
xRM şi CRM pentru toate industriile 

Orientare către clienţi
Pentru afaceri cu viitor strălucit



CAS Software reprezintă un business 
dinamic, agil, orientat către inovație.

Bine ați venit pe drumul spre 

o companie orientată către clienți

Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer
Top100 Jury Member and BITKOM Executive Board Member
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Cum te putem ajuta să creşti succesul afacerii tale? Cu 

ajutorul soluţiilor noastre pentru managementul relaţiilor 

cu clienţii. Noi ştim că: orientarea către clienţi reprezintă 

strategia optimă pentru conducerea companiei către un 

viitor strălucit. Cu ajutorul soluţiilor noastre personalizate, 

vom transforma compania ta intr-o afacere profitabilă 

orientată 100% pe client. Compania CAS Software a pornit 

în anul 1986 cu 2 oameni. În prezent, grupul CAS deţine 

peste 450 de angajaţi care dezvoltă soluţii inovative ce 

inspiră oameni şi afaceri de pretutindeni.  

Succesul nostru are la bază inovaţia şi reputaţia noastră 

de angajator de top. Am câştigat un număr redutabil de 

premii, am fost inclusiv câştigătorii „Top-Job” şi  „Top100”. 

Toate acestea ne sprijină în demersul nostru de a deveni 

una dintre cele mai de success companii ce furnizează 

soluţii xRM şi CRM, fiind în prezent în piaţa din Germania 

cea mai bine cotată soluţie existentă.

Le mulţumim clienţilor noştri: pentru a 3-a oară, CAS 

genesisWorld primeşte calificativ maxim pentru gradul de 

satisfacţie al clienţilor.

Ne bucuram să fim alaturi de dumneavoastră în iniţiativa 

de a deveni o companie orientată către clienţi!

Bine ați venit

Misiunea CAS în ultimii 25 de ani: succesul clienților

Redefineşte relaţiile de afaceri.  
Inspiră oamenii. 

Martin Hubschneider
CEO

Ludwig Neer 
CTO



Clienţii compară. Ştim că ei sunt în căutare de soluţii 

unice şi consultanţă personalizată. Companiile care oferă 

servicii şi produse standard, nepersonalizate,  nu vor putea 

niciodată să dezvolte o relaţie pe termen lung cu clienţii. 

Cel mai bun mod de a face clienţii fericiţi şi loiali este să 

le cunoşti  nevoile şi dorinţele individuale.

Îndeplineşti nevoile clienţilor de fiecare dată? Cum ar 

trebui să-ţi organizezi compania pentru a putea oferi cele 

mai bune soluţii şi servicii?

4 Orientare către clienți

Orientare către clienți:  
Strategia de succes pentru dezvoltarea companiei
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Răspunsul este simplu: fi ind o companie orientată către 

client, compania ta va avea ca şi nucleu partenerii 

principali. Cu ajutorul soluţiilor inovative xRM/CRM, vei 

oferi o selecţie customizată de aplicaţii care vor orienta 

spre client toate serviciile, produsele, procesele şi 

punctele cheie ale afacerii.

 

Include clienţii fericiţi în modelul care asigură succesul 

companiei tale. Soluţiile noastre xRM/CRM vă ajută să 

defi niţi și să gestionaţi calea către o companie profi tabilă, 

orientată către client.

O relație pozitivă cu clientul=relație de business + relație umană

Clienţii cu care ai creat o conexiune emoţională vor rămâne 

loiali şi te vor ajuta să creşti prin recomandari. Cu cât ai 

mai mulţi fani, cu atât mai repede va creşte profi tabilitatea.    

Mulțumesc CAS genesisWorld, în sfârşit 
putem să le furnizăm clienților noştri 
servicii cu un înalt gard de profesionalism.

Gonzalo Larrain, Information Solutions Manager, Sanofi -Aventis Chile

„Fan indicator” arată cât de bună este relaţia ta cu clientul 

şi punctează segmentele în care ar trebui să investeşti 

pentru o mai bună relaţionare.

,

Emotional 
ties

Above-average

Below-average

Below-average Above-average

Overall satisfaction

The fan-Portfolio®:
Source: forum! basic research, www.forum-mainz.de

Subversives
Mercenaries

Captives
Sympathizers

Fans
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Reţeaua ta de conexiuni nu include doar clienţi, include 

şi relația cu angajaţii, distribuitorii, partenerii de afaceri, 

furnizorii, concurenţii şi investitorii. Companiile de success 

centralizată, integrată şi simplă.

CRM devine xRM:  
Noua ta soluţie de management  

a relaţiilor de business de orice tip 
 

conexiunilor tale
 xRM extinde CRM-ul către toată reţeaua de 

conexiuni de business 



 Customizare facilă pentru a aduce noi dimensiuni 

de management în service, în dialogul şi relaţiile 

cu partenerii.

 Asigură suportul ideal pentru strategia ta de 

orientare către client.

www.medialine.ro



Soluții xRM/CRM 
orientate către clienți 

Sisteme CRM standard

Alege-ți viitorul 

Managementul relaţiilor cu clienţii Management al relaţiilor cu toţi factorii implicaţi 

Clienţi mulţumiţi „Fani” ai companiei

Software standard, customizare şi 
dezvoltare limitată

Soluţie de update standard, fl exibilitate, 
scalabilitate şi customizare facilă 

Insule de aplicații: Funcţionalităţi 
adiţionale prin furnizori externi

Soluții software de tip enterprise: inclusiv portal 
intern de colaborare şi management de proiect

Restricţii pentru platformele mobile
Soluții xRM/CRM mobile cu aplicaţii native 
pentru toate sistemele şi platformele relevante

Posibilitate de interconectare cu soluţiile 
de business foarte răspândite

Platformă integrată, CAS Smart Design, 
utilizabilă pe orice tip de device

Fişiere de client cu istoricul comunicării
Management al relaţiilor de business de orice 
tip prin intermediul modelelor de relaționare 
inteligentă a datelor

Rapoarte clasice uni-dimensionale
Rapoarte multi-dimensionale şi opţiuni de 
analiză interactive 

Listarea geografi că a contactelor
Funcţionalităţi de geomarketing care includ 
puncte de interes major

Clasifi carea numerică a clienţilor
Clasifi care a clienţilor bazată pe relaţii 
umane/emoţionale  

Mentenanţa manuală a datelor

Funcţionalităţi care asigură calitatea şi 
integritatea datelor: funcţionalităţi de 
corectare, actualizare, verfi care a informaţiilor 
dublate, sincronizarea datelor într-un singur IDs 

Protecţie simplă a datelor
Asistenţă software pentru securitatea şi 
protecţia datelor



CAS genesisWorld:  
Numărul 1 în gestiunea  

relației cu clienții

88 CAS genesisWorld

CAS genesisWorld este soluţia ta xRM/CRM standard, 

pentru un management interconectat al relaţiei cu clienţii:

�� Mobilitate şi customizare pe toate platformele 

existente, control intuitiv – pentru acces nelimitat 

la baza de date şi libertate în vânzări, marketing, 

service şi management.

�� Noi dimensiuni de relaţionare (xRM ) prin integrarea 

relaţiilor între date – pentru analize detaliate şi un 

management al relaţiilor de business de orice natură. 

CAS genesisWorld îşi impresionează clienții

CAS genesisWorld a fost cotată peste medie în termeni de satisfacere a clienţilor  

în studiile i2s CRM, bazate pe comparaţii directe cu alte soluţii CRM.

CAS genesisWorld are un 
rating mult peste medie.
Frank Naujoks, Director Research & Marketing Intelligence, i2s

from idea to solution − www.i2s-consulting.com                         © i2s GmbH, Zürich

1 = very dissatisfied         2       3              4        very satisfied = 5

Sector-specific suitability

Stability

Value for money

Customizability

Release capability

Performance

Interfaces

Ergonomics

Functionality

Overall system 
impression

Overall market n = 168
- Vendors: 11<n <21
© i2s research, Zürich 2012

Zufriedenheitsaspekte nach System

CAS genesisWorld

Overall market

SAP CRM

Microsoft CRM

�� Customizare scalabilă şi flexibilă, interfeţe şi 

module inteligente – pentru o stocare centralizată 

și integrată a datelor, pentru un business modern şi 

eficient, fără excedent de hârtie    

�� Funcţionalităţi xRM şi CRM extinse – pentru un 

management şi organizaţie profitabile 
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Lumea soluțiilor.  Alegeți aplicațiile care vi se potrivesc!

Am ales CAS genesisWorld datorită uşurinței cu care se 
utilizează soluția şi datorită fl exibilității sale în general.

Ugur Gürses, IT Manager, Eren Enerji Elektrik Üretim A. S. 

Dashboard

Contacts

Tasks

Calendar

Documents

Opportunities

Projects

Phone calls

Processes

Campaigns

Events

Helpdesk

Social media

Web portals

Work�ow

E-mail

Marketing

Sales

Service

Analyses

360° dossier

Appointments
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Indiferent de unde şi când doriţi să folosiţi soluţia CRM, pe 

ce device, interfaţa utilizator CAS SmartDesign transformă 

soluţia CAS într-o solutie xRM/CRM esenţialmente mobilă.  

Puteţi lucra pe orice platforma mobilă, pe orice sistem de 

operare relevant (iOS, Microsoft, Android, BlackBerry), cu 

maxim de confort: aveţi acces la funcționalităţi xRM/CRM 

extinse, precum şi acces la datele dumneavoastră, printr-o 

suită de aplicaţii confi gurabile.

Viziunea: 
Cea mai mobilă platformă CRM din lume

Contact

Accesează informațiile legate de 

clienți şi prospecți şi contactează 

persoanele relevante direct din 

fereastra principală de lucru.

Calendar

Alege să vizualizezi calendarul activităților 

într-un mod fl exibil, optând pentru a 

vizualiza calendarul tău, al unui coleg sau 

al întregii echipe.

Heatmap

Foloseşte heatmaps şi 

grafi ce pentru a genera 

analize clare pe zone 

geografi ce .

Apeluri telefonice

Generează apeluri 

telefonice şi 

monitorizează rezultatele 

direct din câmpurile de 

note ale înregistrării.

Accesează informațiile legate de 

clienți şi prospecți şi contactează 

persoanele relevante direct din 

Apeluri telefonice

Generează apeluri 

telefonice şi telefonice şi 

monitorizează rezultatele 

direct din câmpurile de 

note ale înregistrării.



Oportunităţi de vânzări

Păstrează o imagine clară și 

de ansamblu a procesului de 

vânzare, de la faza de lead, 

la prospect, ofertare, până la 

închiderea vânzării. 

unei platforme cu o interfaţă interactivă, intuitivă şi 

Designul permite CAS genesisWorld să se adapteze la 

încorporând controlul de tip touch, mouse sau tastatură. 
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Harta contactelor

Vizualizează-ţi contactele pe o hartă 

traseul către clienţi.

Dashboard

propriul tablou de 

bord pentru un acces 

rapid la datele şi 

activităţile relevante. 

Ecranul de pornire

Design-ul modern 

şi ecranele de start 

semnalează întâlnirile 

importante, contactele 

şi alte categorii de 

informaţii preferate. 

CAS SmartDesign.

www.medialine.ro



Afl ă mai multe:
Geomarketing – Informaţii regionale prin intermediul 

funcţionalităţilor de geo-referinţe în hărţi digitale.

�� Puncte cheie şi grafi ce pentru analiza rezultatelor de 

vânzări, lead-uri şi altele cu localizare geografi că.

�� Identifi carea uşoară a locaţiilor cu potenţial ridicat 

de vânzări.

Oferă soluții personalizate
Confi gurarea ofertei şi produselor – Confi gurează produse 

şi oferte complexe într-o manieră facilă

�� Încorporeaza dorinţele clienţilor

�� Confi gurarea customizată a produselor şi ofertei 

în ansamblu 

�� Generează într-un mod profesional cotaţii de preţ în 

baza unor tipare defi nite

Generează entuziasm
„fan-Indikator” – Transformă-ţi clienţii în fani: 

Evaluează şi măsoară loialitatea clienţilor.

�� Calculează nivelul de loialitate

�� Crează categorii de clienţi pe diferite criteriii

�� Rapoarte cu rezultate actualizate

�� Bază pentru deciziile legate de investiţii

�� Metodologie integrată 

În lumina refl ectoarelor:
Simplu, inteligent, fl exibil 

şi orientat către client

Atrage-ţi clienţii folosind puterea soluţiilor xRM/CRM şi 

tehnologia inovatoare CAS SmartDesign:



Benefi ciem de o imagine exactă a tuturor cifrelor. 
Putem face prognoze cu un înalt coefi cient de siguranță, 
cu privire la diferite aspecte şi procese ale afacerii.

Koen Snoeys, B2B manager, VAB
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Decizii mai bune
Calitatea informaţiilor – ia decizii importante, bazate pe 

informaţii la zi şi valide.

�� Verifi carea duplicatelor cu nivel fl exibil de toleranţă 

la erori 

�� Mentenanţa datelor prin ajutor în operare şi verifi cări 

de consistenţă

Fii mobil
CAS SmartDesign – Foloseşte tehnologia inovativă 

pentru a crea „cea mai mobilă soluţie CRM”

�� Interfaţă unitară pe toate platformele mobile

�� Design adaptat pentru toate dimensiunile de 

platforme mobile

�� Aplicaţii native pentru toate sistemele de operare

�� Set de aplicaţii customizabile

CAS genesisWorld centralizează şi procesează informaţii 

din toate sursele de date, având ca scop deschiderea de 

noi orizonturi pentru managementul relaţiilor de business: 

add-on-uri şi interfeţe pentru aplicaţii terţă-parte sunt 

integrate cu uşurinţă într-o singură interfaţă operaţională. 

Toate informaţiile din aplicaţi de tip Offi ce, soluţii de 

comunicaţii şi arhivare, material de management şi sisteme 

ERP pot fi  interconectate, furnizând resursele optime 

pentru un management efi cient al proceselor de afaceri.

CAS genesisWorld pune la dispoziţie soluţii specifi ce 

diferitelor industrii, sub forma unei suite complete cu 

module care îmbogăţește software-ul pentru fi ecare 

utilizator individual, în funcţie de rolul său în organizaţie. 

Fie că este vorba despre o afacere mică, medie sau mare, 

CAS genesisWorld este o soluţie scalabilă, acum şi în viitor, 

adaptată la nevoile de business, fi ind capabilă să susţină 

dezvoltarea companiei din primul moment. 

Adaptabilitate nelimitată pentru companie



14 CRM pentru SMEs

Partenerul tău pentru  
o colaborare pe termen lung:

CAS Software AG a fost înfiinţat în 1986 în Karlsruhe de 

Martin Hubschneider şi Ludwig Neer. Campusul CAS, cu 

o suprafaţă de 6.500 mp oferă spaţiu pentru idei şi loc 

pentru o dezvoltare continuă. Cei peste 300 de angajaţi 

din campus şi din CAS App Center dezvoltă soluţii xRM/

CRM inovative pentru afaceri de success din diverse arii 

de activitate.

Află ce pot face soluţiile şi echipa noastră pentru compania 

ta. Fă parte din comunitatea companiilor cu viitor strălucit!

CAS Software AG:
Pentru că înțelegem procesele şi business-ul 
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Peste 7.500 de companii mici şi mijlocii, cât şi lideri de 

piaţă precum Daimler, Airbus, Fraunhofer, OKI şi multe 

altele, implementează soluţiile noastre şi se bazează pe 

expertiza noastră.

Cu ajutorul CAS genesisWorld, putem acum adapta 
stilul de afacere Almdudler într-un mod autentic 
şi putem accelera expansiunea peste graniţele ţării.

Sabine Steindl, Project Manager Finance, Almdudler-Limonade

 Leaderul german de piaţă pentru 

managementul relaţiilor cu clienţii (CRM) 

pentru companii mici şi mijlocii 

 Companie gestionată de acţionari

 Peste 200.000 de utilizatori mulţumiţi în 37 

de ţări

 Prezenţă în 25 de ţări prin intermediul a 200 

 Investiţia anuală în inovaţie: 20-30% din cifra 

de afaceri

 Soluţii CRM premiate



cu success a soluţiilor de tip xRM/CRM

Companii de toate dimensiunile 
au încredere în marca 
„Made by CAS Software":

Opiniile clienţilor

www.medialine.ro



Contact

CAS CRM
A SmartCompany of CAS Software AG

Phone: +40 21.310.83.43
E-Mail: sales@medialine.ro
www.medialine.ro

MEDIALINE EUROTRADE SRL
Valea Cricovului 80,  Bl. 1, sector 6,
Bucureşti
România
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