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Nowoczesny Interfejs

OKAY CRM 2.0 to aż 6 do wyboru 
nowoczesnych „skórek” programu! 
Użytkownik może wybrać czy chce 
pracować w kolorystyce np. MS 
Vista czy MS Office 2007. Zmiana 
szerokości i kolejności 
wyświetlonych kolumn to tylko 
dwa kliknięcia myszką. Istnieje 
również możliwość określenia, 
które kolumny mają być
wyświetlane w ramach danego 
widoku. 
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Kalendarz Graficzny

Najnowsza aplikacja jest 
wyposażona w profesjonalny 
kalendarz graficzny, który pozwala 
interaktywnie działać i planować
swój czas.



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 , branżę , typ, status, 
numer identyfikacyjny nadawany 
przez system, nr NIP, opiekuna 
kontrahenta, czyli osobę
odpowiedzialną za kontrahenta.
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Osoby kontaktowe

Formularz Osoba / Pracownik służy 
do gromadzenia szczegółowych 
informacji nt. pracowników danego 
kontrahenta. Formularz Osoba / 
Pracownik składa się między innymi 
z: danych szczegółowych nt. 
pracownika - dane te obejmują: 
imię i nazwisko pracownika, 
stanowisko, jego tytuł (inż. Dr) 
dział oraz rodzaj pracownika , jak 
również z sekcji danych tele-
adresowych, do których należą: 
telefony pracownika, faxy 
pracownika, tel. komórkowy oraz 
trzy pola przeznaczone na adresy 
email. 
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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.). 
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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.

8



Projekty

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).
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Zarządzanie dokumentami

Możliwość wyświetlenia pełnej 
listy załączonych dokumentów w 
OKAYu – to użyteczny widok. W 
prosty sposób można filtrować, 
sortować i wyszukiwać
interesujące pliki w całej bazie 
danych.
Dodatkowo istnieje możliwość
tworzenia dokumentów na 
podstawie wcześniej 
zdefiniowanych wzorców.



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. Wszystkie raporty mogą
przybrać postać listy danych, którą
jednym kliknięciem można 
przenieść do arkusza programu MS 
Excel i poddać je dalszej obróbce. 
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Integracja z 

telefonem/Skypem

OKAY CRM 2.0 został wyposażony 
w funkcję umożliwiającą
uruchomienie zewnętrznej 
aplikacji służącej do wykonywania 
połączeń telefonicznych. 
Wystarczy dwukrotnie kliknąć na 
pole z numerem telefonu a 
uruchomi się wybieranie telefonu. 
Funkcja została przetestowana z 
bezpłatnym programem X-Lite 
oraz Skype.
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Integracja z ZUMI

Jesteś w delegacji i potrzebujesz 
znaleźć hotel w pobliżu klienta. 
Nic prostszego. Wystarczy kliknąć
na odpowiedni przycisk. Program 
automatycznie otworzy okno 
przeglądarki na stronie ZUMI.
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Prosty edytor wiadomości 

e-mail w formacie HTML

OKAY CRM 2.0 został wyposażony 
w prosty edytor wiadomości HTML. 
Można w nim wybrać czcionkę, 
pogrubić tekst oraz zmienić kolor. 
Funkcja znakomicie sprawuje się
przy współpracy z MS Outlookiem. 
Dodatkowo, wysyłając e-maila 
użytkownik może skorzystać z 
wcześniej przygotowanych przez 
niego Wzorców e-maili.
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Rozbudowany system 

praw dostępu

Każdemu użytkownikowi programu 
OKAY CRM można włączyć lub 
wyłączyć wybrane funkcje 
programu w zależności od potrzeb.
W OKAY CRM 2.0 możemy wybrać
obszar programu i nadać
użytkownikowi uprawnienia do 
niego. Noczesny system praw 
dostępu ma szczególne znaczenie 
w przypadku większych grup 
roboczych. 
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Import danych z Excela 

z deduplikacją

System OKAY CRM umożliwia 
import plików programu MS Excel. 
OKAY CRM 2.0 został wyposażony 
w funkcję mapowania kolumn 
importowanego pliku MS Excel co 
nie wymusza przygotowania pliku, 
który ma zostać zaimportowany. 
System OKAY CRM importuje 
wyłącznie kontakty 
niepowtarzające się – oznacza to, 
iż jeżeli w trakcie importu zostanie 
odnaleziony kontakt o tak samo 
zapisanym imieniu i nazwisku 
(oraz przyporządkowany do tego 
samego kontrahenta) nie zostanie 
on zaimportowany.
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Export danych do Excela

W OKAY CRM 2.0 istnieje 
możliwość exportu danych do 
Excela za jednym kliknięciem 
myszki.



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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Clix Software 

Dane Kontaktowe

Clix Software Sp. z o.o.

ul. Wilcza 46 lok. 401, 

00-679 Warszawa

Tel. (022) 205 07 66

Fax (022) 628 18 22

email: office@clix-software.com

www.clix-software.com

www.okaycrm.com




