Styr dit salg, så du når målet
OptiBudget hjælper dig med at styre dine
Budgetter i Dynamics 365 CRM.
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Budget og målstyring
- Nå dine budgetmål hvad end du arbejder med salg eller service.
Virksomheder styres ikke længere ud fra lederes mavefornemmelse. Du har budgetter og mål, for
hvor din forretning skal være om et år. Men ofte drukner større mål i hverdagens arbejdsopgaver
OptiBudget giver dig et bedre overblik over dine budgetter og mål. Du kan se, om dine salgs og
service indsatser er der, hvor de skal være, for at nå virksomhedens overordnede mål.
Din øgede indsigt giver dig muligheden for at tilpasse dine aktiviteter i tide, så målene nås.

Med OptiBudget får du:
Nemmere styring og opfølgning på budget og målsætning
Du får et fleksibelt budget, der kan vises pr. sælger, team, produkt mv., så
du ved, hvordan de enkelte områder klarer sig.

Automatisk periodisering af budget
Indtaster du dit overordnede budget, generer løsningen forskellige mål,
månedligt, kvartalsmæssigt mv., så du ved hvad du skal nå.

‘Live overblik’ over dit budget
Du får et konstant, periodificeret overblik i forhold til dit aktuelle salg og
din pipeline. Derved ved du altid, hvor du skal sætte ind, så du når målet.

Se dine budgetter fra smartphone, tablet eller PC
Med OptiBudget kan du følge med i, hvordan det går med dit budget også når du ikke er på kontoret.

Styr hvem der kan se hvilke budgetter
Skal alle have adgang til alle budgetter med heblik på gamification. Skal
det kontrolleres hvem der har adgang? Med OptiBudget 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.
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