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I N T U O - C O M PA N Y I N T E L L I G E N C E
Business Management Software / Customer Relationship Management
Ovládejte jednoduše i ty nejsložitější systémy.
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Přemýšleli jste, jak podpořit klíčové procesy ve Vaší společnosti?
Jak lépe rozvíjet příležitosti, sdílet informace, řídit projekty nebo marketing?
Chcete lépe komunikovat se svými stávajícími a potenciálními zákazníky?
Měřitelně hodnotit výkon svých obchodníků a servisních techniků?
Většině společností schází konzistentní přístup a technologie pro řízení vztahů se zákazníky
a dalších procesů, ať už se jedná o management, obchod, servis, evidence služeb či marketing.

Intuo - Company Intelligence
Intuo - Company Intelligence je český informační systém postavený na nejmodernějších
současných technologiích s vynikajícím poměrem cena/výkon.
Nejedná se pouze o běžný CRM systém, ale z hlediska strategického řízení ve firmě
je to zejména Business Management Software.
Pomocí systému Intuo můžete snadno a efektivně plánovat, organizovat a řídit jakékoliv
procesy ve Vaší společnosti. Navíc je snadno propojitelný s mnoha dalšími systémy,
jako jsou například ECM/DMS nebo ERP systémy.

Jaké oblasti Intuo - Company Intelligence řeší?
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Díky systému Intuo budete mít klíčové informace a procesy vždy pod kontrolou - jednoduše a včas.
Intuo Vám pomůže využít potenciál Vašeho týmu na maximum.
Intuo workflow umožnuje automaticky spravovat jednotlivé kroky libovolného procesu.
Upozorňuje na případné potíže a úkoly, které je třeba řešit.
Tím podporuje nejen včasnou dodávku zboží a služeb, ale třeba i včasnou odpověď
obchodnímu partnerovi, nebo doručení nabídky.
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Přínosy systému Intuo - Company Intelligence
Manažerům slouží pro lepší řízení a vyhodnocování práce jednotlivých pracovníků nebo týmů.
Uživatelům přináší pořádek v informacích, usnadňuje práci, podporuje týmovou spolupráci
a umožňuje lépe reagovat na měnící se podmínky.
Firmě poskytuje nástroj pro zefektivnění veškerých procesů ve společnosti, zdokonalení
a zrychlení komunikace se zákazníky i dodavateli, nástroje pro řízení projektů, týmů
i jednotlivců uvnitř společnosti, čímž přispívá k lepší konkurenceschopnosti.
Dokonalý systém vykazování služeb zrychluje a zpřesňuje fakturaci.

Zásadní přednosti systému
Intuitivní ovládání

Automatizace procesů

Podpora týmové spolupráce

Možnost propojení s jakýmkoliv systémem

Zlepšení podnikových procesů

Rychlá návratnost investice

Propojení s MS Office

Zefektivnění práce ve firmě

„Systém Intuo pro nás představuje nástroj, který nám pomáhá efektivně řídit obchodní a servisní procesy.
Díky komplexním informacím o zákaznících, které jsou našim zaměstnancům dostupné na jednom místě,
můžeme pružně reagovat na individuální potřeby našich zákazníků. Systém Intuo nám také umožňuje
monitorovat a hodnotit výkonnost našich zaměstnanců.“
Martin Dobiáš, ekonomický ředitel, Medicton Group, s.r.o
Ředitel
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Řízení vztahů se zákazníky (CRM): Zvýšení prodejů i spokojenosti zákazníků.
Servis: Získání dokonalého přehledu o zařízeních, práci techniků i průběhu procesu.
Řízení projektů: Využití plánovacích nástrojů, eliminace rizika a vyšší efektivita projektů.
Help Desk: Zrychlení činnosti interního helpdesku, nebo externích dodavatelů služeb.
Business Management: Vyhodnocení máte k dispozici v reálném čase.
Marketing: Přehled, plánování a podpora při organizaci akcí a dalších marketingových aktivit.
Řízení lidských zdrojů: Podpora plánování interních kapacit, jejich rozvoje, proces náboru a vyhodnocování uchazečů.
Správa a údržba zařízení: Přehled o zařízeních a provedené i plánované údržbě.
Organizace firmy: Pořádek v informacích, týmová spolupráce, sdílení dat.

Rádi Vám bezplatně poskytneme další informace o systému Intuo - Company Intelligence
včetně podrobného představení a živé ukázky. Neváhejte se na nás obrátit!

Kontakt:

Tel: +420 281 090 141

Mateřská společnost:

Tel: +420 281 090 141

Intuo Intelligence s.r.o.

E-mail: info@intuo.cz

Digital Resources a.s.

E-mail: info@digres.cz
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