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Test OMNITRACKER

Neem contact met ons op!

Sales Management Center
Alle salesprocessen in een hand
Benut uw saleskansen en behoud het overzicht over alle salesprocessen. De kwaliteit van de
klantencontacten en de volledige interactie tussen klant en onderneming zijn doorslaggevend bij een
succesvolle sales. OMNITRACKER Sales Management Center ondersteunt het complete salesproces –
van het eerste contact met de klant tot de facturering.

Uw voordelen

Uitdagingen

Procesoptimalisering
 Efficiënte workflows
 Beheer van bij elkaar horende
salesprojecten
 Management van salespartners
 Multitenancy
 Multivalutafunctie

Ondernemingen moeten hun producten effectief op de markt brengen
onder grote prijsdruk. Opdat alle deelnemers hand in hand kunnen
samenwerken, moeten uiteenlopende processen worden omgezet en
uniform worden ondersteund.

Efficiënte verwerking
 Opvolging van de volledige
interactie met klanten
 Registratie en verwerking van alle
salesactiviteiten
 Creëren en beheer van
salesprojecten
 Geautomatiseerde herindieningen
Volledige procesbeheersing
 Beheer van klantgegevens
 Lead Management
 Opportunity Management
 Offertebeheer
 Contractmanagement
 Bedrijfsadministratie
 Functies voor mailcampagne
 Artikelgegevens en prijslijsten
 Creëren van managementrapporten
Integratie en uitbreiding
 Volledige integratie met andere
OMNITRACKER-applicaties
 Krachtige interfaces
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Geoptimaliseerde salesprocessen
Om te kunnen blijven concurreren moet u uw salesprocessen
optimaliseren. Daartoe behoort een snelle en transparante
communicatie en de effectieve organisatie van alle salesprocessen.

Hoe kan OMNITRACKER u helpen?
Met OMNITRACKER Sales Management Center kunt u alle
salesprocessen in de onderneming plannen, uitvoeren en
controleren. Van het eerste contact met de klant tot de facturering
behoudt u het overzicht en kunt u elke mogelijkheid tot sales
benutten.
U kunt OMNITRACKER voor al uw bedrijfsprocessen
gebruiken/inzetten en hiermee uw kosten aanzienlijk reduceren. U
kunt steeds verdere OMNITRACKER-applicaties integreren en de
bestaande functionaliteit door configuratie aanpassen aan uw
behoeften. OMNITRACKER groeit mee met uw eisen.

 U gelooft het niet? Wij bewijzen het!

Sales Management Center
OMNITRACKER Sales Management Center
ondersteunt alle belangrijke salesprocessen. Zo kunt
u de volledige communicatie en interactie met
geïnteresseerden en klanten op een enkel platform
opvolgen en alle salesactiviteiten gestructureerd en
efficiënt verwerken.
De gebruikersgeoriënteerde en workflow-gebaseerde
applicatie draagt aanzienlijk bij aan de efficiëntie- en
kwaliteitsverbetering van het salesproces. Opdat u
projecten ongeacht uw locatie kunt bewerken, staat
naast de Windows-client natuurlijk ook de web-client
ter beschikking.

geactualiseerde prijslijsten creëren en aan uw klanten
ter beschikking stellen.

Campagneondersteuning
OMNITRACKER Sales Management Center
ondersteunt de systematische planning en uitvoering
van e-mail- en telefooncampagnes. U kunt
verschillende ontvangerlijsten definiëren en in uw
campagnes gebruiken. Het versturen van uw
nieuwsbrief kunt u volledig via OMNITRACKER Sales
Management Center afwikkelen – van het creëren en
de inhoud tot het selecteren van ontvangerlijsten en
het automatische versturen op een door u vastgelegd
tijdstip.

Systematische procesondersteuning
OMNITRACKER Sales Management Center
ondersteunt geregelde processen in de sales. U kunt
salesfases definiëren en in salesmodellen
samenvatten. Voor elk salesproject kunt u
vastleggen, welk salesmodel dient te worden
gebruikt. Zo zijn de taken duidelijk gedefinieerd en
kunnen systematisch worden omgezet.

Lead en Opportunity-management

Klantgegevensmanagement
Goed bijgehouden klantgegevens zijn de basis voor
een doelgerichte communicatie. U kunt de
stamgegevens van uw klanten en geïnteresseerden
eenvoudig bijhouden en heeft vanuit alle processen
toegang daartoe. Zo staan altijd de actuele gegevens
voor u ter beschikking, van mailen en Lead
Management tot de facturering.

Artikelgegevens en prijslijsten
U kunt artikelgegevens beheren en artikelen
groeperen. Verschillende artikelgroepen kunt u tot
prijslijsten samenvatten en met een druk op de knop
kunt u een prijslijst als document creëren. Als u
artikelgegevens wijzigt, dan kunt u zo zeer efficiënt
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OMNITRACKER Sales Management Center
ondersteunt alle taken in Lead en Opportunity
Management, zodat u alle kansen tot het afsluiten
van een verkoop consequent kunt gebruiken. Nieuwe
aanvragen van klanten kunt u handmatig registreren
of uit e-mails of de informatie uit webformulieren
geautomatiseerd laten aanleggen. Spamfilters zorgen
ervoor dat alleen zinvolle vermeldingen worden
aangelegd.
Binnenkomende aanvragen kunt u classificeren en
vastleggen, wie voor de verdere salestaken
verantwoordelijk is en welk salesmodel dient te
worden gevolgd.
OMNITRACKER Sales Management Center
vereenvoudigt het volledige salesproces. U kunt zich
te allen tijde een overzicht verschaffen over uw
salesactiviteiten en termijnen consequent bewaken.
Herindieningen en kalendervermeldingen helpen u
om de taken te structureren en gereguleerd af te
werken.
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Offertebeheer

OMNITRACKER web-client

Creëer op basis van klant- en artikelstamgegevens
individuele offertes voor uw klanten. Uit de
artikelgegevens kunt u met een druk op de knop een
offerte creëren en verschillende versies van de offerte
beheren.

Met OMNITRACKER web-client heeft u via gangbare
webbrowsers toegang tot OMNITRACKER Sales
Management. Uw salespartners kunnen via een
partnerportaal direct nieuwe salesaanvragen
aanleggen en de status verder vervolgen en
actualiseren. Zo kunt u uw salesprojecten ongeacht
uw locatie bewerken.

Contractmanagement
Na succesvol sluiten van de salesfase kunt u vanuit
een offerte direct een contract creëren. Deze dient als
voorbeeld voor de latere facturering en bevat een
verwijzing naar het salesproject. Zo behoudt u altijd
het overzicht over de ontwikkeling van afzonderlijke
salesprojecten.

Bedrijfsadministratie
De ondersteuning van uw bedrijfsprocessen is
inclusief de bedrijfsadministratie. Vanuit een contract
kunt u een factuur schrijven en indien nodig ook een
aanmaning of een creditnota. Alle nodige
documenten kunnen met een druk op de knop uit de
aanwezige gegevens worden gecreëerd. De
documenten kunt u dan per e-mail aan de klanten
sturen en daarbij digitale handtekeningen integreren.
OMNITRACKER Sales Management Center stelt een
gestandaardiseerde interface voor de
gegevensexport naar een financiële boekhouding van
uw keuze ter beschikking.

Doorgedreven integratie
OMNITRACKER groeit mee met uw eisen. Op basis
van het OMNITRACKER-platform kunt u heel
eenvoudig andere OMNITRACKER-applicaties
integreren, om overige bedrijfsprocessen volledig te
ondersteunen, bijv.:
 OMNITRACKER Project Management Center
 OMNITRACKER Task Management
Als u externe systemen wilt integreren, kunt u de
krachtige OMNITRACKER-interfaces gebruiken. Zo
kunt u bijvoorbeeld gegevens met ERP-systemen of
de financiële boekhouding uitwisselen.

Overzicht door rapporten
Met OMNITRACKER Sales Management Center
behoudt u altijd het overzicht over uw
salesprocessen. Met voorgedefinieerde rapporten,
die u eenvoudig aan uw behoeften kunt aanpassen,
wordt de evaluatie van het voor het management
relevante gegevens zeer eenvoudig. Zo herkent u alle
belangrijke samenhangen in een oogopslag.
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Wat is OMNITRACKER?
OMNITRACKER is een universeel bedrijfsproces-platform, waarop alle OMNITRACKER-applicaties zijn gebaseerd.
OMNITRACKER is een efficiënt instrument om de processen aan uw behoeften aan te passen:

Tijd besparen OMNITRACKER biedt oplossingen die u snel
kunt implementeren en eenvoudig kunt aanpassen.
Kosten besparen Reeds na enkele trainingsdagen kunt u zelf
OMNITRACKER-applicaties implementeren en configureren.
Flexibiliteit U kunt alle OMNITRACKER-applicaties out of the
box gebruiken en eenvoudig aanpassen aan uw behoeften –
zonder programmering.
Onderhoudbaarheid U kunt uw OMNITRACKER-applicaties
eenvoudig zelf onderhouden.
Releasecompatibiliteit Gegarandeerde releasecompatibiliteit
met toekomstige versies van het OMNITRACKER-platform.
Klantgeoriënteerde ontwikkeling De verderontwikkeling is op
de behoeften van de klant gericht.

 OMNITRACKER maakt uw onderneming klaar voor de toekomst – ook als uw
processen na verloop van tijd veranderen.
Ons hoogste doel is om onze klanten kwalitatief hoogwaardige producten en
dienstverlening, evenals een kwalitatieve service aan te bieden. Daartoe
zetten wij uw wensen en vereisten met betrekking tot productinhoud, kwaliteit
en termijnen consequent om. Onze inzet voor onze klanten eindigt niet bij het
sluiten van het contract, maar begint ermee.
Wilt u meer weten over OMNINET
en de OMNITRACKER-oplossingen?

Neem contact met ons op!

OMNINET Technologies NV/SA
Belgium
B-3018 Leuven
Email: sales@omninet.be
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Germany
D-90542 Eckental
E-Mail: sales@omninet.de
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Switzerland
CH-8808 Pfäffikon
Email: sales@omninet.ch
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Austria GmbH
Austria
A-1200 Wien
Email: sales@omninet.at
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Nederland
Netherlands
NL-2517 JK Den Haag
Email: sales@omninet.nl
Web: www.omnitracker.com

OMNINET OOO (Russia and CIS)
Russia
RUS-Moscow 107045
Email: sales@omninet.ru
Web: www.omnitracker.com
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