ALLE TOOLS VOOR EEN

BETERE
BUSINESS
Compenda Lite

Compenda

Veel meer dan software.

SAMEN OP
EEN MISSIE.


WIJ GEVEN MOMENTUM
AAN ONDERNEMERS
DIE HET MAXIMALE UIT HUN
BUSINESS WILLEN HALEN.

Dat gevoel dat je krijgt bij het ontstaan van een fantastisch idee.
De energie en chemie tijdens het samen brainstormen, dat is
waar wij gelukkig van worden. Elkaar prikkelen en voortbouwen
op elkaars ideeën waardoor dat ene geniale plan wordt
gevormd.
Dat is het gevoel dat wij bedrijven willen geven. Door vleugels
te geven aan dromen en het mogelijk maken om deze
werkelijkheid te maken.
In deze brochure laten we je de ins en outs van Compenda Lite
zien. Heb je vragen over features? Of wil je graag een demo?
Ons team staat voor je klaar via 088 059 0000.
Samen geven we jouw business een boost!

Rick Terpstra
Teamlead
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CRM.
KLANTGERICHTER WERKEN
DAN OOIT TEVOREN

CRM

Agenda

Mobiel

Hoe fijn zou het zijn als je met één muisklik alle informatie van een relatie kon vinden?
Dankzij onze uitgebreide CRM features heb jij alles in huis om jouw relaties meer dan een
nummertje te maken. Zo maak je vrije velden voor jouw specifieke informatie en bewaar
je belangrijke documenten veilig in het archief. Tijd voor inzicht? Dankzij filters kun jij snel
segmenten maken in jouw klantenbestand. Hieronder vind je onze toppers.

Uitgebreid beheer

KvK-koppeling

Alle velden die jij nodig hebt om belangrijke gegevens
van je relaties te documenteren. Zo voelen klanten
zich nooit meer een nummertje.

Razendsnel bedrijfsgegevens laten invullen dankzij
de directe koppeling met KvK. Stop met overbodig
overtypen.

Archief

Filteren

Bewaar belangrijke contracten, documenten en
notities in het archief van je relaties. Zo bewaar jij je
data altijd veilig op één centrale plek.

Analyseer je relatiebestand door diepgaand te
segmenteren en filteren.

Vrije velden

Outlook integratie

Heb jij voor jouw business specifieke gegevens nodig
van je relaties? Voeg ze eenvoudig toe met een vrij
veld.

Snel mailen vanuit Compenda, maar ook e-mails
archiveren dankzij de Outlook integratie. Zo heb je
echt alles op één plek.

Boekhouding koppelen

Standaarddocumenten

Zorg ervoor dat je relatiebestand overal gelijk is. Compenda heeft een realtime koppeling met Exact, Twinfield en Snelstart.

Maak standaarddocumenten aan met voorgevulde
gegevens van jouw relaties. Hiermee maak je razendsnel e-mails, contracten of andere documenten.

Mis je iets? Onze adviseurs helpen je graag via 088 059 0000.
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AGENDA.
KLANTGERICHTER WERKEN
DAN OOIT TEVOREN

CRM

Agenda

Mobiel

Houd overzicht over de taken en planning voor jou en je collega’s. Zorg ervoor dat alle processen gladjes verlopen en dat alle taken netjes worden uitgevoerd. Met de app kunnen
medewerkers eigen taken en informatie uit bijgevoegde documentatie inzien.

Taken

Archief per taak

Maak gemakkelijk taken aan voor jezelf of medewerkers, zodat het duidelijk is welke werkzaamheden
moeten gebeuren.

Koppel documenten, correspondentie en afbeeldingen aan een specifieke taak, zodat de uitvoerder altijd
alles bij de hand heeft.

Agenda’s inzien

Procedures plannen

Het is in Compenda mogelijk om je eigen agenda en
die van anderen in te zien. Zo plan je ook gemakkelijk
taken voor anderen op een beschikbaar tijdstip.

Werk je vaak met vaste workflows of procedures? Dit
kan in Compenda met gemak worden ingericht om te
passen bij jouw proces.

Taken filteren
Filter gemakkelijk in het takenscherm om precies te
zien welke taken nog openstaan en wie ze zou moeten uitvoeren.

Mis je iets? Onze adviseurs helpen je graag via 088 059 0000.
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MOBIEL.

CRM

OOK ONDERWEG, JOUW DATA
BIJ DE HAND

Agenda

Mobiel

Met de Compenda app zorg je ervoor dat je onderweg of op locatie bij de klant altijd inzicht hebt in je data. Ook gespreksverslagen maak je gemakkelijk op je mobiel en indien
nodig kun je ze op de desktop versie van Compenda later altijd nog aanvullen!

Relaties

Gespreksverslagen

Agenda & Taken

Al je klantgegevens bij de hand.
Tijd- en locatieonafhankelijk.

Gemakkelijk gespreksverslagen maken en
inzien.

Bekijk snel je agenda voor afspraken én je
openstaande taken.
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PRIJS.
HELDERE EN EERLIJKE PRIJZEN,
WEL ZO FIJN

COMPENDA lite
Klantgerichter en efficiënter werken dan ooit

€20,-

Een compleet pakket voor een duidelijke en eerlijke
prijs. Maak vrijblijvend kennis met onze software.

Vraag een demo aan via:
contact@compenda.nl
088 059 0000
Lauwers 18
9405BL Assen

per maand / per gebruiker

Relatiebeheer
Archivering
Standaard documenten
Taken en agenda
Outlook plugin
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