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KEZDJ NEKI MOST!

   MIELŐTT BELEVÁGNÁNK... 
   Tisztázzuk együtt az alapfogalmakat:

ÉRDEKLŐDŐK LEHETŐSÉGEK

Az érdeklődők azok a lehetséges  
ü g y f e l e k , a k i k e t t e r m é k e v a g y  
szolgáltatása érdekelhet, de még nem le-
het tudni, hogy az érdeklődés valós-e, il-
letve tényleg az Ön cégének célcsoport-
jába tartoznak-e.

A lehetőségek azok a minősített  
érdeklődők, akikkel az értékesítőknek 
már érdemes foglalkozniuk, potenciális 
ügyfeleknek tekinthetők, és érdemes  
lehet velük tervezni.

KAPCSOLATTARTÓ CÉG

Vállalkozásoknál dolgozó személyeket, 
kapcsolattartóként van lehetőség  
felrögzíteni a MiniCRM-be.

Vállalkozásoknak, cégeknek történő 
értékesítés esetén több kapcsolattartó 
rögzítése és esetenkénti módosítása is 
indokolt lehet (B2C).

RIPORTOK

A z a d a t l a p o k e s z k ö z t á r á n a k  
legfontosabb eleme és a hatékony 
munka építőköve. Egy olyan kisebb  
feladatot definiál, amelynek végrehajtása 
h o z z á j á r u l a f o l y a m a t s i k e r e s  
bejefezéséhez.

A riportok segítenek eligazodni cége 
műk ö d é s é b e n , h o g y n e c s a k a  
megérzéseire kelljen támaszkodnia. Talál-
ható köztük értékesítési: Lezárási arány, 
új érdeklődők; de követheti tömeges 
email kiküldéseit is számok tekintetében. 

TEENDŐK
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Dolgozz okosabban, ne keményebben !

A CRM nemcsak egy szoftver. Egy szemléletmód, ami az ügyfeleket helyezi a  
középpontba. Hiszünk abban, hogy CRM bevezetésével megváltozik a cégek gon-
dolkodása az ügyfélkezelésről és az ügyfelekkel való kommunikációról. Mi a MiniCRM-
nél minden nap azért dolgozunk, hogy így segítsünk ügyfeleinknek hosszútávon sikeres 
vállalkozásokat építeni - Legyen Ön is a MiniCRM közösség tagja !

A MiniCRM bevezetésének  
“10 legfontosabb” lépése10

 [1] Határozza meg a bevezetés céljait!
A CRM bevezetés nemcsak egy új informatikai alkalmazás vagy egy új értékesítési  
technológia bevezetését, hanem az ügyfélkezelés reformját jelenti a legtöbb vállalkozás  
életében.

Mielőtt elkezdené használni CRM rendszerét, gondolja át értékesítési folyamatát és  
tervezze meg az alapokat! Amint eljut az automatizálható feladatokig, a befektetett idő 
sokszorosan megtérül.

Fontos, hogy a vezetők a bevezetés előtt világos, elérhető és mérhető célokat  
határozzanak meg, mert ezek hiányában a bevezetés túl bonyolulttá, idő-, és ezáltal  
költségigényessé válhat. 

Minél egyszerűbb célokat határoz meg – a legfontosabb lehetőségre 
fókuszálva –, annál hamarabb jön el a sikerélmény!
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Az első lépés fő célja azon mérőszámok meghatározása, amelyeket elérve a CRM 
bevezetést sikeresnek értékeli. 

Ha még nincsenek kialakult folyamatok és meglévő mérőszámok, akkor jó cél lehet a 
MiniCRM-mel kapott CRM "Best practice" bevezetése a cégbe és alap értékesítési  
riportok alapján felmérni hol tart most a cég.

Ha már vannak jól meghatározott és mért folyamatok: 

• Melyek azok, amik a legkevésbé hatékonyak, amelyeket hangolva a legtöbb 
eredmény várható rövid távon?

• Honnan fogja tudni, hogy sikeres volt-e a CRM bevezetés? Törekedjen arra, hogy erre 
a kérdésre mérhető választ tudjon majd adni! 

 
[2] Üzemelje be saját rendszerét!

Vállalkozása újragondolt üzleti folyamatainak a lehető legjobban kell illeszkedniük a 
CRM rendszerben megvalósított folyamatokra, a rendszer kialakítása során ügyeljen 
arra, hogy ne legyenek fél vagy kerülő megoldások! 
 
A MiniCRM-ben elérhetőek már előre beállított modulok, amelyek önmagukban is  
alkalmasak az alaptevékenységek menedzselésére.

Ha azonban üzleti folyamatai úgy kívánják, moduljait igényei szerint konfigurálhatja, 
személyre szabhatja.

[3] Építse fel ügyfelei profiljait! 
Mit kell feltétlenül tudnia egy értékesítőnek ahhoz, hogy megfelelő ajánlattal keresse 
meg az ügyfelet? Miről szeretne már induláskor statisztikákat látni?

Meg kell határozni egy minimális adatkört, amely ahhoz szükséges, hogy a rendszer 
használata közben a potenciális és meglévő ügyfélkör megismerhető, kategorizálható, 
riportálható legyen.

Indulás után az adatkör bővíthető: MiniCRM-ben az ügyfél, cég profilon és az adatla-
pokon lévő mezők összetétele tetszőlegesen alakítható.

http://www.minicrm.hu/help/modulok/
http://www.minicrm.hu/help/modulok/
http://www.minicrm.hu/help/ugyfelek-kezelese/
http://www.minicrm.hu/help/ugyfelek-kezelese/
http://www.minicrm.hu/help/mezok/
http://www.minicrm.hu/help/mezok/
http://www.minicrm.hu/help/mezok/
http://www.minicrm.hu/help/mezok/
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[4] Töltse be ügyfelei adatait! 
A központi adatbázis létrehozásához - ha rendelkezésre állnak - gyűjtse össze a  
korábban használt rendszerekből és vezetett nyilvántartásokból azokat az adatokat, 
amellyekkel tovább tud dolgozni!

Fontos, hogy duplikáció és félinformáció ne kerüljön be az új rendszerbe: név 
elérhetőség nélkül, töredék cím, vagy több éve nem ellenőrzött kapcsolati adat nem fog 
tiszta, használható adatbázist eredményezni.

Leggyakoribb források lehetnek:

• Hírlevél feliratkozók hírlevélküldő szoftverben.

• Aktív érdeklődők értékesítők által vezetett Excel táblázatokban.

• Korábbi vásárlók a számlázó programban.

• Ügyfelek vegyesen Outlook, Google vagy egyéb címjegyzékben. 

MiniCRM-be történő tömeges betöltésnél több népszerű fájlformátum közül is választhat! 

[5] Tanítsa meg kollégáit a rendszer 
használatára! 

A hiányos ismeretekkel rendelkező felhasználók elveszíthetik motivációjukat a 
rendszer használatában, illetve “félre-használhatják” azt, rontva ezzel a teljes csapat 
teljesítményét és hatékonyságát.

Helyes használat alatt értjük azt is, hogy a MiniCRM-ben definiált üzleti folyamatok egyes 
lépéseit a felhasználók mindig helyesen és ugyanabban a sorrendben hajtják végre, így a 
rendszerbe rögzített adatok is mindenki számára ugyanazt az információt nyújtják.

Annak érdekében, hogy a rendszert folyamatosan és helyesen használják, a rendszer min-
den felhasználóját megfelelő oktatásban kell részesíteni.

http://www.minicrm.hu/help/import/
http://www.minicrm.hu/help/import/
http://www.minicrm.hu/help/import/
http://www.minicrm.hu/help/import/
http://www.minicrm.hu/workshop/user/
http://www.minicrm.hu/workshop/user/
http://www.minicrm.hu/workshop/user/
http://www.minicrm.hu/workshop/user/
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[6] Költözzön át a MiniCRM-be!
Elszalasztott értékesítési lehetőségek elvesztésének leggyakoribb oka a nem  
megfelelő utánkövetés. Komoly érdeklődők sikeres lezárásához gyakran legalább 5  
kapcsolatfelvétel kell (telefonhívás, személyes találkozó) relatív rövid idő alatt.

Intézze ügyeit MiniCRM-ben, tervezze meg a következő időszak feladatait, ezeket a 
feladatokat vegye fel teendőbe felelős és határidő megadásával!

Ellenőrizze, hogy az összes nyitott értékesítési lehetőséghez van-e következő lépést 
meghatározó teendő felvéve! Ha ügyfélre vár, akkor vegyen fel egy emlékeztetőt arra az 
időpontra, amikor az értékesítőnek hívnia kell az ügyfelet, ha addig nem reagált.

Ha egy teendővel foglalkoztak, de az eredeti célt nem sikerült elérni, vegyen fel hozzá  
megjegyzést! Így az előzményekből látszani fog minden lépés. A határidő módosításával 
megadható mikor kell legközelebb foglalkozni az üggyel.

Jelölje Sikeresen lezárt-nak azokat a teendőket, amelyeknél az eredeti feladat elvégzésre 
került, függetlenül annak eredményességétől. Pl.:  
 
személyes találkozó megtörtént, bár ügyfél nem adott le helyben megrendelést. 

Jelölje Sikertelen lezárt-nak azokat, ahol a feladatot nem sikerült elvégezni! Pl.: személyes 
találkozó elmaradt, mert ügyfél nem ért rá.

Még koránt sincs vége !

De a fenti lépések végrehajtásával Ön már jelentős előnyre tesz szert versenytársaival 
szemben!

Sőt, ügyfeleivel való együttműködése tudatosabbá, gördülékenyebbé válik azáltal, hogy a 
róluk összegyűjtött információt és kapcsolódó feladatokat Ön és munkatársai egy helyen, 
rendszerezetten érik el.

Ugorjunk is tovább! 
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[7] Hozzon létre szűrőket!
A CRM rendszerben felhalmozott adatok alapján készítsen elemzéseket, képezzen a  
marketing kampányok kiküldéséhez célcsoportokat, az értékesítők számára  
ügyfélszegmenseket! 

MiniCRM-ben az adatmezők tetszőleges feltételrendszerbe állításával hozhat létre  
leválogatásokat, amelyeket népszerű formátumokba exportálhat, illetve  
Google Táblázatokban online megjelenítve tovább alakíthat vagy grafikonná formálhat.

[8] Állítsa be naptárát !

Kampány korábbi vevőknek: Legkönnyebben annak tud eladni, aki korábban már vásárolt. 
Első hírlevelét nekik küldje. A legjobb eredmény érdekében korábbi vásárlás alapján  
szegmentálva.

Legjobb érdeklődők kiemelése értékesítők elé: Azoknak tudnak értékesítői leggyorsabban 
eladni, akik kattintottak email kampányára, de nem vásároltak. Szűrjön email kampány 
kattintásra és státuszra.

Gyakrabban használt szűrők !

Az integrációnak köszönhetően MiniCRM-ben vezetett teendőit szinkronizálhatja 
naptárával (Google Naptár, Microsoft Outlook, CalDAV, Android és iPhone telefonok). Így 
egyéb teendőivel együtt láthatja őket napi/heti/havi bontásban.

Naptárjában figyelmeztetőket állíthat be, így a MiniCRM-ben felvett teendőkről  
automatikus figyelmeztetést kaphat asztali gépen vagy akár mobilon is.

Naptárban végzett módosításai automatikusan visszakerülnek MiniCRM-be, és a 
releváns adatlap mindig csak egy kattintásnyira van.

http://www.minicrm.hu/help/export/
http://www.minicrm.hu/help/export/
http://www.minicrm.hu/help/szuro-megosztas/
http://www.minicrm.hu/help/szuro-megosztas/
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[9] Kövesse nyomon a riportokat!
Vezetőként legfőbb termelékenységi, hatékonysági mutatók nyomon követésén túl  
lehetősége van arra is, hogy egyéb, részletes elemzésekre is figyelmet szenteljen.

A Felhasználói hatékonyság riport az ügyfélkezelésbe fektetett munka mennyiségének és 
hatékonyságának követésében nyújt támogatást.

Az új érdeklődők riport heti/havi bontásban mutatja meg, hogy hány új érdeklődő jutott el 
értékesítőihez. Az érdeklődők száma mutatja meg a marketing és proaktív értékesítői 
eredményességét. 

A lezárási arány riport megmutatja, hogy 100 érdeklődőből hánynak sikerült eladni.  
Másodlagos mérőszámnak a vizsgált időszakban sikeresen lezárt értékesítések számát és 
a lezáráshoz szükséges időt mutatja.

[10] Érje el bárhonnan a MiniCRM-et! 
A MiniCRM mobilverziója Android és iOS operációs rendszerű mobil eszközökön (tablet, 
okostelefon) keresztül is elérhető. A “terepen” lévő és internettel rendelkező 
értékesítők MiniCRM által támogatott böngészőn keresztül azonnal rögzíteni tudják 
az egyes aktivitásokat, így Ön is azonnal értesülhet az értékesítés alakulásáról.

• Új adatlap 1 perc alatt - olyan egyszerű, mintha névjegyet hozna létre mobileszközén.

• Adatrögzítés minden tárgyalás után mobilon.

• Híváslista megjelenítése az adatlapokon - az ügyféltörténetben ellenőrizhető, mikor és ki 
beszélt telefonon az ügyféllel.  

Teendőkezelés - útközben is lezárhat egy éppen elvégzett feladatot, vagy megnézheti, mi 
a nap következő legfontosabb teendője.

Mostmár ismeri a bevezetés 
elengedhetetlen lépéseit..

Még többet hozna ki  
MiniCRM rendszeréből?

http://www.minicrm.hu/help/felhasznalok-aktivitasa/
http://www.minicrm.hu/help/felhasznalok-aktivitasa/
http://www.minicrm.hu/help/uj-erdeklodok/
http://www.minicrm.hu/help/uj-erdeklodok/
http://www.minicrm.hu/help/lezarasi-arany-statisztika/
http://www.minicrm.hu/help/lezarasi-arany-statisztika/
http://www.minicrm.hu/help/android-app/
http://www.minicrm.hu/help/android-app/
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Használjon webes űrlapokat!

Ha van weboldala, amin keresztül megtalálhatják érdeklődői, tegyen rá MiniCRM űrlapot! 
Így mindig elérhető lesz, egyetlen megkeresés sem veszik el.

Űrlapot kitöltő érdeklődőknek beállíthat azonnali válasz emailt, komplett sorozatot amit a 
feliratkozás utáni napokban/hetekben kapnak meg. 

Akár munkatársainak is felvehet automata teendőt, hogy gyorsan hívják vissza az  
érdeklődőt, amíg még aktuális a problémája. (Leggyakoribb űrlapok: Hírlevél feliratkozás; 
kapcsolatfelvétel és visszahíváskérés; ajánlatkérés

Állítsa be levelezését!

A levelezés beállítása után minden levélváltás alján megjelenítheti ügyfele releváns CRM 
adatlapját így teendőket és adatokat szerkeszthet helyben a levelezőjében, fontos  
emaileket egyetlen kattintással archiválhat MiniCRM-be.

Gmail: Az integráció használatához "saját domaines" Gmail for Work fiókra 
van szükség, gmail.com-os email címekkel nem működik. 

Outlook: Office 365 felhasználók számára hasonló integráció elérhető, 
bekapcsoláshoz kövesse a MiniCRM súgó idevágó bejegyzésében  
leírtakat.

Takarítson meg időt!

Gyakran, hasonló tartalommal kiküldött e-mail és sms üzeneteit formázza meg  
sablonokban, így később néhány kattintással személyre szabottan küldheti ki azokat! 
 Automatizmusok segítségével vállalkozása üzleti folyamatainak főbb lépéseit a megfelelő 
időben, tudatosan hajthatja végre. Beosztottjainak az üzleti folyamat haladásával a 
rendszer automatikusan teendőket generál, így Önnek nem kell az elakadt 
üzletkötések újraindításával foglalkoznia.

http://www.minicrm.hu/help/urlapok/
http://www.minicrm.hu/help/urlapok/
http://www.minicrm.hu/help/gmail-integracio/
http://www.minicrm.hu/help/gmail-integracio/
http://www.minicrm.hu/help/office-365/
http://www.minicrm.hu/help/office-365/
http://www.minicrm.hu/help/sablonok/
http://www.minicrm.hu/help/sablonok/
http://www.minicrm.hu/help/automatizmusok/
http://www.minicrm.hu/help/automatizmusok/
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Gratulálunk!
Ön már ismeri a sikeres bevezetéshez 
szükséges lépéseket.

Kattintson ide és próbálja ki a 
MiniCRM-et ingyen !

http://www.minicrm.hu/signup/try/
http://www.minicrm.hu/signup/try/
http://www.minicrm.hu/signup/try/
http://www.minicrm.hu/signup/try/

