
w

reLatiebeHeer

Software GroepAccount

 Account Software B.V.

   Veenendaal

   Schiphol-Rijk

   Eindhoven

   Zwolle

   De Goorn

finanCieeL
reLatiebeHeer
HanDeL & LoGistieK
ProJeCten & uren
aCCountanCY

ACCOUNT SOFTWARE GROEP
Postbus 1091
3900 BB  Veenendaal

www.accountsoftware.nl
sales@accountsoftware.nl

versie 06-2013

contact manager  
 accountview

business software

 S t B



aCCountView Voor winDows reLatiebeHeer

Op zoek naar een uitstekende basis voor uw moderne verkooporganisatie? 
Reken dan op de module Contact Manager.

Met de module Contact Manager beschikt u over een overzich-
telijk venster, waarin u in een oogopslag ziet wat er zich heeft 
afgespeeld bij uw relaties en welke activiteiten nog moeten wor-
den gedaan. Bovendien kunt u eenvoudig prioriteiten toekennen 
aan activiteiten, zodat uw medewerkers direct zien aan welke 
activiteiten ze het eerste moeten beginnen.

Alles vastleggen 
Leg al uw relaties, contactpersonen, notities en activiteiten – vol-
ledig gentegreerd met uw debiteuren– en crediteurengegevens 
– vast. Bewaar daarbij ook de volledige historie van uw klanten 
en leveranciers. Houd boven-dien uw adresgegevens altijd up-to-
date dankzij de integratie met AdresXpress.

In een oogopslag 
Zie in een oogopslag wat er zich recen-telijk heeft afgespeeld bij 
uw relaties. Weet zo precies wanneer een klant heeft gebeld en 
welke informatie u het laatst heeft verzonden. Dit is handig als uw 
medewerkers elkaars werk moeten overnemen of waarnemen.

Uw voordeel
Perfecte koppeling met uw debiteuren- en crediteuren- 
gegevens.
Complete registratie van uw activiteiten per relatie en  
contactpersoon, zoals gesprekken, mailings, telefoonnotities, 
e-mail en faxen.
Onbeperkt aantal notities per bedrijf, activiteit en  
contactpersoon.
Handige prioriteits-toekenning op activiteiten, waarmee  
medewerkers direct zien aan welke activiteiten ze het eerste 
moeten beginnen.
Uitgebreide zoek- en rapportagemogelijkheden. 

Uitbreidingsmodules
U kunt Contact Manager uitbreiden met de module Verkoopinfor-
matiesysteem.

Kosten
U investeert € 450, -  voor Contact Manager.
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Voor iedereen die 
de stap wil ze� en 
naar eenvoudig 
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