
Orientare către clienți
Pentru afaceri cu viitor strălucit

Functionalitati

xRM şi CRM pentru companii mici şi mijlocii



Soluţia XRM/CRM pentru 

IMM-uri: CAS genesisWorld
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CAS genesisWorld sprijină şi gestionează toate informa-
ţiile Dumneavoastră de management, bazate pe funcţio-
nalităţile avansate care încorporează numeroase module, 
interfeţe şi add-on-uri. Ediţia Standard (S) oferă module 
de bază esenţiale pentru o soluţie CRM de succes pentru 
companii mici şi mijlocii, în timp ce Ediţia Premium (P) 
adăugă mai multe funcţionalităţi pentru a schiţa procese 
complexe de afaceri.

Cu add-in module (Z), puteţi adapta în mod flexibil CAS 
genesis World şi funcţionalităţile lui la nevoile specifice in-
dustriei, garantând  un management al relaţiilor adaptat 
afacerii Dumneavoastră.

Suplimentar pentru a descărca  
broşura produsului:
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Funcţii pentru toate departamentele

Gestiunea Adreselor

Gestiunea centralizată a adreselor Toate adresele si datele aferente, inclusiv adresa companiei, clientului şi 
informaţii despre vânzare, sunt stocate într-o bază centrală de date. 

S

Contactele Companiei Intrările adreselor ca şi companie/organizaţie. S

Contacte individuale Introduceţi adresele ca şi contacte individuale. S

Asignarea persoanelor de contact Atribui cu uşurinţă persoane de contact unei companii, cu posibilitatea de 
a transfera de la compania A la compania B, dacă persoana se mută de la 
locul de muncă.

S

Sincronizarea valorilor de câmp Sincronizarea automată a datelor identice şi asignarea  
persoanelor de contact. 

S

Adrese cu poze Opţional include poze pentru persoanele de contact. S

Clasificarea adreselor Opţiuni personalizate de clasificare, includ categorii de tip A/B/C,  
respectiv client, lead, partener sau furnizor. 

S

Câmpuri suplimentare şi obligatorii Adăugarea şi mentenanţa informaţiei adiţionale bazată pe câmpuri  
suplimentare şi obligatorii, precum “Primul Contact” sau “Interesat de” în  
conformitate cu cerinţele de protecţie a datelor.

S

Asistenţă de intrare Asistarea adresei de intrare bazată pe setări predefinite. S

Funcţiile filtrului Căutarea şi filtarea targetată a adreselor pe orice criteriu. S

Căutarea Link-urilor Căutarea înregistrărilor de date bazată pe datele legate. P

Metoda de contact permisă Defineşte medota de contact permisă, precum e-mail, telefon  
sau scrisori pentru o corespondenţă legală.

Metoda de contact preferată Defineşte o metodă preferată de contact,  
precum E-mail, telefon, fax, sau SMS.

S

Adresa Wizzard Copierea şi adăugarea în mod inteligent a adreselor din semnăturile de 
e-mail, website-uri şi documente.

S

CAS genesisWorld dintr-o privire
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Harta contactelor

Vizualizează-ţi toţi clienţii pe o hartă. 

Profită de această privire de ansam-

blu pentru a-ţi planifica mai bine 

vizitele la client.

Apelurile telefonice 

Setează-ţi apelurile 

telefonice şi leagă rezul-

tatele direct de notiţele 

telefonice.

Harta contactelor

Vizualizează-ţi toţi clienţii pe o hartă. 

Profită de această privire de ansam-

blu pentru a-ţi planifica mai bine 

vizitele la client.

Calendar

Alegeţi între opţiuni flexibile de 

vizualizare a calendarului; vizuali-

zează calendarul tău, al colegilor 

sau calendarul echipei.

Apelurile telefonice 

Setează-ţi apelurile 

telefonice şi leagă rezul-

tatele direct de notiţele 

telefonice.

S= Ediţia Standard, P= Ediţia Premium, Z= modulul add-in  .  Continutul poate fi schimbat fără o notificare prealabilă ca urmare a unor erori sau modificări
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Verificarea Consistenţei Verificarea automată a consistenţei adresei, cum ar fi potrivirea codului 
poştal cu locaţia sau prenumele să corespundă cu formă de salut.

S

Autocompletarea adreselor Autocompletarea adresei în câmpurile de date, ex: autocompletarea  
oraşului, regiunii sau sectorului după introducerea codului poştal. 

S

Dezactivarea adresei Dezactivarea adresei, cum ar fi atunci când o persoană de contact  
părăseşte compania.

S

Server-ul LDAP Accesarea din programe externe cum ar fi Microsoft Outlook  
a adreselor în CAS genesisWorld către LDAP.

S

Sincronizarea Adreselor Sincronizarea adreselor unidirecţional şi bidirecţional cu  
Microsoft Exchange®.

Z

Sincronizarea datelor cu  
dispozitivele mobile.

Sincronizarea unidirecţională cu dispozitivele mobile. S

Sincronizarea datelor cu  
dispozitivele mobile

Sincronizarea bidirecţională cu dispozitivele mobile. P

Export/import sub forma unei  
“cărţi de vizită”.

Exportul şi importul adreselor în formatul “cărţi de vizită”.

Integrarea cu social media Integrarea datelor de contact din social media incluzând Facebook, Xing, 
Twitter şi bloguri, în conformitate cu legile de protecţie a datelor. 

S

Verificarea duplicatelor Verificarea automată a adreselor duplicate atunci când introduci şi  
editezi o înregistrare de date.

S

Automatizarea îmbinării  
duplicatelor

Wizard pentru a ajuta la îmbinarea adreselor şi dosarele lor. S

Înlăturarea duplicatelor. Verificarea completă a duplicatelor peste toate înregistrările de adrese de 
către Centrul de Adrese.

Z

Gruparea Leagă companiile prin intermediul relaţiilor părintelui/subsidiar pentru a 
oferi o vedere grafică unei structuri de grup corporatiste. 

P

Cartografierea şi rutarea Afişaţi o companie, o adresă de livrare, sau o adresă privată pe o hartă şi 
planificaţi-vă traseul.

S

Vizualizarea hărţii Georeferenţierea şi vizualizarea hărţii pentru adresele selectate prin inter-
mediul “Deschide Harta pentru stradă”. 

S

Căutarea de proximitate Selectează adresele de pe o rază definită. S

Puncte de interes major Vizualizarea grafică a adreselor selectate sub forma  
“punctelor de interes major”

P

Puncte de interes

Foloseşte heatmaps şi grafi-

cele pentru a genera cât mai 

clar informaţiile geografice 

şi analizele de date.



Căutarea fonetică Simplifică modul de căutare a adreselor bazată pe similarităţi fonetice, ex 
căutarea pentru “Johnson” întoarce hint-uri pentru “Jonson” şi “Jonsen”.

S

Căutări complete de text. Căutare uşoară după text complet. S

Listele de distribuţie Grupurile de adrese în lista de adrese de mail pentru comunicarea  
targetată. 

S

Identificarea zonelor de vânzare Atribuirea adreselor, zonelor de vânzare şi gestionarea accesului cu ajutorul 
unui sistem de drepturi depline. 

S

Codul unic Suport pentru versiunile specifice precum turcă, română, poloneză şi spa-
niolă în funcţie de capacitatea codului unic. 

S

Accesul şi editarea drepturilor Personalizarea accesului la adrese şi editarea drepturilor cu trei opţiuni 
(public, privat, user-sensitive) pentru a asigura protecţia datelor. 

S

Vedere 360  ° asupra clientului

Dosarul clientului Vizualizarea structurată şi cronologică a tuturor intrărilor ce au legătură cu o 
adresă, inclusiv afişarea e-mail-urilor, a întâlnirilor, a documentelor,  
oportunităţilor, ordinele de cumpărare sau date ERP.

S

Centrul de comandă al clientului  
(panou de comandă)

O vedere optimizată care oferă un indicator rapid al stadiului curent  
şi detalii cheie despre client.

Z

Conectarea semantică a link-urilor Defineşte relaţiile dintre înregistrările de date bazate pe valori definite, 
cum ar fi legăturile dintre clienţi, competitor şi persoanele cheie de contact 
dintr-un “prospect”. 

S

Afişare selectivă a informaţiilor legate Diferite opţiuni de filtrare pentru a afişa în mod selectiv legarea  
înregistrărilor de date. Ex: oportunităţi deschise 

S

Căutarea şi filtrarea opţiunilor Opţiuni detaliate de căutare a datelor, inclusiv toate atribuirile   
înregistrărilor de date dorite. 

S

Opţiunile de căutare şi de filtare Opţiuni detaliate de căutare a datelor, inclusiv toate datele atribuite  
înregistrărilor de date dorite, inclusiv informaţii adiţionale legate.
Ex: toţi clienţii cu oportunităţi deschise care încă mai au nevoie de un  
follow-up telefonic. 

Z

Configurarea specifică a unui user Acces doar la datele importante pentru utilizator. S

Găsirea datelor

Căutarea globală Căutarea tipurilor de înregistrări, cum ar fi adrese, documente,  
întâlniri sau e-mail-uri. 

S

Funcţii de flitrare cu  
rază mare de căutare

Caută în toate câmpurile şi afişează informaţiile targetate, ex: caută clienţii 
cu B care au zona cu codul poştal “76...”. 

S

Căutarea fonetică Găseşte adresele bazate pe similarităţile fonetice, ex. Căutare de “Johnson”, 
returnează indicii pentru “Jonson” şi “Jonsen”. 

S

Căutări complexe de interogări Introduceţi interogări de căutare complexe pe baza unor condiţii de filtrare 
“şi/sau” logic se leagă cu “mai mare decât/mai puţin/egal cu” condiţii.

S

Căutarea link-urilor Găsiţi informaţii cu privire la link-uri, de exemplu adresele din categoria 
“Client” legate de o oportunitate în ultimii 2 ani. 

P

Căutarea dosarelor Căutaţi intrările dosarelor pe baza unor reguli specifice, precum în câmpul 
de “Cuvinte –Cheie” din vizualizarea de dosar. 

S

5S= Ediţia Standard, P= Ediţia Premium, Z= modulul add-in  .  Continutul poate fi schimbat fără o notificare prealabilă ca urmare a unor erori sau modificări



Gestionarea documentelor şi personalizarea comunicării

Documente

Management extins al documentelor Gestionează orice format de document, inclusiv PDF-urile, fişierele imagine, 
Microsoft Office® sau fişierele CAD. 

S

Interfaţa cu  Microsoft Office® Interfaţa flexibilă pentru a crea şi edita documentele direct din  
Microsoft Office®.

S

Şabloanele Şabloanele standardizate care includ şi scrisori, faxuri şi e-mail-uri  
pentru o compoziţie rapidă.

S

Şabloane personalizate cu design 
corporate

Şabloane customizabile care includ scrisori, faxuri şi e-mail-uri pentru o 
compozitie rapidă, în conformitate cu standardele companiei. 

S

Scrisori personalizate Compune şi trimite scrisori personalizate, faxuri şi e-mail-uri cu câmpuri 
variabile, câmpuri de îmbinare şi ataşamente. 

S

Salvare ca favorite Salvaţi documentele şabloane pe care le utilizaţi frecvent ca favorite. S

Format internaţional de adrese Suport pentru formatele de adrese internaţionale. S

Gestiunea versiunilor Salvaţi versiunile de documente anterioare cu numire detaliată. S

Arhivarea Arhivarea uşoară a fişierelor externe prin drag&drop. S

Deschideţi fişierul pentru  
a edita sau a citi

Deschideţi fişierele în modul de redactare pentru editare sau în redactare 
protejată unde este permis doar modul de citire. 

S

Blocarea documentelor Pentru a evita suprapunerea de editare afişează utilizatorului  
ce lucrează în prezent. 

S

Categorizarea Documentelor Atribuie documentelor categorii, cum ar fi citate, minute sau rapoarte. S

Căutarea completă a textului Suport pentru căutarea completă a textului în tot conţinutul din  
toate documentele. 

S

Legarea Legarea doumentelor cu orice înregistrare de date, precum o adresă sau o 
întâlnire programată.

S

Interfaţa DMS Interfaţa flexibilă pentru sistemele externe de gestionare a  
documentelor şi arhivare.

Z

Interfaţa ERP Interfaţă flexibilă cu sitemele ERP pentru a sincroniza documentele,  
produsele şi adresele.

Z

Apelurile Telefonice

Creaţi apelurile telefonice şi 

înregistraţi rezultatele direct în 

nota de apel.



E-mail-urile 

Integrarea externă a  
clientului de e-mail

Integrarea externă a clientului de e-mail de tip Microsoft Outlook®,  
Thunderbird sau Lotus Notes. 

S

Client de E-mail propriu integrat Utilizaţi opţional clientul de e-mail integrat în CAS genesisWorld. S

Operaţiunea online Accesul online pentru a actualiza clientul de e-mail în CAS genesisWorld. S

Statusul de trimitere Afişarea stării curente atunci când trimiteţi email-uri simultan. S

Arhivarea Particularizaţi arhivarea e-mail-urilor sau utilizaţi şabloane pentru a  
configura automat link-urile şi participanţii adecvaţi. 

S

Reguli de e-mail Setarea regulilor pentru mutarea şi arhivarea automată în  
dosarele predefinite.

S

Legarea Legarea automată a e-mail-urilor de adrese. S

Trimite din adrese Trimiteţi e-mail-urile direct din fereastra de vizualizări de adrese. S

Trimitere programată Trimiteţi e-mail-urile îmbinate la o anumită oră setată. S

Arhivarea pe Server Arhivaţi e-mail-urile independent de clientul de e-mail utilizat  
sau de dispozitiv (cum ar fi o tabletă). 

S

Suport pentru seturile de caractere 
internaţionale.

Reprezentarea corectă de seturi de caractere în toate limbile,  
pentru toate câmpurile.

S

Semnăturile Setaţi semnături individuale şi globale. S

Modul de salutare Folosiţi formulări predefinite de salut. S

Corectarea Ortografiei Corectarea automată a ortografiei. S

Asistenta “Out-of-office” Configurarea unui sistem “out-of-office” cu memento-uri. S

Telefonie

Id-ul telefonic Identificarea apelurilor primite după nume şi adresa, deschiderea în mod 
automat a ferestrei de adresa sau de memento telefonic. 

S

Apelarea rapidă Apelarea rapidă direct din ecranul de adrese. S

Informaţiile apelantului Afişarea relevanta a informaţiilor despre apelant înainte  
de a răspunde la telefon. 

S

Actualizarea automată a datelor Actualizarea automată a datelor cheie în adrese, cum ar fi partea de aştept-
are sau începutul, sfârşitul şi durata apelului. 

S

Înregistrarea apelurilor Generează lista de apeluri şi apeluri pierdute. S

Memo apeluri Conţinutul apelului într-o notă document S

Legarea automată Legarea în mod automat a notei de apel către persoana care apelează sau 
este apelată. 

S

Programările apelurilor telefonice Programaţi-vă apelurile telefonice ca o înregistrare de date şi vizualizaţi-le  
în calendar. 

S
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Servicii de notificare şi de acţiune

Notificări obişnuite Reguli obişnuite pentru notificare automată, de exemplu, în cazul în care un 
document a fost modificat.

S

Suport flux de lucru Declanşează automat acţiuni de follow-up, ca răspuns la o acţiune iniţială, 
de exemplu, un e-mail de bun venit sau noi înregistrări de date când se 
deschide un nou cont de client.

S

Perioada de execuţie Specifică o perioadă de execuţie pentru fiecare regulă, cum ar fi o zi, sau 
care urmează să fie finalizate într-un interval de timp dat.

S

Link-ul de notificare primar Arhivează automat notificările cu link-ul primar. S

Include tipuri de link Include tipuri de link în notificări şi în serviciul de acţiune. S

Intranet şi portalul companiei

Informaţii despre companie Prezentarea diferitelor secţiuni, cum ar fi departamente. Z

Galeria angajaţilor Afişează galeria angajaţilor, cu detalii ale abilităţilor şi competenţele lor. Z

Avizierul de discuţii şi forumuri La nivel de companie, departament, grup sau de transfer  
specific proiectului.

Z

Îndosarierea proceselor şi a fluxurilor 
de lucru

Îndosarierea tehnică a proceselor de manevrare rapidă, cum ar fi crearea 
automată a unei sarcini, atunci când depune o cerere de suport IT

Z

Personalizare Home page Defineşte home page-ul cu caracter personal că "întâlnirile mele de astăzi", 
un ticker de ştiri, afişări favorite sau notificări.

Z

Căutări competenţe şi responsabilităţi Cauta angajaţi cu responsabilităţi sau competenţe specifice. Z

Programe la nivel de organizaţie şi 
departamente

Accesul la calendarele partajate de la alte departamente sau ale întregii 
companii.

Z

Liste de zile de naştere Liste de zile de naştere cu notificare activă pe pagina de start. Z

Baza de date de cunoştinţe şi  
informaţii

Evidenta structurată a documentelor cheie şi a informaţiilor de căutare 
simplă şi acces.   Z

Diagrama de organizare Privire de ansamblu asupra ierarhiei corporatiste cu opţiuni de contact 
directe.

Z

Managementul concediilor Cererile de vacanţă şi aprobarea de către managerul în cauză; administrarea 
drepturilor de vacanţă.

Z

Calendar de concedii Prezentare generală a concediilor luate, aprobate, refuzate şi planificate. Z

Managementul absenţelor Gestionarea perioadelor de absenţă- privire de ansamblu şi opţiuni de 
evaluare.

Z

Formulare online Acces la formularele online, cum ar fi cele pentru sugestii de îmbunătăţire, 
precum și crearea de formulare online personalizate, utilizând un template 
integrat.

Z

Liste de verificare Pregătirea integrată şi planificarea disponibilităţilor cum ar fi târguri comer-
ciale sau călătorii de afaceri.

Z

Calendar Calendar personal cu avertizare în caz de suprapunere cu alte întâlniri 
programate.

Z
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Calendar

Alegeţi opţiuni flexibile de 

vizualizare a calendarului, 

cum ar fi calendarul propriu, 

al unui coleg sau un calendar 

de echipă.

Calendar

Alegeţi opţiuni flexibile de 

vizualizare a calendarului, 

cum ar fi calendarul propriu, 

al unui coleg sau un calendar 

de echipă.

9

Calendarul echipei Accesul la jurnalele publicate de alţi angajaţi şi grupuri. Z

Calendare de resurse Accesul la jurnalele de planificare ale resurselor. Z

Gestionarea resurselor Gestionarea resurselor cum ar fi camere de întâlniri sau  
vehiculele companiei

Z

Foldere Consolidarea documentelor cheie legate de un proiect într-un singur dosar. Z

Privire de ansamplu asupra proiectului Home page-ul proiectului cu informaţiile legate inclusiv atribuite  
personalului, programarea, documente şi sarcini.

Z

Managementul de activitati Gestionează-ţi propriile sarcini şi atribuie altora Z

Managementul documentelor Depunere structurată şi publicarea tuturor tipurilor de documente Z

Managementul adreselor Gestionaţi compania şi datele de contact. Z

Notificări automate Notificarea unor noi evoluţii sau schimbări, cum ar fi „denumire nouă“ sau 
„sarcini delegate“

Z

Planificarea întâlnirilor

Calendar

Calendar personal Calendar personalizat si confidential. S

Calendarul echipei Afisarea mai multor utilizatori într-un calendar pentru a oferi o privire în 
ansamblu rapidă a disponibilităţii angajaţilor.

S

Calendar de concedii Introduce şi afişează datele vacanţelor. S

Vizualizare calendar comun Vezi calendarele altor utilizatori. S

Vizualizare zi/săptămâna/lună Afişează agendă pe zi, săptămână sau lună. S

Calendare de resurse Afişează resurse cum ar fi săli de întâlnire, vehiculele companiei sau echipa-
mente de proiecţie

S

Sărbători legale Afişează şi planifică pentru zilele de sărbătoare S

Procese Arată procese de tip proiect, apeluri telefonice şi vacanţe în calendar. S

S= Ediţia Standard, P= Ediţia Premium, Z= modulul add-in  .  Continutul poate fi schimbat fără o notificare prealabilă ca urmare a unor erori sau modificări



Crearea întâlnirilor Crează uşor întâlniri direct în calendar şi include automat  
participanţi relevanţi.

S

Drepturi de acces Permite drepturi speciale de vizualizare în perioadele libere sau blocate. S

Lista de sarcini Afişarea sarcinilor curente în calendar. S

Întâlniri

Întâlnirile publice Marchează întâlniri publice, adică accesibil pentru toţi colegii. S

Vizualizare calendar comun Vizualizarea intâlnirilor unor terţe părţi care nu te implica. Acest lucru nece-
sită drepturile corespunzătoare.

S

Întâlniri private Marchează întâlnirile ca fiind private. Întâlnirile private pot fi vizualizate doar 
de către persoana în cauză.

Întâlniri confidenţiale Marchează întâlnirile ca fiind confidenţiale. Întâlnirile confidenţiale pot fi 
vizualizate doar de către utilizatorii autorizaţi.

S

Întâlniri în afara biroului Marchează întâlnirile ca „întâlniri în afara biroului“ S

Evenimente „all day“ Alegeţi opţiunea „Toată ziua „ când un eveniment este  
programat pentru întreaga zi. S

Rezervările periodice Crearea rezervărilor recurente pe o bază de zi cu zi, săptămânal,  
lunar sau anual. S

Serviciu de notificare Notificarea cu puţin timp înainte de expirarea rezervărilor periodice, crearea 
de noi întâlniri şi modificarea celor existente; notificare în situaţia în care 
întâlnirile programate sunt şterse.

S

Funcţia Reminder Memento-uri personalizate pentru participanţii relevanţi. S

Avertismente suprapunere Emite un avertisment de suprapunere în cazul în care o întâlnire este deja 
stabilită sau se efectuează alocarea dublă de resurse, cum ar fi echipamente 
de proiecţie sau un laptop.

S

Modificare întâlniri Modificaţi întâlnirile programate cu uşurinţa cu drag&drop. S

Căutare intervale de timp liber Găseşte sloturi de timp liber pentru unul sau mai mulţi participanţi, luând în 
considerare timpul, locul, durată, resursele şi posibilele suprapuneri.

S

Delegare întâlniri Crearea întâlnirilor pentru terţe părţi. S

Diagrama Planificare Privirea de ansamblu asupra programelor pe mai multe zile, cum ar fi  
pentru călătorii de afaceri, târguri sau de sărbători în formularul din bară.

S

Legături/Link-uri Întâlnirile legate cu toate înregistrările de date relevante,  
cum ar fi documente, adrese sau proiecte.

S

Program în format iCal Programe de import/export în format iCal. S

Sincronizarea datelor cu soluţiile 
Microsoft

Sincronizare cu Microsoft Exchange®/Microsoft Outlook ®. S

Sincronizare de date cu dispozitive 
mobile

Sincronizare de date bidirecţionale, cu dispozitive mobile. P

Acces în timp real la întâlniri Acces în timp real la întâlniri prin intermediul dispozitivelor mobile P

Tablou de bord personalizat Utilizatorii pot personaliza pagina de start a aplicaţiei mobile. P, Z

Tablouri de bord cu date specifice Arată toate datele relevante din înregistrarea curentă de date, inclusiv 
informaţii corelate.

P, Z

Dosar client Vedere structurată şi cronologică a tuturor intrărilor referitoare la o adresă, 
inclusiv e-mail-uri, întâlniri, documente, lead-uri, ordinele de cumpărare sau 
de date ERP.

P, Z

Interogări de filtrare Filtrare a dosarului pentru a arăta doar anumite tipuri de date înregistrate.

Tablou de comandă pentru client Privire de ansamblu particularizată de client cu date definite în rapoarte, 
inclusiv cifre de vânzări, creanţe şi produse vândute.

P, Z
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11

Activităţi de planificare şi sarcini de follow-up

Sarcini Gestionarea centralizată a tuturor sarcinilor în curs sau finalizate,  
clasificate drept unice, repetarea sau sarcini de echipă.

S

Privire de ansamblu asupra listei Afişarea sarcinii în formă de listă personalizabilă cu orice ordine de sortare, 
cum ar fi de cuvinte cheie, de prioritizare şi alocare de termene.

S

Atribuirea responsabilităţilor Desemnează o persoană responsabilă de sarcină creată S

Asistentă de intrare Asistentă de intrare în două etape, sub formă de sarcini „Type“ (de exemplu, 
„Support“) şi „Status“ (de exemplu, „în curs“), cu definiţii de câmp obligatorii 
dinamice.

S

Sarcini de schimbare Schimbă în mod automat în cazul în care sarcina nu a fost finalizată S

Programare sarcină Programează o sarcină cu funcţia de follow-up (urmărire). S

Funcţia de alertă Alertează automat la termen sarcina. S

Deleagă sarcina Crează sarcini pentru alţi colegi, cu urmărire. S

Serviciu de notificare Notificarea de sarcini nou create sau la primirea unei sarcini delegate. S

Prioritizarea Prioritizarea sarcinilor că A, B sau C, în funcţie de importanţa acestora. S

Durata Timpul alocat sarcinii, cu estimare, target şi realizat. S

Stare de finalizare Afişează starea de finalizare ca o bară de progres sau un procent. S

Sincronizare de date  
cu dispozitive mobile

Sincronizare de date unidirecţional cu dispozitive mobile. S

Sincronizare de date  
cu dispozitive mobile

Sincronizare de date bidirecţionale, cu dispozitive mobile. P

Suport flux de lucru Generează automat activităţi ca răspuns la evenimente definite. P

Evaluarea rapoartelor şi crearea de previziuni

Raport implicit şabloane Accesul la un raport şablon pentru o privire de ansamblu clară a datelor 
cheie în format Pdf.

S

Vizualizarea tabloului de bord al 
companiei

Defineşte vizualizări de tablou de bord la nivel de companie pentru  
a asigura o imagine clară a tuturor datelor importante.

S

Vizualizări de date specifice  
pe tabloul de bord

Afişarea informaţiilor cheie ale înregistrării curente de date,  
inclusiv informaţii legate.

S

Export de date în format de text Export de date ca fişier CSV pentru a sprijini prelucrarea ulterioară a datelor 
cu aplicaţii de la terţi.

S

Gruparea de date Gruparea interactivă de date în liste. S

Definiţia template-urilor personale Definiţia rapoartelor template-urilor adiţionale pentru o privire  
de ansamblu, clară a datelor.

Z

Vizualizări raport Afişează cifrele cheie în tabele în care valorile pot fi grupate  
multidimensional sau în diagrame grafice.

Z

Analizele înregistrărilor de date Crearea multidimensională a unor analize detaliate şi a mai multor  
tipuri de înregistrări de date, inclusiv înregistrări de date legate.

Z

Creare raport în intervale  
de timp predefinite

Crearea de rapoarte bazate pe template-uri deja existente de raport  
în intervale de timp definit cu funcţie automată trimiterea.

S
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Tabloul de bord de client Afişarea clar structurată a datelor filtrate specifice clientului, ex. Cifră de 
afaceri, reclamaţiile clienţilor sau dislocate produse.

Z

Tabloul de bord de proiect Legate de proiect şi clar structurate de afişare a datelor filtrate, ex.  cifre, 
reclamaţiile clienţilor sau produsele instalate.

Z

Afişarea de date ca tabel pivot Afişare de valori agregate în tabele pivot. Valorile de date pot fi afişate că 
sumă, minim, maxim sau mediu.

Z

Rapoarte în Crystal Reports Integrarea în Crystal Reports. Z

Arhivare Arhivare directă a analizelor în arhiva de documente. Z

Oportunităţile de vânzări Afişaj grafic al cifrei de afaceri estimată în faze individuale de vânzare. Z

Prognoza Diverse opţiuni pentru a evalua oportunităţi, de exemplu de zona  
de vânzare sau de agent de vânzări. Z

Exportul datelor rezultate Diverse opţiuni pentru a exporta rezultatele evaluării datelor pentru a 
continua procesul sau a le afişa în aplicaţii terţe, ex. Microsoft Access sau 
instrumente de Business Intelligence.

Z

Definirea structuri de date

Administrare şi personalizare 

Personalizare fără cunoştinţe de 
programare

Posibilitatea de a crea şi administra centralizat, la nivel de companie reguli 
pe consola de gestionare prin intermediul interfeţelor utilizator fără a nece-
sita programare sau scripting.

S

Personalizare de structură datelor Crearea de noi tipuri de tipuri de înregistrări în funcţie de cerinţele specifice 
de afaceri, crearea de noi domenii, opţiuni de intrare şi de selecţie sau 
vederi de exemplu.

Z

Interfeţe expandabile Introducerea de până la 10 câmpuri suplimentare pe tip de date de înregis-
trare pe interfaţa utilizator.

S

Personalizare interfeţe Diverse opţiuni pentru a adapta individual un tip de date de înregistrare la 
nevoile companiei, ex. Introducerea de file suplimentare şi/sau câmpuri, 
calculul automat cu câmpuri formula sau plasare de informaţii legate. 

Z

Înregistrările de date particularizate Crearea de date particularizate, tipuri de înregistrări specific companiei. Z

Etichetarea multilingvă Generează tab-uri şi zona de nume multilingv. S

Câmpuri dinamice de formule Rezultatele câmpurilor pentru calcule matematice sau texte, opţiune de 
control dinamic de intrare asistentă.

Z

Reguli utilizator centralizate Specificaţi filtre, grupuri sau drepturile de acces după reguli centralizate, 
cum ar fi pentru calendare de echipă, import şi export drepturi şi la nivel de 
utilizator.

S

Conturi de utilizator personale  
pentru angajaţi

Crearea automată a conturilor de utilizator pentru angajaţii nou recrutaţi cu 
drepturi şi setări personalizate.

S
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Setările individuale

Tablouri de bord individuale Utilizatorii îşi pot personaliza pagina de start CAS genesisWorld iniţială. S

Navigator personalizat Navigator personalizat pentru angajaţi individuali cu foldere şi alte vizua-
lizări, într-o structură de tip arbore.

S

Filtrări vizualizări Creare şi salvare filtre de date particularizate în afişări pentru acces rapid. S

Navigator companie Navigatori pentru diviziile companiei sau departamente cu foldere şi alte 
afişări, într-o structură de tip arbore.

S

Beneficiază de tehnologie flexibilă

Distribuţie automată de software Instalaţi CAS genesisWorld, actualizări de software, add-ins şi  
module software cu ajutorul distribuţiei automate de software.

S

Multitenancy Acces la diferite baze de date cu un singur server, aplicaţie. S

Balansare încărcare Distributire automată a încărcării pentru a gestiona optim capacitatea de 
utilizare prin multiple server de de aplicaţii CAS genesisWorld.

Z

Server LDAP Accesul la programe externe, cum ar fi Microsoft Outlook ® 

la adresele din CAS genesisWorld prin LDAP.
S

Formate unicode şi ţara Afişarea corectă a seturilor de caractere internaţionale.
Adrese afişate în format specific ţării. 

S

Fus orar Afişează activităţile internaţionale precum întâlniri programate, sarcini, 
vacanţe şi apeluri telefonice în vizualizarea de tip zi şi săptămâna din zona 
de timp relevant.

Z

Link-urile primare Link-uri ierarhice pentru asignareadirectă a tuturor  
datelor de proiect la adrese.

P

Integrarea în aplicaţii third-party Partajarea şi sincronizare de date cu orice aplicaţii terţe în  
CAS genesisWorld.

Z

Adăugarea de interfeţe pentru CAS genesisWorld

Integrarea în Microsoft Exchange® cu Microsoft Outlook®

Microsoft Outlook® ca şi client  
de email implicit

Opţional, utilizaţi Microsoft Outlook® ca şi client de e-mail în  
CAS genesisWorld.

S

Arhivare e-mail Arhivarea manuală sau automată a e-mail-urilor ca o întâlnire programată, 
sarcină, document.

S

Legarea de e-mail Corelarea automată a e-mail-uri-lor la adresele destinatarilor  
şi/sau expeditorilor.

S

Acces direct la adresele Acces în timp real din Microsoft Outlook® la adresele din  
CAS genesisWorld.

S

Agendă partajată Sincronizează adresele dintre Microsoft Exchange® şi CAS genesisWorld. Z

Programul de sincronizare Definiţi programări de sincronizare între Microsoft Exchange®  
şi CAS genesisWorld.

Z
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Integrarea ERP (Enterprise Resource Planning)

Sincronizarea automată a datelor Sincronizarea datelor din CAS genesisWorld cu date ERP, cum ar fi docu-
mentele de înregistrare, deschideţi elementele, produsele achiziţionate sau 
blocuri de livrare.

Z

Sincronizare de date bidirecţională Introduceţi şi editaţi adresa şi date de proiect atât în sistemul ERP cât şi în 
CAS genesisWorld cu sincronizare automată.

Z

Adresa de legătură automată Corelează adrese de produse şi documentele de înregistrare şi afişează 
informaţii suplimentare din sistemul ERP pentru o gamă largă de opţiuni de 
raportare.

Z

Cataloage de produse Grupe de produse prezente şi produse unice ca pagini HTML în cataloage cu 
caracteristicile selectate şi grafică cu opţiuni de export uşor de folosit.

Z

Calitatea şi îmbunătăţirea datelor

Curăţare duplicate Verificare duplicate în întreaga agenda completă cu OMIKRON Address 
Center, urmată de curăţarea duplicatelor.

Z

Verificare adresă Verificare adresă poştală corectă. S

E-mail-uri marketing profesionale

E-mail-uri personalizate fără a necesita 
aptitudini de programare

Compune şi personalizează campanii de e-mail în format HTML pentru  
grupele de clienţi selectate cu Inxmail Professional.

Z

Verificarea calităţii Controlul de calitate inclusiv controale pentru erori în link-uri, mesaje de 
test şi definirea unei proceduri de punere în producţie înainte de a trimite 
corespondenţa.

Z

Verificarea adreselor înainte  
de expediere

Verifică corectitudinii adresei de e-mail şi verificarea pentru îndepărtarea 
posibilă a adresei din lista de distribuţie asociată atunci când se transfera 
listele de distribuţie de la CAS genesisWorld în Inxmail Professional.

Z

Gestionarea de newsletter  
şi dezabonarea

Jurnalizarea înscrierii la newsletter şi dezabonării pentru a  
actualiza viitoarele campanii e-mail.

Z

Evaluarea succesului  
campaniilor de e-mail

Opţiuni de raportare amplă privind ratele de deschidere, click sau anulare, 
cu reprezentare vizuală a succesului campaniilor de e-mail.

Z

Arhivare automată Arhivarea campaniilor email trimise în dosarele destinatarilor. Z
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Tabloul de bord

Începeţi-vă ziua cu toate informaţiile impor-

tante  la îndemână. Oportunităţi curente, 

sarcini deschise, apelurile telefonice progra-

mate - toate dintr-o privire.

Funcţii de management

Crearea rapidă şi uşoară de rapoarte

Evaluări şi rapoarte Compilează automat toate tipurile de rapoarte actualizate. S

Template-uri şi formate de afişare Crearea de şabloane specifice contextului. Formate de vizualizare uşor de 
utilizat pentru rapoarte, inclusiv sub formă de tabele, grafice şi diagrame.

S

Previzualizare Raport de previzualizare pentru verificare şi corectare, dacă este necesar. S

Intervale de raportare Rapoarte la intervale de timp prestabilite. S

Trimiterea automată Trimiterea programată, inclusiv transmiterea automată a unui raport 
săptămânal vineri la un grup definit de oameni.

S

Rapoarte de tabel pivot Rapoarte de prezentare complexă, multidimensionale în tabele pivot. Z

Modificările datelor de monitorizare şi definire fluxuri de lucru

Datele de monitorizare Definiţi regulile de notificare ca răspuns la orice  
modificări în baza de date. 

S

Notificare prin poştă electronică Abonează-te la notificări prin poştă electronică atunci când înregistrările de 
date şi link-uri sunt create sau modificate, sau la intervale definite.

S

Iniţiază acţiuni unice Definiţi reguli pentru acţiuni unice privind înregistrările de date specifice în 
caz de modificări sau dacă intervalele prestabilite sunt ratate, precum când 
sunt create noi înregistrări.

S

Definiţie de fluxuri de lucru Definiţi reguli pentru a automatiza fluxuri de lucru complete, cum ar fi ce 
evenimente declanşează în mod automat ce acţiuni.

S
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Oportunitate de vânzări

Păstraţi o prezentare clară a 

întregului proces de vânzare, 

de la interacţiunea iniţială, 

prin faza de ofertare, până la 

închiderea vânzării.
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Funcţiile de marketing

Planificarea, executarea şi evaluarea campanii

Lista de selecţie şi  
distribuţie grup ţintă

Combinaţi grupuri tintă specifice în liste bazate pe bază de date centrală 
adresa aplicând căutare largă şi funcţiile de filtrare.

S

Căutare după link-uri Căutare adresă inclusiv date legate de înregistrări pentru a îmbunătăţi 
precizia grupului ţintă.

P

Căutări fonetice Căutare adresă după ortografie, ex. „Johnson“, „Jonson“ sau „Jonsen“. S

Modalitate preferată şi permisă de 
contact

Conformitate automată cu modalitatea permisă şi preferată de comunicare 
înainte de a face contact/trimiterea de corespondenţă, pentru a respecta 
normele de protecţie a datelor.

S

Comunicare personalizată pentru 
campanii de e-mail

Template-uri HTML şi expertul de campanie pentru comunicaţii  
personalizate prin e-mail, scrisoare, fax şi telefon.

S

Şabloane de comunicare Utilizaţi şabloane predefinite sau particularizate pentru comunicare în masă. Z

Campanii de e-mail şi buletine de ştiri Interfaţa cu Inxmail pentru marketing via email puternic şi cu opţiune de 
rapoarte de evaluare ad-hoc pentru campaniile de follow-up.

Z

Campanii în mai multe etape Gestionează, execută şi evaluează campanii în mai multe etape prin diverse 
canale de comunicare folosind designer grafic de campanie.

Z

Stare campanie Afişarea stării şi progresului unei campanii, cum ar fi „programat“, „activ“, 
„complet“.

Z

Documentaţia de campanie Arhivează toate informaţiile din cadrul campaniei, inclusiv adrese de email, 
îmbinări de poştă electronică transmise, apeluri telefonice efectuate şi 
documentele conexe.

Z

Documentaţia răspunsului clientului Documentarea răspunsului de la client în aşteptare sau primit în cadrul 
campaniei direct în fereastra de înregistrare de date adresă sau telefon în 
cauză.

Z

Campaniile de follow-up Sprijin în efectuarea campaniilor de follow-up dependente de răspuns  
iniţial de la client.

Z

Planificare buget Elaborează un buget pentru fiecare campanie. Înregistrează costurile  
acţiunilor efectuate şi resursele mass-media mobilizate.

Z



Suport pentru moneda de schimb Câmp de intrare pentru costurile estimate şi reale de campanie, 
în moneda relevantă.

Z

Respingerea şi corectarea automată a 
adreselor incorecte

Identifică adrese incorecte într-o campanie pentru a îmbunătăţi calitatea 
datelor.

Evaluare Evaluarea campaniilor de e-mail bazată pe bugetul de marketing alocat 
pentru a măsura succesul lor.

Z

Organizare evenimente Planificarea evenimentelor - management de facilităţi, organizarea de invi-
taţii şi evaluare. Restricţii privind numărul posibil de participanţi , înregistra-
re prin e-mail personalizat şi link de autentificare.

Z

Funcţiile de vânzări

Gestionarea şi optimizarea proceselor de vânzări

Dosar client Arhivarea tuturor documentelor şi corespondentei cu un client în dosarul 
relevant de client.

S

Posibil client Tip de înregistrare de date cu intrare de date rapidă, direct la un contact cu 
potenţial de “client” pentru calificarea ulterioară, cu opţiunea de a se trans-
forma într-o oportunitate de vânzări.

Z

Oportunităţi Prezentarea întregului proces de vânzări (capturarea de potenţiali clienţi, 
etapă de ofertare, închidere şi proces post vânzare).

S

Procese sistematice de vânzare Definiţie de procese de vânzare, cataloage de criterii şi cartografiere a între-
gului proces de vânzări, ex. cu sprijinul unei liste de posibile proiecte.

Z

Definirea ierarhiei de vânzări Definirea libera a până la trei nivele de vânzări ierarhice, ex. Conform aspec-
telor geografice sau resurselor umane.

Z

Corelarea structurii de vânzare Extinde oportunităţi de vânzări pentru a include corelarea ierarhică de  
structuri de vânzare şi metode, precum definiţia de activităţi şi repere.

Z

Corelarea zonelor de vânzări Catalogarea zonelor vânzări cu până la trei niveluri de defalcare,  
ex. Europa, Germania şi sudul Germaniei.

Z

Căutare proximitate Afişarea şi selectarea de adrese într-o rază definită. S

Definire paşi de vânzare Definirea măsurilor de vânzare cum ar fi „Următoarea activitate“, indicând 
acţiuni imediate, cum ar fi un telefon, întâlnirea programată sau call-back.

Z

Configurator oferte Generează automat oferte care încorporează opţiuni, alternative  
de produse, preţuri şi reduceri.

Z

Documentare oferte Elaborează şi documentează o ofertă completă, cu scrisoare de intenţie, 
detalii despre produs sau propuneri de finanţare.

Z

Configuratorul de produs Configuraţi produse bazate pe variante înregistrate ale produselor,  
componente şi preţuri.

Z

Variante de produse Asigură combinarea componentelor produsului prin jurnalizarea  
normelor tehnice.

Z

Definirea cataloagelor de criterii Crearea de cataloage liber definibile, ca de exemplu pentru evaluarea 
lead-urilor.

Z

Pipeline de vânzări interactiv Variante de prezentare interactive pentru pipeline-ul de vânzări cu filtrare 
după contactul iniţial, cotaţie, contract

Z

Probabilitatea de închidere Evaluarea de vânzări bazată pe calculul automat al probabilităţii  
de închidere.

Z

Analiza punctelor forte şi slabe Opţiunea de analiză pentru a identifica cei mai profitabili clienti şi lead-uri şi 
pentru a previziona vânzările.

Z

Ponderarea competiţei şi a contactelor Analiza competiţiei bazată pe ponderea şi evaluarea competitorilor şi a 
contactelor.

Z

Geomarketing Prezentarea tuturor tipurilor de înregistrări de date, de exemplu,  
toate oportunităţile de vânzări în curs ca o hartă de tip heatmap.

Z
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Adrese

Păstrarea unei priviri de 

ansamblu clare a adreselor in-

dividuale, înregistrări de date 

ale companiei şi personelor de 

contact asociate.
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Acţiunii şi servicii de notificare Notificări personalizate, de exemplu notificarea suportului intern de vânzări 
atunci când forţa de vânzări mobile actualizează dosarul clientului.

S

Interfaţa ERP Interfaterea cu sisteme ERP. Acces la facturi, note de livrare şi oferte direct 
din CAS genesisWorld fără a fi necesar să apelaţi la o altă aplicaţie.

Z

Sincronizarea adresei Sincronizarea automată a adresei între CRM şi aplicaţii ERP. Z

Opţiuni de căutare şi filtrare Căutarea şi filtrarea după toate câmpurile; administrarea elementelor de 
produs, competitori, persoane de contact, etc.

S

Raportarea Raportare bazată pe întregul set de date, cum ar fi evaluarea tutror opor-
tunităţilor de vânzări create în ultimele trimestre.

Z

Măsurarea loialităţii clienţilor Măsurarea loialităţii clienţilor cu ajutor fan! - Indikator® şi identificarea 
nivelului general de satisfacţie al clienţilor.

Z

Grup de clienţi Gruparea clienţilor în cinci grupuri în funcţie de loialitatea clienţilor. Z

Funcţionalităţi de service şi management al proiectelor 

Planificarea proiectelor

Privire de ansamblu a proiectului Afişarea clar structurata a toate datelor unui proiect, de exemplu întâlniri, 
sarcini, documente şi apeluri telefonice.

S

Privire de ansamblu asupra statusului Privirea de ansamblu a proiectelor în aşteptare, în curs de derulare şi critice 
sau a evenimentelor critice şi indicaţia statusului global bazat pe un cod 
semafor (verde, galben, roşu).

P

Planuri de proiect personalizate Crearea de planuri de proiect pentru proiecte ale clienţilor, dezvoltarea de 
produse, pregătirea pentru târguri şi nu numai, cu dependenţe predece-
sor-succesor şi atribuirea de responsabilităţi şi resurse materiale.

Z

Planificarea bugetară Privire de ansamblu a bugetului bazată pe cumularea bugetelor individuale, 
costurile şi vânzările legate de proiect.

Z

Planificarea resurselor Planificarea efortului angajaţilor, capacitatea de management şi privire de 
ansamblu asupra volumului de muncă şi a disponibilităţii.

Z

Înregistrarea timpului alocat şi a 
cheltuileilor

Alocarea timpului la nivel de client, proiect şi procedura. Înregistrarea  
cheltuielilor cu funcţii integrate de vouchere, pe zi şi costuri de călătorie.

Z

Managementul ofertelor  
şi al comenzilor

Realizarea de oferte din catalogul de produse şi  
datele din ERP cu un simplu click Z

Controlul proiectelor Evaluarea tuturor înregistrărilor, cheltuielilor şi serviciilor de la terţi,  
ulterior verificate încrucişat cu planificările bugetare.

Z

Interfaţarea cu  Project® Integrarea cu Microsoft Project® şi Open Workbench. Z



Servicii de optimizare şi suport

Înregistrarea solicitărilor de suport Înregistrarea cererilor de suport cu ajutorul categoriilor de tichete
Notificări interne şi externe bazate pe reguli, cum ar fi atunci când noi cereri 
sunt prioritare.

Z

Gestionarea cererilor de asistentă Gestionarea solicitărilor de suport de la contactul iniţial până la  
remediere, cu programarea, asignarea de personal responsabil,  
prioritizare sau delegare.

Z

Calculul nivelului serviciilor Înregistrarea automată sau manuală a timpului de angajament şi alocarea 
angajamentului pe client – ulterior sau în fundal.

Z

Bază de date cu întrebări frecvente Asamblarea solicitărilor de suport procesate într-o bază de date cu întrebări 
frecvente. Publicarea de documente selectate cu întrebări frecvente într-un 
portal online.

Z

Portal de asistenţă Portal de asistenţă cu imagine de ansamblu al tuturor cererilor, înregistrări-
lor online şi întrebări frecvente. Clienţii pot crea noi solicitări de suport şi pot 
vizualiza stadiul solicitărilor transmise.

Z

Dreptul la suport Informaţii privind versiunile de produs aprobate şi persoanele autorizate 
pentru a crea solicitări de suport. Include detalii de blocuri de sprijin pe 
companii sau persoane individuale.

Z

Acorduri privind Nivelul Serviciilor (SLA) Asigurare contractuală a livrării serviciului, de exemplu domeniul de aplica-
re, timpul de răspuns, timpul de procesare, documentaţia de implementare 
a produsului şi facturarea mentenanţei.

Z

Canale de comunicare acceptate Conectarea cererilor de sprijin cu deja existentele canale de comunicare, ca 
de exemplu e-mail, telefon sau portal de servicii.

Z

Managementul solicitărilor Corelarea complexă a fluxurilor de lucru la nivelul companiei pentru înregis-
trarea cuprinzătoare şi procesarea solicitărilor de asistenţă.  

Z

Managementul întrebărilor  
frecvente (FAQ)

Căutare avansată a solicitărilor de asistentă, inclusiv diferenţierea dintre 
intrările frecvente interne şi intrările publicate pe portal.

Z

Şabloane e-mail Crearea şi accesarea câmpurilor email din ticket şi a link-urilor lor. Z

Notificări standard Iniţiatorul solicitării şi cel ce îl procesează sunt notificaţi de primirea şi  
procesarea solicitării şi de modificările datelor înregistrate.

Z

Funcţiile Mobile CRM
Administrarea adreselor

Contacte Afişarea şi căutarea tuturor contactelor din CAS genesisWorld în format listă. P, Z

Intregrarea de imagini Adaugă o poză unui contact. P, Z

Date de contact ale companiilor Introducerea de adrese ale companiilor/organizaţiilor. P, Z

Persoane de conctact individuale Introduceţi adrese de contact individuale. P, Z

Adrese cu imagine Opţional includeţi fotografii ale persoanelor de contact. P, Z

Management centralizat al adreselor Înregistrarea de orice adrese, cum ar fi companie, client şi informaţii  
despre vânzări, într-o bază de date centrală.

P, Z

Date de adrese partajate Sincronizare adresă. P, Z

Asistentă la introducere Interfaţa prietenoasă pentru adăugarea adreselor folosind  
asistenta de introducere. P, Z

Sincronizarea datelor  
cu dispozitive mobile

Sincronizare unidirecţională, bidirecţională cu dispozitive mobile. P, Z

19S= Ediţia Standard, P= Ediţia Premium, Z= modulul add-in  .  Continutul poate fi schimbat fără o notificare prealabilă ca urmare a unor erori sau modificări



20

Introducerea şi căutarea de date

Introducerea rapidă de date Introducerea facilă de informaţii ca întâlniri programate sau adrese. P, Z

Sincronizare de date bidirecţională Sincronizare adrese, întâlniri şi date de activitate. P, Z

Structurare uşor de folosit  
a informaţiei 

Afişează calendarul (echipei) şi întâlnirile programate cu adresele legate. 
Vedere de tip listă pentru a structura agenda, de exemplu afişarea după A, 
B şi C clienţi.

P, Z

Mod de acces offline Accesarea datelor cheie din CRM cum ar fi întâlniri programate, sarcinilie, 
vacanţe si contactele nu sunt la birou, inclusiv în mod offline. P, Z

Acces în timp real Acces direct în timp real la date actualizate despre client. P, Z

Evaluarea datelor

Vizualizare rapoarte Afişarea indicatorilor cheie de performanţe în tabele cu valori grupabile. P, Z

Rapoarte şi vizualizare rapoarte
Afişare vedere rapoarte şi rapoarte predefinite din CAS genesisWorld, însă 
fără posibilitate de editare. Fişierele nu sunt afişate în aplicaţia mobile dacă 
nu se obţine o licenţă pentru modulul de raportare.

P, Z

Rapoarte Înregistrarea de lead-uri şi elemente de produs. P, Z

Oportunităţi Acceso a los datos clave del CRM, como las citas programadas, tareas,  
vacaciones y contactos cuando esté fuera de la oficina, incluso mientras  
esté desconectado.

P, Z

Probabilitatea de închidere Evaluarea vânzărilor bazată pe calculul probabilităţii de închidere. P, Z

Accesarea documentelor

Documente Afişează şi caută toate listele de documente din CAS genesisWorld. P, Z

Afişare documente Afişarea documentului optimizată în funcţie de echipament. P, Z

Deschiderea fişierelor  
în mod doar citire

Fişiere deschise în mod doar citire. P, Z

Note Afişează note în formă text fără formatare. P, Z



Programarea întâlnirilor şi vizualizarea calendarului

Drepturi de acces Permisiuni speciale de vizualizare a calendarelor în perioade  
libere sau blocate.

P, Z

Întâlniri Afişează întâlniri programate, perioade de vacanţă şi telefoane  
într-o agendă prietenoasă de tip calendar.

P, Z

Creaţi întâlniri Creaţi cu uşurinţă întâlniri şi adăugaţi automat participanţii relevanţi. P, Z

Întâlniri publice Marcaţi întâlnirile ca şi publice, adică accesibile tuturor colegilor. P, Z

Întâlniri private Marcaţi întâlnirile ca private. Întâlnirile private pot fi vizualitate  
doar de către persoanele participante.

P, Z

Întâlniri confidenţiale Marcaţi întâlnirile ca şi confidenţiale. Întâlnirile confidenţiale pot fi vizuali-
zate doar de către utilizatorii autorizaţi.

P, Z

Întâlniri de tip absent de la birou Marcaţi întâlnirile ca şi absent de la birou. P, Z

Evenimente pe tot parcursul zilei Selectaţi opţiunea “pe tot parcursul zilei” când un eveniment este planificat 
pentru întreaga zi.

P, Z

Calendar personal Calendar particularizat cu planificări publice, confidenţiale şi personale. P, Z

Calendar echipă Afişaţi mai multi utilizatori într-un calendar pentru a oferi o viziune de an-
samblu rapidă a timpului liber.

P, Z

Calendarul de vacanţă Introduceţi şi afişaţi perioadele de vacanţă. P, Z

Calendar de resurse Afişează resurse precum săli de intalnirie, vehicule ale companiei  
sau echipamente de proiecţie.

P, Z

Vizualizare zi/săptămâna/lună Afişează întâlniri în vizualizările de zi, săptămână sau lună. P, Z

Vizualizare calendar partajat Vizualizarea calendarului unui alt utilizator. P, Z

Acces complet la întâlnirile terţilor Vezi întâlnirile terţilor în care nu eşti implicat.  
Acest lucru necesită drepturi corespunzătoare. 

P, Z

Acces în timp real la întâlniri Access la întâlniri în timp real utilizând dizpozitive mobile. P, Z

Sincronizarea întâlnirilor Sincronizarea întâlnirilor cu CAS genesisWorld. P, Z

Link-uri Legarea întâlnirilor cu toate înregistrările de date cheie, adrese de exemplu. P, Z

Procesul de corelare 

Serviciul de notificare Notificarea de sarcini noi create sau la primirea de sarcini delegate. P, Z

Status de progres Afişează starea de finalizare a sarcinilor ca o bară de progress sau procent. P, Z

Atribuirea reponsabilităţii Asignarea unui persoane responsabile pentru o sarcină creată. P, Z

Privire de ansamblu a proiectului Privire de ansamblu a tuturor datelor referitoare la proiect, inclusiv întâlniri 
programate, sarcini, documente, note de telefon şi starea generală pe baza 
unui cod de semafor (verde, chihlimbar, roşu).

P, Z

Statutul de ansamblu Privire de ansamblu asupra proiectelor în aşteptare, în curs de desfăşurare 
şi critice şi indicarea stării generale pe baza unui cod de semafor (verde, 
chihlimbar, roşu).

P, Z
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Comunicare eficientă

Apeluri telefonice Creaţi şi editaţi apeluri telefonice şi note. P, Z

Recunoaşterea numărului de telefon Identificarea apelanţilor pe dispositive mobile după nume,  
companie şi număr prin sincronizare mobile. P, Z

Acces e-mail Acces la e-mail-uri arhivate. P, Z

Arhivare e-mail Arhivare automată e-mailuri ca o întâlnire programată,  
sarcina, document sau e-mail.

P, Z

Legare de e-mail Corelarea automată a adreselor e-mail destinatarilor  
şi/sau expeditorilor 

P, Z

  Personalizarea şi specificarea drepturilor

Interfeţe de utilizator particularizate Design corporativ şi adaptarea de măşti de tip de înregistrări de date. P, Z

Extensibilitate prin  
câmpuri suplimentare

Definirea şi atribuirea de câmpuri suplimentare pentru  
tipurile de date existente şi particulare pe lângă cele standard.

P, Z

Etichetarea multilingvă Generarea de grupuri de nume multilingve.

Sistem de drepturi Incorporarea de drepturi definite ca de exemplu doar citire sau acces la 
scriere la CAS genesisWorld.

P, Z

Multitenancy Acces la diferite baze de date cu un singur server de aplicaţie. P, Z

  Utilizarea de add-ins şi interfeţe

Chestionare Afisaza chestionare generate în CAS genesisWorld cu posibilitatea de a le 
edita pe un dispozitiv mobil.

P, Z

Planificare ruta Afişarea adreselor într-o zonă a hărţii. P, Z

Cartografiere şi rutare Afişează o companie, adresă privata sau de livrare  
pe o hartă şi planificare ruta.

P, Z

Integrare ERP Acces mobil la încasări, oferte, facturile şi aşa mai departe. P, Z

  Replicarea datelor

Replicarea completă Replicarea completă a datelor între diferite locaţii, cum ar fi sediu central şi 
sucursale, cu un indicator de progres.

P, Z

Replicare parţială Sincronizarea datelor selectivă, cum ar fi cu laptop-uri, cu importul de setări 
definite de utilizator şi indicator de progres.

P, Z

Replicarea prin Internet Replicare direct prin Internet de WebDAV şi distribuţie automată de actua-
lizări de software în cadrul reţelei de replicare.

P, Z

Protecţia datelor private Datele private nu sunt transferate la sincronizarea datelor. P, Z

Log Generarea unui jurnal după sincornizarea datelor. P, Z

Managementul coliziunilor Păstrarea informaţiilor mai recente atunci când un câmp conţine  
informaţii diferite. 

P, Z
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CAS Software AG: 

Pentru că înțelegem procesele şi business-ul 

Peste 10.300 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.

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!

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

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 250.000 de utilizatori mulţumiţi  

în 37 de ţări

�� Prezenţă în 30 de ţări prin intermediul  

a 200 de parteneri cerificaţi

�� Investiţia anuală în inovaţie:  

> 20 % din cifra de afaceri

�� Soluţii CRM premiate

�� Metodologie verificată pentru implementarea 

cu success a soluţiilor de tip xRM/CRM

Opiniile clienţilor.

www.medialine.ro
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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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