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Opis funkcjonalności
OKAY CRM 2.0
OKAY CRM 2.0 – to niezwykle łatwy w użyciu program do
zarządzania kontaktami z klientami. Umożliwia stworzenie
kompletnej bazy wiedzy o klientach (obejmującej m.in.
osoby kontaktowe, dane tele-adresowe, wspólne ustalenia,
historię
kontaktów,
dokumenty,
grupowanie),
automatyzację czynności związanych z komunikacją z
klientami (korespondencja seryjna, e-mailingi) oraz
delegowanie i kontrolę realizacji zadań dla pracowników.

Dzięki OKAY CRM możesz osiągnąć m.in. następujące
korzyści:









Wzrost wydajności o 25 %
Zwiększenie efektywności pracy poprzez automatyzację
czynności i eliminację zbędnych czynności
Zwiększenie sprzedaży poprzez lepsze dostosowanie
oferty do potrzeb klienta w oparciu o wiedzę nt. klienta
Większa satysfakcja klientów dzięki szybszej i
profesjonalnej obsłudze
Zwiększenie lojalności klientów poprzez możliwość
utrzymania ciągłego kontaktu z klientami
Zmniejszenie skutków rotacji pracowników– informacje o
klientach nie są już tracone bezpowrotnie, np. wraz z
odejściem pracownika z firmy
Obniżenie ryzyka prowadzenia firmy poprzez dostęp do
informacji i pełną kontrolę sytuacji

OKAY CRM przeznaczony jest dla małych i średnich firm,
samodzielnych działów większych przedsiębiorstw lub osób
wykonujących
tzw.
wolne
zawody
(prawników,
konsultantów, architektów, lekarzy itp.).
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Zarządzanie wiedzą o
kontrahentach
OKAY CRM umożliwia gromadzenie informacji
zarówno na temat klientów, dostawców,
partnerów,
konkurentów
czy
też
podwykonawców. Kontrahentami mogą być
również konsumenci indywidualni (lub ich
rodziny), Wiedza na ich temat może
obejmować informacje tele-adresowe (w tym
możliwość wprowadzania wielu adresów
(lokalizacji) dla danego kontrahenta, branżę,
typ, status, numer identyfikacyjny nadawany
przez system, nr NIP, opiekuna kontrahenta,
czyli osobę odpowiedzialną za kontrahenta.

w których można magazynować dodatkowe
informacje.
Z każdym kontrahentem można powiązać
również informacje nt.

Pracowników (członków rodziny)

Historii kontaktów

Zadań –zrealizowanych oraz planowanych
wobec danego kontrahenta

Projektów
(działań
sprzedażowych,
serwisowych, reklamacyjnych itp.)

Szerszego opis tekstowego kontrahenta

Historia Kontaktów
Jedną z podstawowych funkcji OKAY CRM jest
możliwość gromadzenia szczegółowej historii
kontaktów (aktywności) z klientami. Historia
kontaktów może dotyczyć wszelkich sfer
komunikacji
pomiędzy
naszą
firmą
a
kontrahentami. Może ona zarówno dotyczyć
tego, co się dzieje się przed rozpoczęciem
współpracy (sprzedaż i marketing), w trakcie
współpracy
(realizacja
zamówień)
oraz
serwisu i wsparcia posprzedażnego. Na
historię
kontaktów
składają
się
tzw.
aktywności (spotkania, telefony, emaile,
płatności, dostawy itd.).

Każdy
kontrahent
może
być
przyporządkowany do nieograniczonej ilości
definiowalnych grup, powtarzalnych zadań,
które powinny zostać zrealizowane wobec
kontrahenta, np. w celu podtrzymania
kontaktu z nim i zadbania o jego lojalność,
oraz
relacji
w
stosunku
do
innych
kontrahentów wprowadzonych do systemu
(konkurentów,
dostawców,
partnerów,
podwykonawców,
pośredników,
dealerów
itp.). Grupowanie i klasyfikacja mogą być
wykorzystane w tworzeniu list kontrahentów,
przydatnych przy:
korespondencji seryjnej (np. przy wysyłaniu
tej samej oferty do pewnej grupy firm,
przygotowaniu mailingu i tworzeniu etykiet
tele-adresowych do tych mailingów, oraz przy
tworzeniu e-mailingów).
Użytkownik może zdefiniować samodzielnie
bardzo wiele słowników, dostosowując tym
samym program do swoich potrzeb. Słownik
można modyfikować niemal w każdej chwili
pracy z programem. Dużą elastyczność OKAY
CRM zawdzięcza możliwości definiowania
własnych pól związanych z kontrahentami,
osobami, aktywnościami oraz projektami.
Użytkownik może zdefiniować do 12 pól dla
każdego z wymienionych powyżej obiektów,

Każda aktywność może być zarejestrowana w
systemie. Poza oczywistymi danymi takimi
jak rodzaj aktywności (np. telefon, spotkanie,
email), jej data i opis, istnieje możliwość
wprowadzenia danych nt. kosztu aktywności
(np. wyjazdu do klienta) oraz czasu jej
trwania (np. czasu naprawy serwisowej).
Gromadzenie tych informacji umożliwia
późniejszą ocenę kosztów obsługi klienta oraz
nakładów poniesionych na jego pozyskanie. Z
każdą aktywnością można powiązać jej
uczestników (np. osoby biorące udział w
spotkaniu z kontrahentem), dokumenty w
formie elektronicznej (np. notatki ze spotkań,
protokoły, podpisane umowy, wysłane oferty,
zeskanowane faksy itp.), szersze komentarze
dokładniej opisujące aktywność, informacje
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nt. wymienionych materiałów, prezentów,
materiałów
marketingowych,
próbek
produktów itp. oraz przyporządkowanie do
projektu.

Delegowanie zadań
Wobec każdego kontrahenta można przypisać
listę
zadań
jakie
powinny
zostać
zrealizowane. Zadania posiadają swoich
twórców
i
wykonawców.
Mogą
być
przyporządkowane zarówno twórcom (twórca
zadania
może
być
jednocześnie
jego
wykonawcą)
lub
innym
pracownikom.
Korzystając
z
funkcji
zadania
każdy
pracownik może błyskawicznie sprawdzić co
powinien wykonać w danym dniu (lub w
najbliższym czasie) zaś jego przełożony może
kontrolować postęp z realizacji powierzonych
zadań. Każde zadanie może być jednocześnie
widoczne w kalendarzu lub na liście zadań
programu MS Outlook.

OKAY CRM w wersji 2.0 umożliwia połączenie
z projektami nie tylko historii ale, również
zadań, które powinny być zrealizowane w
ramach projektu. Funkcja ta znacznie
systematyzuje wprowadzanie zadań oraz
umożliwia
lepsze
śledzenie
realizacji
poszczególnych projektów.
Oczywiście zadania przyporządkowane do
projektu można również przeglądać w
zakładce Zadania formularza Kontrahent.
Dodatkowo w wersji 2.0, OKAY CRM może
automatycznie
(co
zdefiniowany
przez
użytkownika okres czasu) powiadamiać o
nadejściu
terminu
realizacji
przyporządkowanego użytkownikowi zadania.

Zarządzanie projektami
Jedną z najbardziej zaawansowanych funkcji
OKAY CRM jest możliwość definiowania
projektów
oraz
przyporządkowania
poszczególnych historii do projektów. Projekt
to zdefiniowany ciąg zdarzeń, mający
doprowadzić nas do określonego celu (np.
sprzedaży, realizacji zamówienia czy też
naprawy serwisowej). Może on posiadać
swoją strukturę - składać się z faz (np.
analiza
potrzeb
klienta,
demonstracja
produktu, złożenie oferty, negocjacje umowy,
podpisanie umowy). Projekty grupują historię
z kontrahentami i umożliwiają błyskawiczną
ocenę realizacji poszczególnych spraw (oceny
na jakiem etapie znajduje się projekt danego
klienta).
Przyporządkowując
historię
do
danego
projektu wybieramy rodzaj projektu (np.
Sprzedaż, Naprawa Serwisowa, Realizacja
Zamówienia) oraz bieżącą fazę projektu (w
systemie nie istnieją żadne ograniczenia co
do definicji ilości i faz projektów, ilości
jednocześnie otwartych projektów, czy też
zdefiniowanych projektów). Takie możliwości
powodują,
ogromną
elastyczność
w
późniejszej analizie bieżącej działalności. Za
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pomocą raportów można np. analizować ilość
przyjętych
reklamacji,
rozpoczętych
sprzedaży czy zrealizowanych dostaw, nie
wspominając już o możliwości analizy
postępu ich realizacji, kosztów czy też
zasobów czasowych niezbędnych do ich
wykonania.

W oparciu o listę produktów projektu, system
może wygenerować Fakturę VAT lub Fakturę
VAT Pro Forma. Wygenerowany dokument
może być wydrukowany i wprowadzony do
rejestru sprzedaży VAT.




wszystkie firmy z Krakowa należące do
branży „Chemia”,
wszystkie
firmy,
którym
przyporządkowano program lojalnościowy
„wysyłka kartek świątecznych”, itd.

Listy mogą być przydatne przy:

tworzeniu korespondencji seryjnej, np.
przy wysyłaniu tej samej oferty do
pewnej grupy firm,

przygotowaniu mailingu i tworzeniu
etykiet adresowych do tych mailingów,

tworzeniu e-mailingów,

eksporcie wybranych danych do arkuszy
programu MS Excel.
Parametry, które opisują listę to kryteria
służące do zawężenia ilości danych, które
mają znaleźć się na liście. Do kryteriów tych
należą między innymi takie elementy jak: typ
kontrahenta, branża kontrahenta, region w
którym działa kontrahent, grupa do której
należy kontrahent oraz wiele innych.

Zarządzanie Listami
Lista
to
zbiór
parametrów
filtrowania
(wyszukiwania) danych mających spełniać
określone warunki np.:

wszystkie firmy z regionu południowego
należące do grupy VIP,

W systemie istnieje możliwość zdefiniowania
dowolnej liczby list. Każda lista posiada
nazwę, właściciela oraz datę utworzenia. Lista
tworzona jest w oparciu o wprowadzone do
systemu dane oraz, już wspomniane,
parametry. Listy mają charakter dynamiczny.
Oznacza to, że system zapisuje jedynie
parametry
listy
oraz
wyniki
ostatniej
utworzonej
listy.
W momencie,
kiedy
generujemy nową listę jest ona tworzona na
nowo na podstawie danych wprowadzonych
do systemu.
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programu OKAY CRM.
etykiet adresowych.

To

samo

dotyczy

Współpraca z Microsoft
Outlook
Kontakty

Do
wszystkich
kontrahentów
z
wygenerowanej listy można automatycznie
przyporządkować historię, zadanie, projekt
lub przypisać ich do określonej grupy.

Po
skonfigurowaniu
programu
kilkoma
kliknięciamy myszki można przekopiować
wszystkie kontakty z programu Microsoft
Outlook do OKAY CRM (później można
wykorzystywać tę funkcję w celu uzupełnienia
danych w OKAY CRM o nowe kontakty
wprowadzone do programu MS Outlook).

Wygenerowana lista kontrahentów może być
wyeksportowana
(oczywiście
w
ramach
posiadanych uprawnień) do Excela.
Również można zrealizować wysyłkę emailingową. Wersja ta została uzupełniona
prosty edytor HTML emailingów pozwalający
na sformatowanie tekstu. Można również
mieć podręczną listę wzorców wiadomości email i dwoma kliknięciamy wysłać wiadomość.

Współpraca z Microsoft Office
Korespondencja Seryjna
Korespondencja seryjna polega na łączeniu
danych zawartych w programie OKAY CRM
(przenoszeniu ich) do dokumentów programu
Microsoft Word. Dzięki temu użytkownik
może w błyskawiczny sposób przygotować
dedykowane oferty, wysyłać indywidualnie
adresowaną korespondencję, wypełniać dane
formularzy.

Użytkownik może samodzielnie potworzyć
dowolną ilość swoich wzorców (takich jak
oferty, formularze, cenniki, umowy itp.)
pobierających
automatycznie
dane
z

System automatycznie utworzy odpowiednich
kontrahentów oraz przyporządkuje im dane
osobowe nt. zaimportowanych kontaktów.
Inną możliwością współpracy z programem
MS Outlook jest import lub eksport
pojedynczych danych o osobach. Kontakty
można kopiować pomiędzy programami w
obie strony.

Zadania i terminy w kalendarzu

Każde wprowadzone do OKAY CRM zadanie
może
być
jednocześnie
widoczne
w
kalendarzu lub na liście zadań programu MS
Outlook. Wymaga to jednego kliknięcia
myszki.
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Import emaili
System umożliwia regularne importowanie
danych (wiadomości email) ze Skrzynki
Odbiorczej (Inbox) z programu pocztowego
MS Outlook. Na podstawie adresu e-mail
system odnajdzie odpowiedniego kontrahenta
(osobę kontaktową) i na tej podstawie
utworzy wpis historii o treści znajdującej się
w
tytule
wiadomości
i
komentarzu
znajdującym
się
w
głównym
tekście
wiadomości.

Wysyłanie emaili
Kliknięcie myszką w jakimkolwiek miejscu
programu
na
adres
email
powoduje
automatyczne utworzenie nowej wiadomości
emaila. Informacja o wysłaniu emalia może
być automatycznie zapisana w historii
kontaktów.

Współpraca z Microsoft Excel
Dane na temat kontrahentów przechowywane
w arkuszach programu Microsoft Excel mogą
uzupełnić tworzoną bazę danych. OKAY CRM
pozwala na ich import. W najnowszej wersji
programu nie ma znaczenia układ danych w
posiadanym pliku excelowskim. Wystarczy
wskazać w OKAYu co w danej kolumnie się
znajduje. System importuje zarówno dane
kontrahentów jak i osoby kontaktowe.
Umożliwia również zaimportowanie danych do
pól definiowalnych.
Dane można również eksportować do
programu MS Excel. Po wygenerowaniu listy
kontrahentów
spełniających
określone
warunki, jednym kliknięciem myszki można
przenieść jej zawartość do arkusza MS Excel.

Zarządzanie Dokumentami
Z każdym kontrahentem, historią lub
projektem można powiązać dowolną ilość
dokumentów
elektronicznych
dowolnych
typów (załączników). Dokumenty te można w
każdej
chwili
otworzyć,
przeglądać,
modyfikować, drukować, uzupełniać itd. Pliki
można dołączyć w formie kompletnego
dokumentu elektronicznego, bądź w formie

linku - ścieżki dostępu określającej miejsce
gdzie znajduje się kompletny dokument.
Każdy dokument może być jednocześnie
opisany za pomocą daty wprowadzenia
załącznika,
twórcy
załącznika,
typu
załącznika, jego wersji i tytułu.

Baza dokumentów
wzorcowych
Baza dokumentów wzorcowych umożliwia
stworzenie
listy
najczęściej
używanych
dokumentów. W wielu miejscach w programie
można natychmiast skorzystać z takiej listy.
System na podstawie wzorca utworzy nowy
dokument i automatycznie uzupełni go o
dane z systemu OKAY CRM.

Deduplikacja danych
OKAY CRM wyposażony jest w funkcję
deduplikacji danych, która w inteligentny
sposób wyszukuje powtarzające się nazwy
kontrahentów bez względu na to jak zostały
one zapisane. OKAY CRM jest jedynym
dostępnym w Polsce programem standardowo
wyposażonym
w
taką
funkcjonalność.
Zastosowanie
w
systemie
elementów
sztucznej inteligencji umożliwia wyszukiwanie
tych samych firm funkcjonujących pod
zróżnicowanymi nazwami.
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Lepszy wizerunek w oczach klientów

Dla przykładu, dla systemu nie stanowi
żadnego problemu zweryfikowanie, iż w
poniższych przykładach chodzi o tę samą
firmę:
PPHU AKKA
Akka
„AKKA”
AKKA sp. z o.o.
Przeds.Prod.Handl.Usług. AKKA sp. z
Dodatkowo
system,
może
sprawdzać
poprawność danych teleadresowych (np. czy
znaleziony duplikat pochodzi z tego samego
miasta).
Wyszukane duplikaty można usunąć z bazy
danych (a wraz z nimi wszystkie powiązane
informacje jak osoby kontaktowe, historia
kontaktów
projekty
i
zadania)
lub
zdeduplikować (połączyć dane w jednego
kontrahenta).

Wszyscy doskonale wiemy, jak się czujemy
kiedy nasze skrzynki pocztowe zawierają
kilkanaście tych samych ofert, zaproszeń
bądź reklamówek przesłanych od tego
samego dostawcy. Jest to efektem istnienia
zapisu o naszej firmie w wielu bazach danych
i braku zadania sobie trudu usunięcia
powtarzających się zapisów. Zredukowanie
liczby duplikatów z pewnością przyczyni się
do stworzenia wizerunku firmy szanującej
swoich klientów.

Zmniejszenie kosztów działań
marketingu bezpośredniego
Usunięcie zdublowanych zapisów pozwala na
zmniejszenie kosztów mailingów oraz działań
marketingowych
poprzez
eliminację
„wielokrotnych trafień (wysyłek, telefonów)”
do tych samych klientów.

Lepszy obieg informacji w firmie
Praca z dublującymi się kontrahentami w
systemach informatycznych jest znacznie
bardziej utrudniona niż w przypadku dobrze
zarządzanej bazy danych. Dzięki takiej bazie
z jednej strony odnalezienie informacji jest
znacznie szybsze a z drugiej strony powoduje
uniknięcie wielu pomyłek i nieporozumień.

Kreator Wdrożenia
Kreator Wdrożenia to specjalny moduł
wyposażony w profesjonalną wiedzę na temat
filozofii i najlepszych praktyk zarządzania
relacjami z klientami (CRM). Kreator znacznie
upraszcza
i
przyspiesza
konfigurację
programu.

Dzięki
zastosowaniu
tej
funkcji
przedsiębiorstwo może osiągnąć następujące
korzyści:

Redukcja czasu i odciążenie
zasobów ludzkich
System umożliwia zdecydowaną redukcję
czasu potrzebnego na dokonanie czynności
deduplikacji
danych.
Szacujemy,
że
oszczędności mogą wynieść nawet do 90 %
wyjściowego czasu potrzebnego na jej
zrealizowanie.
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Jego
głównym
zadaniem
jest
łatwe
dostosowanie OKAY CRM do potrzeb firmy. W
tym celu zaszyto w programie bogaty zasób
informacji
merytorycznych
opracowanych
przez
doradców
firmy
konsultingowej
specjalizującej się w tematyce CRM. W
trakcie
konfiguracji
programu
Kreator
podpowiada możliwe opcje oraz najczęściej
stosowane praktyki CRM.

Wszystkie raporty mogą przybrać postać listy
danych, którą jednym kliknięciem można
przenieść do arkusza programu MS Excel i
poddać je dalszej obróbce. Dla tych, którzy
chcieliby utworzyć własne raporty mogą
spróbować
skorzystać
z
innowacyjnego
raportowania Qquery. Zapytanie wpisujemy
językiem naturalnym (np. Oblicz sprzedaż w
maju) a w zamian otrzymujemy odpowiedź.

Raportowanie
System OKAY CRM posiada zdefiniowaną listę
kilkudziesięciu raportów. Za ich pomocą
można analizować różne sfery zarządzania
relacjami z klientami oraz efektywność
własnych
służb
odpowiedzialnych
za
współpracę z klientami.

Szybkość i łatwość obsługi
OKAY CRM to niezwykle prosty, intuicyjny i
czytelny system do zarządzania relacjami z
klientami – jego użytkowania można się
nauczyć bardzo szybko! Proste i przejrzyste
formularze gwarantują wygodną pracę oraz
szybkie odnalezienie potrzebnych informacji
lub funkcji.

Przykładowo:

Raport
„Projekty”
ukazuje
bieżącą
realizację
projektów
serwisowych,
marketingowych, sprzedażowych, itp. W
każdej chwili menedżer może podejrzeć
postępy w realizacji poszczególnych
projektów i zareagować kiedy sytuacja
jest niezgodna z oczekiwaniami

Raport „Historia Aktywności” pozwala
ocenić zaangażowanie czasowe i koszty
obsługi poszczególnych klientów, a tym
samym zbadać prawdziwą zyskowność
tych klientów.

Raport „Historia Aktywności - raport
handlowca”
pozwala
ocenić
zaangażowanie
poszczególnych
pracowników. Menedżer widzi ile i jakie
aktywności
były
wykonane
przez
pracowników. Może je porównać z
wynikami sprzedaży i dać odpowiednie
wskazówki
swoim
podwładnym
lub
skierować ich na odpowiednie szkolenia.

Jednym kliknięciem myszki użytkownik może
dotrzeć do wszystkich wprowadzonych do
systemu kontrahentów, osób, zadań, historii
kontaktów,
projektów.
Specjalne
okno
wyszukiwania
służy
do
szybkiego
odnalezienia poszukiwanego kontrahenta,
osoby, projektu, historii kontaktów i zadań.
Na
znalezienie
odpowiedniego
zapisu
potrzebujesz najwyżej 2 sekund! Użytkownik
może
przeglądać
wszystkie
zapisy
wprowadzone do systemu lub wyłącznie
„swoje” wpisy. Dane można w błyskawiczny
sposób
filtrować
ograniczając
zakres
wyświetlonych
informacji
wyłącznie
do
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interesujących nas zapisów (np. Klientów, z
Myślenic,
obsługiwanych
przez
p.
Wolańskiego, posortowanych rosnąco).
Kliknięcie myszką na numer telefonu lub
adres
email
powoduje
automatyczne
uruchomienie odpowiedniego programu do
dzwonienia (np. AutoDial w Windowsach lub
X-Lite dla telefonii Voip) lub okna nowej
wiadomości email, która automatycznie może
być zapisana jako Historia w OKAYu.

System został również wyposażony w
podręczne menu pod prawym przyciskiem
myszki, gdzie jednym kliknięciem myszki
można utworzyć nowego kontrahenta, dodać
nową osobę, historię, zadanie lub projekt.
Dodatkowo użytkownik może zdefiniować
listę najczęściej wykorzystywanych opisów
historii i zadań, dzięki czemu nie będzie ich
musiał wprowadzać z klawiatury (po prostu
wybiera je kliknięciem myszki z rozwijanej
listy).

Istnieje
również
możliwość
powiązania
wybieranego typu kontaktu (np. spotkanie,
telefon, e-mial) z jego szacunkowym kosztem
i czasem trwania. To umożliwia szybsze
wprowadzania
danych
(wybierając
typ
kontaktu komputer automatycznie wypełni
pola koszt i czas historii).

Pod prawym przyciskiem myszki znajduje się
również „Nowa historia z wzorca” To opcja,
która
zdecydowanie
przyspiesza
wprowadzenie historii kontaktów. Dwoma
kliknięciami myszy można uzupełnić wpis
nowej historii o typ kontaktu, czas, koszt,
oraz opis. Użytkownik może zdefiniować
nieograniczoną liczbę skrótów, dzięki którym
będzie mógł przyspieszyć swoją pracę.

W systemie OKAY CRM istnieje możliwość
zautomatyzowania pewnych czynności. Jedną
z nich jest automatyczne utworzenie zadania
na podstawie wcześniej zrealizowanego
zadania. Przeanalizujmy poniższy przykład
aby zrozumieć ideę zadań następujących po
sobie: załóżmy, że użytkownik otrzymał
zadanie
„umów
się
na
spotkanie
z
kontrahentem X”. Po wykonaniu zadania
(zaznaczeniu opcji „Zakończone” formularza
„Zadania”), system automatycznie utworzy
aktywność „Zrealizowano: umów się na
spotkanie z kontrahentem X”. Jest logicznym,
iż po umówieniu się na spotkanie, kolejną
czynnością jaką powinien zrobić użytkownik
jest
utworzenie
kolejnego
zadania
zatytułowanego „Spotkanie z kontrahentem
X”. Przedstawia to poniższa sekwencja
czynności:
Zadanie:
umów
się
na
spotkanie
z
kontrahentem X
Aktywność: Zrealizowano: umów się na
spotkanie z kontrahentem X
Zadanie: Spotkanie z kontrahentem X
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W OKAY CRM można zdefiniować tzw.
zadanie następujące. Oznacza to, że w
przypadku zaznaczenie danego zadania jako
„Zrealizowanego” system nie tylko utworzy
nową aktywność (o treści „zrealizowano
zadanie”), ale również utworzy i wyświetli
kolejne zadanie.

Możliwość dostosowania
widoku do własnych potrzeb
Jedną z ciekawszych funkcji OKAY CRM jest
możliwość
konfigurowania
widoków
kontrahentów, osób, projektów, historii czy
zadań w Formularzu Głównym. Dzięki tej
opcji użytkownik, może wybrać tylko te pola
(kolumny), które są mu przydatne.






uprawnienia do przeglądania
obiektu w widoku ogólnym
uprawnienia do przeglądania
obiektu w widoku szczegółowym,
uprawnienia do
edytowania
obiektu
uprawnienia
do
kasowania
obiektu

danego
danego
danego
danego

Oczywiście, każdy użytkownik, aby zalogować
się do systemu musi użyć swojego hasła.

Pola wymagalne
W obecnej wersji programu OKAY CRM,
użytkownik może zdefiniować tzw. Pola
wymagalne
(oznaczone
na
formularzu
kolorem niebieskim), które muszą być
uzupełnione przez użytkownika w trakcie
dodawania lub edycji danych.
Użytkownik, może również ustawić jako
wymagalne powiązane dane takie jak grupy
czy też relacje.

System praw dostępu do
danych programu
Każdy z użytkowników posiada określone
uprawnienia do poszczególnych obiektów
(kontrahent,
osoba,
projekt
itd.).
Hierarchiczny system praw dostępu ma
szczególne znaczenie w przypadku większych
grup roboczych. W ramach systemu każdy
użytkownik posiada trzy poziomy praw
dostępu:
•
do wszystkich danych
•
do danych wprowadzonych przez
grupę użytkowników, do której został
przyporządkowany dany użytkownik
•
do danych, które sam wprowadził
W ramach każdego poziomu użytkownik
otrzyma szczegółowe prawa dostępu (np.
dostęp do ogólnego widoku wszystkich
kontrahentów,
możliwość
przeglądania
szczegółowych informacji nt. kontrahentów
należących do tej samej grupy użytkowników
oraz
możliwość
modyfikacji
wyłącznie
„swoich” kontrahentów).

Integracja z komunikatorami
Gadu Gadu i Skype
W progamie zostały udostępnione pola na
numery Gadu Gadu oraz Skype. Wystarczy w
OKAYu dwukrotnie kliknąć na wybrany numer
a automatycznie uruchomi się odpowiedni
komunikator.

Integracja z mapą
internetową
OKAY CRM został zintegrowany z internetową
mapą, dzięki czemu jednym kliknęciem
użytkownik jest w stanie zobaczyć dokładną

Prawa dostępu OKAY CRM są następujące:
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lokalizację
swojego
kontrahenta
oraz
sprawdzić najkrótszą drogę dojazdu do niego.

CLIX SOFTWARE
UL. WILCZA 46 LOK. 401
00-679 WARSZAWA, POLSKA
TEL. (48 22) 205 07 66, FAX (48 22) 628 18 22
www.clix-software.com, office@clix-software.com
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