Gør dit bedste for dine kunder
OptiAccount effektiviserer din planlægning
af indsatser overfor dine bedste kunder.

Smartere Key Account Management
- Smartere håndtering af dine Key Account planer i Dynamics 365 CRM.
Virksomheders vigtigste kunder er afgørende. Der stilles stadig større krav fra kunder - også til Key
Account Managere og Account Teams. Derfor er et fleksibelt værktøj og et godt overblik vigtigt.
OptiAccount gør det nemt at følge op på, om Key Account Planen bliver fulgt. Med et ‘live
overblik’ kan du nemt og hurtigt følge med i, om de planlagte indsatser bliver gennemført så ofte
som planlagt. Når der afviges fra Key Accont planen bliver du adviseret herom.

Med OptiAccount får du:
Fleksibilitet ved oprettelse af indsatser
Med OptiMaps kan du nemt lave en plan for udvikling af kunder, med
fleksibel oprettelse af besøg, produkt lancering, statusmøder mv.

‘Live’ overblik over Key Account Plan
Status på din Key Acount Plan bliver automatisk opdateret, når du
registrerer et besøg, eller en anden indsats på den pågældende kunde.

Bliv orienteret, så planen overholdes
Modtag en underretning, når du, eller Account Teamet ikke følger
planen.

Hav altid data lige ved hånden - også i Microsoft Teams
OptiAccount er fuldt integreret med Microsoft Teams - altså er det nemt
for kundeteams at samarbejde om en kunde/kundegruppe.

Styr hvem der kan se hvilke Key Account Planer
Skal alle have adgang til alle planer med henblik på gamification. Skal det
kontrolleres hvem der har adgang? Med OptiAccount bestemmer du!

Et anderledes konsulenthus.
Vi kaldes digitale problemknusere – og de fleste kalder på os, når de andre, der umiddelbart ligner os,
vifter med det hvide flag og har givet op. For måske ligner de os, men der er en verden til forskel. Vi er et
team af kompetente specialister. Afsæt er altid i din forretning, mål og vilkår i opbygningen af din løsning.
Det er optimalt. Det er Optimate.

