Webformuláře

Modul webových formulářů umožňuje propojit Vaše stávající webové stránky se systémem
CRMPLUS. Jádrem spojení je webový formulář umístěný na webových stránkách, který po
vyplnění automaticky založí získané údaje do systému CRMPLUS, případně odešle email na
zadavatele dat a určené uživatele CRMPLUS. V základu se získaná data umístí do seznamu
kontaktních osob, text se založí do textových záznamů a odešle se potvrzující email, webform
toho ale může a zvládne daleko více!
Protože je zpracování dat z formuláře prováděno na straně webserveru CRMPLUS a částečně
databáze CRMPLUS, lze definovat další specifické akce, které se se získanými daty provedou.
Formulář je připraven v surovém stavu bez stylů, což umožňuje jeho integrování do libovolné
webové stránky. Součástí webových formulářů je podpora pro zobrazení prohlášení a
následného získání souhlasu v souladu s GDPR.

Pro webformuláře lze definovat následné akce, které po jeho odeslání zajistí např.:
-

Založení kontaktní osoby
Vygenerování určených GDPR souhlasů
Ve spojení s modulem hromadný email odeslání potvrzení o založení GDPR souhlasu
Založení nové obchodní příležitosti
Odeslání potvrzujícího emailu uživateli o zpracování jeho vstupu
Zaslání emailového avíza určeným uživatelům (obchodníkům) o nově vzniklé příležitosti
Obchodník nalezne v příležitosti získaná data, kontakty, případně přiložené soubory
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Implementační postup:
Příprava webformuláře představuje dohodu o požadovaných polích, jejich napojení na položky
v CRMPLUS a způsob jejich zpracování po odeslání.
Následně jsou připraveny:
- Webformulář bez stylů
- funkce, které získaná data požadovaným způsobem vyhodnotí a zpracují
Tyto implementační práce jsou placené.
Integrace:
Integrace webformuláře do webové stránky je možná několika způsoby.
Nejjednodušší, ale zároveň nejméně vhodnou cestou, je přímé vložení do stránky pomocí
prvku <iframe>. V tomto případě je součástí dodávky i řešení stylu a vzhledu webformuláře.
Lepší cestou je načtení webformuláře na pozadí stránky pomocí skriptu a jeho „injektování“
do stránky - takto formulář respektuje i stylování stránky. Navíc je možné pouhou úpravou
stylů celý webformulář redesignovat. Touto cestou lze i velmi jednoduše nahradit Váš stávající webformulář novým webformulářem CRMPLUS.
Třetí a asi nejlepší cestou je celý formulář přímo integrovat do stránky již při její tvorbě a
zpracování a předání dat zpět na webserver CMPLUS zajistit skriptem.
Existují i další cesty a záleží spíše na rozhodnutí Vašeho webdesignera, který způsob integrace zvolí. Možností je i kombinace výše uvedených cest.

Jak může vypadat Váš první nástřel zadání pro webformulář:
Webformulář:
-

chceme základní kontaktní formulář
+ pole pro výběr z číselníku oblasti například kuchyň/skříň apod. – které chceme definovat v CRMPLUS. Například se může jednat o typ obchodního případu/příležitosti.
- + pole pro načtení souboru
Akce s daty:
-

Založit kontaktní osobu + souhlas GDPR
Založit Příležitost + do souboru uložit připojený soubor + do záznamu uložit text
dotazu
Odeslat potvrzení kontaktní osobě

- Odeslat infoemail na určené obchodníky v CRMPLUS
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Náhledy základních typů webformulářů, které jsou aktuálně ihned k dispozici:
Obecný kontaktní webformulář:

Obecný kontaktní webformulář s číselníkem titulů načítaným z CRMPLUS:
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Obecný webformulář pro zasílání newslleterů:

Dynamické webformuláře:
Jiné typy webformulářů jsou již řešeny na míru dle požadavku zákazníka.
Dostupné prvky pro sestavení dynamického webformuláře:
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Použití dynamického webformuláře v praxi:
Registrace na událost CARAT Fórum.

Při registrací byla porovnána kontaktní osoba v CRM:
-

ke stávající byla vytvořena registrace a GDPR souhlasy
pokud osoba nebyla nalezena, vznikla nová kontaktní osoba s GDPR souhlasy
- postupně přes modul Semináře vznikl kompletní seznam účastníků, s možností je filtrovat
dle jednotlivých kritérií
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Registrace pro zasílání newsletteru
Do webformuláře jsou z CRMPLUS načítány definované okruhy.
Po odeslání formuláře je uživatel přesměrován na stránku s GDPR prohlášením.
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Registrace pro získání trial verze programu
Součásti webformuláře je seznam vlastností a možností o které má uživatel zájem.
Po odeslání webformuláře je seznam požadovaných vlastností zapsán spolu s kontakty do textového
záznamu nově vzniklé obchodní příležitosti.
Uživatel dostává email s výpisem jím zadaných dat.

