
Pokud se Vám newsletter zobrazuje špatně, navštivte, prosím, náš archiv newsletterů. 

 

- 

Vážená paní, vážený pane, 
 

dovolte nám, abychom Vás informovali o vydání nové verze systému CRMPLUS, tentokrát s označením 4.30. 

Je nám velkým potěšením, že můžeme kompletní znění novinek prezentovat na nově přepracovaném produktovém webu 
CRMPLUS! Díky novému webu můžete nalézt více informací a praktických příkladů k tématům, která Vás zaujmou nejen v tomto 
newsletteru. Pokud jste ještě na náš nový web nezavítali, chtěli bychom Vás tímto pozvat k jeho návštěvě!  

Budeme rádi i za Vaše názory, proto nás neváhejte kontaktovat s Vašimi dotazy či připomínkami. 

Těšíme se na spolupráci! 
Tým CRMPLUS 

 

http://link.crmplus.cz/weblink.cgi/link?linkid=%7b6619C9701FFB43D49A6316C1584EC1BC%7d
http://link.crmplus.cz/weblink.cgi/link?linkid=%7bB5864B17464E4A229000061CBB07CCB1%7d
http://link.crmplus.cz/weblink.cgi/link?linkid=%7b6BBC80F935794D3EA765C8AD6923066D%7d
http://link.crmplus.cz/weblink.cgi/link?linkid=%7bDB508B2F6EA243F4BCFFB58EA1899626%7d


 

  

Spuštění nové webové prezentace 

Produktové stránky systému CRMPLUS mění svoji podobu i obsah. Graficky se vzhled více přiblížil 
korporátnímu vzhledu webových prezentací holdingu Technodat a obsahově si klade za cíl lépe 
informovat návštěvníky o našem produktu a námi nabízených službách. 
Více informací >> 

      

 

  

E-maily a CRMPLUS 

V nové verzi 4.30 budete moci efektivněji pracovat s e-maily s využitím funkcí, které znáte z klasických 
e-mailových klientů. Pomocí kontextového menu lze e-maily z CRMPLUS přeposílat dál nebo na ně 
odpovídat. 
Více informací >>  

      

 

  

Živé linky v Hromadných e-mailech 

V editoru Hromadného emailu jsou nově dostupné volby pro editaci tzv. živých linků, které dokáží 
zaznamenat kliknutí na takto zpracovaný hypertextový odkaz v e-mailu. V podstatě můžete trasovat 
oblasti, které Vaše příjemce zajímají, a které již méně. Vyhodnocujte efektivně Vaše e-mailové 
kampaně! 
Více informací >> 

      

 

  

Uvolnění modulu WebClient CRMPLUS a speciální akce pro všechny! 

Využívejte mobilní přístup k objektům CRMPLUS přes nové webové rozhraní! Webová aplikace 
nabídne k prohlížení nebo editaci všechny důležité objekty CRMPLUS – Firmy/Kontaktní osoby, 
Příležitosti/Obchodní případy, Cenové nabídky, Produkty nebo Plánovač včetně připojených Záznamů, 
E-mailů či Souborů. 
Více informací >> 

http://link.crmplus.cz/weblink.cgi/link?linkid=%7bDCAF4099B1EA4B09B0072104806FB5C9%7d
http://link.crmplus.cz/weblink.cgi/link?linkid=%7b377EE830FBDD432884A2D0DE484D523B%7d
http://link.crmplus.cz/weblink.cgi/link?linkid=%7bE6F713CE2E94442CADD602B8EF68538D%7d
http://link.crmplus.cz/weblink.cgi/link?linkid=%7bA9CA391CB54A428C8F48F2D8EA6EAA83%7d


      

 

  

Šablony nabídek, sumární operace a jiné... 

Ve verzi 4.30 přicházíme s dalšími novinkami, které mohou zpříjemnit každodenní využívání systému 
CRMPLUS. Mezi ty nejdůležitější patří Šablony cenových nabídek a podbarvení řádků v seznamech, 
Sumární operace v seznamech, Kontrola duplicit pomocí Vizitky, Nové volby pro obchodní rejstřík, 
Oddělovače při importech dat a Nové možnosti upozorňování na úkoly a události. 
Více informací >> 

Přehled o kompletních novinkách CRMPLUS verze 4.30 získáte na následujícím odkazu.  

 

VÍTE, ŽE... 

Na nových webových stránkách CRM systému CRMPLUS můžete nyní stahovat trial-verzi systému bez toho, abyste museli kontaktovat 
některého z obchodníků?  

Okamžitý přístup k trial-verzi systému naleznete na stránce Ihned vyzkoušet CRMPLUS. V trial-verzi si můžete vyzkoušet základní instalaci 
systému s plánováním úkolů a událostí nebo přístup k datům přes webové rozhraní nového modulu WebClient. Samozřejmostí je 
předem připravená databáze s testovacími daty, takže můžete ihned zkoušet funkcionalitu v praxi. 
Další možností je získat trial-verzi systému připravenou na míru Vaší společnosti. Zvolte si vlastní konfiguraci testovací verze pomocí 
poptávkového formuláře na stránce Chci trial-verzi na míru, kde si můžete sami CRM nakonfigurovat. Připravíme pro Vás prázdnou 
databázi, kterou můžete po vyzkoušení trial-verze převést do ostrého provozu Vaší společnosti.  

Vyzkoušet CRMPLUS nebylo nikdy jednodušší! 

 

 

 

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.  

http://link.crmplus.cz/weblink.cgi/link?linkid=%7b45A255D558814D53872C09F107B39436%7d
http://link.crmplus.cz/weblink.cgi/link?linkid=%7bA9648BE9A53D4B5D80C746F929E83E40%7d
http://link.crmplus.cz/weblink.cgi/link?linkid=%7bA1B66677C91947E080B0FF146F525338%7d
http://link.crmplus.cz/weblink.cgi/link?linkid=%7bC89B5E29D54B4FCAA90B5BBCCF3A632A%7d
http://link.crmplus.cz/weblink.cgi/link?linkid=%7bDB6108906A9941B0821D470BB20F3AC6%7d
http://link.crmplus.cz/weblink.cgi/link?linkid=%7bFFA41F0A41724E94A80A3620DF51C428%7d


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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