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

-

Vážená paní, vážený pane,
letní prázdniny jsou konečně tady a spousta zaměstnanců a majitelů firem odjíždí na zasloužené dovolené. Pokud také patříte mezi tyto
šťastlivce, dovolte nám, abychom Vám zaslali tip na zajímavé čtení pro chvíle volna.
Aktuálně totiž vydáváme novou verzi systému CRMPLUS 4.31, která sebou přináší zajímavá vylepšení, o kterých se dočtete stejně jako
minule na našem webu. Jako malou upoutávku Vám proto zasíláme tento letní newsletter.
Přejeme Vám krásné léto plné radosti, sluníčka a zážitků s vašimi blízkými!
Budeme rádi i za Vaše názory, proto nás neváhejte kontaktovat s Vašimi dotazy či připomínkami.
Těšíme se na spolupráci!
Tým CRMPLUS

Novinky v letní verzi CRMPLUS 4.31
Rozšířili jsme CRM o další vlastnosti modulů EmailSync, Sklady a Uživatelsky definovaná pole, nicméně
na zajímavé funkcionality dosáhly i objekty základní instalace CRMPLUS (Firmy, Kontaktní osoby,
Příležitosti a další).
Více informací >>

Přehled o kompletních novinkách CRMPLUS verze 4.31 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 emailem 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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CRMPLUS - CRM systém od českého výrobce s garantovanou podporou a aktualizacemi!

