
Find your Accent! 

CRM OnGo Cloud 
Печелете клиенти с размах и мобилност! 
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РЕШЕНИЕ 

 

Ангажирайте служителите си ефективно.  

Дайте им подходящия инструмент, с който да повишат 

резултатите си.  

 

Със CRM OnGo Cloud можете лесно да намирате нови 

клиенти, да определяте по-добре техните реални нужди 

и да планирате търговската си дейност.  

 

С това решение вие можете лесно да следите дейността 

на търговския екип и да разпределяте техните задачи.  

CRM OnGo Cloud: 
 

ТАРГЕТИРАНЕ 

АНГАЖИРАНЕ 

КОНВЕРТИРАНЕ 
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CRM OnGO Cloud  

CRM OnGo 
Cloud 

 

Оценки 

Структури 

Справки 

Възможности 

Потенциални 

клиенти 

Документи 

Проспекти

  

Задачи 
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БИЗНЕС ПОЛЗИ 

• 360 поглед върху търговския процес; 
• Управление и наблюдение на търговския процес, чрез мобилни 
устройства 24x7x365; 
• Намаляване на разходите по привличане на нови клиенти 
• Централизиране на търговските активности; 
• Увеличаване на възвръщаемостта; 
• Ефективно управление и по-добър контрол върху търговските дейности; 
• Идентифициаране на нуждите на потенциалните и съществуващите 
клиенти по-ефективно и разбиране на техните специфични потребности; 
• Кръстосани продажби и взаимодействия; 

 

Бизнес ползи: 
 



Find your Accent! 

Вход в системата- лесно достъпване  и приятна визия. Високо ниво на сигурност на 

достъпа и верификация на данните на потребителя.  

МОДУЛИ 
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Създайте 

собствен стил 

МОДУЛИ 

Организирайте 

системата, така че да 

отговаря на вашата 

структура и 

организация,.  

 

Създайте инвентар, 

който да е на 

разположение на 

търговците и планирайте 

техните ангажименти.. 
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Регистрирайте 

потенциалните 

клиенти 

МОДУЛИ 

Опишете на едно място 

цялата информация, с 

която разполагате за 

всяка потенциална 

възможност.  

 

Анализирайте 

възможностите за 

успеваемост според 

проявения интерес.  
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Познавайте клиентите си от близо, бъдете свободни да разполагате с нужната 
информация във всеки момент 

МОДУЛИ 

Опишете детайлно информацията за вашия клиент, до най-дребния детайл, като рождения ден на служителя с 

който общувате. Създавайте възможности за сделка към всеки от тях.  

 
Регистрирайте както физически лица, така и юридически лица в своята база.  
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Ценете времето си, като 

търсите и намирате за 

секунди нужната 

информация 

МОДУЛИ 

Избягвайте дублиране, 

селектирайте мъдро и открийте 

точно това, което ви трябва 
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Справки в реално 
време 

МОДУЛИ 

Планирайте задачи, дори 

когато те са непланирани.  

 

Анализирайте цялата 

информация от системата на 

един екран с множество 

критерии.  

 

Изключително полезна 

възможност за оценка както за 

мениджмънта, така и за 

търговеца.  
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Навсякъде с вас 

Преглеждайте всичко в реално 

време, следете тенденции и 

изпълнение на задачи на мобилния 

си телефон или таблет.  

 

Добавяйте лийдове и нови клиенти, 

регистрирайте възможности.  

 

Бързо, лесно и удобно! 

МОДУЛИ 
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ПРЕДИМСТВА 

Без необходимост от първоначална инвестиция 
Без дългосрочен ангажимент 
Без нужда от специални умения 
Без нужда от поддръжка на техническа инфраструктура  
Без необходимост от назначаване на служители, които 

да администрират системата  
 

Започване на работа веднага 
Постоянен достъп до системата 24/7/365 
Достъп до онлайн съпорт 
Достъп до висчки функционалности 
Неограничен брой потребители 
Достъп до всички актуализации, без доплащане 
Право да се откажеш от услугата до 3 месеца след 

подписване на едногодишен договор.  



Заплащане на 

абонамент 

 

Find your Accent! 

Builder- 

Готови в 3 стъпки  

CRM OnGo  
Cloud 

 

1 

4 

3 

2 

Подписване на 

договор 

 

Setup на 

системата 

 
Готови за 

работа   

Ден 1 Ден 2 

 
Ден 7 
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Решения: 

- CRM OnGo;  

- ERP Précise; 

- Sales direct system; 

- Watch-On time Car System. 

Сектори на изпълнение: 

- Търговия; 

- Услуги; 

- Застраховане; 

- Финанси. 

 

 

 

Акцент- Д е високотехнологична ИТ компания, която разработва разнообразни 

и различни по сложност софтуерни системи за управление на бизнес 

процесите.  

ЗА НАС 

Повече от 10 години опит 

Повече от 100 успешни проекта в Австрия, Германия, 

Великобритания, Швейцария, Италия, България и др.  

 
 

Нови услуги  

 

CRM OnGo Cloud; 
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Успещни 

продажби! 

GSM: 088 5643562; Email: office@accent-d.com  
Web: http://www.accent-d.com 

 
Акцент-Д EООД 

 


