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I de fl esta företag hämtas mycket 
information vid kontakt med kunderna, 
CRM erbjuder ett sätt att på ett struk-
turerat sätt ta till vara på denna 
information och göra den tillgänglig för 
alla i företaget. Detta i sin tur skapar 
förutsättningar för en effektiv kund-
bearbetning, riktad marknadsföring, 
snabb uppföljning och mycket mer som 
skapar och upprätthåller långsiktiga 
kundrelationer.

emPARTs CRM är ett användarvänligt system för att hantera samtliga kontakter med Er kund, här 
registreras kunduppgifter, kontakter, aktiviteter, produkter m.m. 
Allt samlas på ett och samma ställe för att optimera funktionaliteten.

I noteringar på kundfl iken samt i aktiviteter samlas information och historik om kunden, detta gör att 
samtliga på företaget har möjlighet att se vad som gäller för den aktuella kunden samt vilka aktiviteter 
och kontakter som gjorts tidigare. Detta gör det möjligt för medarbetarna att snabbt och enkelt ta rätt 
beslut om en åtgärd i kundrelationen. Denna möjlighet gör företaget affärsmässigt och enhetligt. 
Hela företaget hanterar kundrelationen på samma sätt.
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 I programmet ingår

   Kunduppgifter

   Kontaktpersonsuppgifter hos kund

   Aktiviteter

   Dokumentarkiv

   Koppling till kalender via Outlook

   Koppling till Outlook epost

  Kopplingar mot andra program

  Utskrifter och analyser

Uppgifter om programmet

emPARTs har ett rollbaserat behörighetssystem som kan särskilja tillgängligheten av information per 
användare.

Med CRM i organisationen innebär det att det är slut på informationsöar, alla delar samma information och 
samtliga medarbetare kan följa med och bidra i kundrelationen. All korrespondens med kunden sparas och 
är tillgänglig för alla.

CRM innehåller också ett antal rapporter. 
Man kan exempelvis snabbt och 
enkelt få ut en rapport på vald kund där man 
får en samlad bild över kontaktuppgifter, 
aktiviteter etc.
 


