se na další spolupráci. 
Tým CRMPLUS. 

www.CRMPLUS.cz  
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