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MI A PROJEKT?

Értékesítés után kivitelezel is?
Miután megkötsz egy értékesítési üzletet, a megrendelés

teljesítését termelés, kivitelezés, bevezetés,
installálás vagy akár egy termék előállítása előzi meg?

Ebben a dokumentumban
minden ilyen folyamatot

projektnek tekintünk.

Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogy
milyen lépések szükségesek általában

egy megrendelés eredményes
kivitelezéséhez.



1 TERVEZÉS

Gyűjtsd be a pontos igényeket!
Pontosan milyen kézzelfogható eredményt vár a
megrendelő? Mit szeretne, ha készre szállítanátok? Mik a
pontos igényei?

Egyeztesd le a határidőt és költségkeretet!

Határozd meg az erőforrás-szükségletet!
Milyen külső és belső erőforrások elengedhetetlenek a
kivitelezéshez?

Nevezz ki egy felelőst!
A kivitelezésben résztvevő kollégákat és az egyéb
felelősségi köröket is határozzátok meg!

Határozzátok meg a mérföldköveket!
Azaz a teljesítés alatt esedékes határidőket és azok
elvárt eredményeit.

Állíts fel egy ütemtervet!
Ez egy vázlatszerű ütemterv legyen kisebb
részfeladatokkal és határidőkkel.

2 ELŐKÉSZÍTÉS



Hozz létre platformot a feladatok követésére!
Ez a felület (egy nagy tábla, egy szoftver, a MiniCRM…)
legyen minden kolléga számára látható és elérhető, és
tartalmazzon minden fontos információt a
megrendeléssel, a feladatokkal és felelősökkel
kapcsolatban.

Ellenőrizd a feladatokat!
A meghatározott feladatok a teljes kivitelezést lefedik?

Állíts fel prioritási sorrendet a feladatok
között!
Kezdjetek azokkal, amelyektől a további feladatok
függnek.

Kérd az ügyfél jóváhagyását!
Egyeztesd le a tervezett célokat, mérföldköveket,
költségvetést és ütemtervet indulás előtt a
megrendelővel!

Tervezzétek be az első teljesítési ciklust!
Jelöljétek ki az első sprintben (1-4 hetes időkeretben)
elvégzendő feladatokat, rendeljetek felelőst minden
feladathoz.

4 KIVITELEZÉS

3 UTOLSÓ SIMÍTÁSOK

https://www.minicrm.hu/signup/try/#step1


Végezzétek el a sprint feladatait!
Ügyeljetek a prioritási sorrendre, és az ütemterv
betartására.

Dokumentáljátok a haladást és a
változásokat!
Rögzítsetek minden esetleges változást a megrendeléssel
és annak feladataival kapcsolatban a kijelölt platformon!
Jelöljétek a már elkészült feladatokat!

Ismételjétek az előző három pontot a
kivitelezés végéig!
Minden sprint elején jelöljétek ki az elvégzendő
feladatokat az ütemtervnek megfelelően, a hozzájuk
tartozó felelőst, végezzétek el a teendőket,
dokumentáljátok a haladást és a változásokat, míg
készre nem szállítjátok a megrendelést.

Hangolj az ütemterven, ha szükséges!
A kivitelezés során a változó igények és a teljesülések
függvényében módosítsd az ütemtervet!

5 VÁLTOZTATÁSOK

Frissítsd a tervezett feladatok listáját!
Az újonnan felmerülő ügyféligényeknek és az előre nem
látott kihívásoknak megfelelően.



A MiniCRM projekt moduljában

Hangolj az erőforrások szétosztásán!
Az új igényeknek és az előrehaladásnak megfelelően.

Értesítsd a megrendelőt minden
változásról!

Zárd le a kivitelezést és szállítsd az
eredményt a megrendelőnek!
Állítsd ki és küldd el a számlát a megrendelőnek!

6 BEFEJEZÉS

átlátható folyamatok,
egyértelmű teendők,
automatizációk

gondoskodnak arról, hogy minden
megrendelés időben, a megrendelő
igényeit kielégítve készüljön el, és hogy ne
veszíts ügyfeleket felesleges hibázások
miatt.

https://www.minicrm.hu/signup/try/#step1


Jelöld egyértelműen a megrendelések
és a feladatok felelősét.

Delegálj feladatokat a
csapattagoknak egyszerűen.



Semmi nem merül feledésbe, több
párhuzamosan futó megrendelés

esetében sem.

A rendszer emlékezteti a kollégákat
az elvégzendő feladatokra.



Minden, a megrendeléssel
kapcsolatos információ, előzmény
és változás egy helyen elérhető
minden résztvevő számára.

Automatizmusok emlékeztetnek a
határidőkre, az esetleges elmaradásokra

vagy hiányosságokra.



Megrendelések nyomon követése
valós időben, mikromenedzselés
nélkül.

Lezárt feladatokLezárt feladatok



Azért kezdtünk CRM-ben gondolkodni, mert
nagyon sok párhuzamos projektünk van, ami
során sok különböző ügyfelet megkeresünk. Más
rendszerben átláthatatlan volt nyilvántartani a
feladatainkat és azt, hogy kivel, hol tartunk éppen.
Winhoffer Katalin, ügyvezető igazgató
Prospera Ügynökség Kft.

Az indulástól kezdve azonnal nullára esett vissza
az elfelejtett teendők, feladatok, projektek száma.

Járányi-Nagy András, kereskedelmi igazgató,
Ice'N'Go

A rendszerben követjük a projektjeinket, például
azt, hogy mi van a gyártásban, mi áll kiszállítás
előtt stb. Emellett nagyon fontos az, hogy
támogatja az egyes kollégák közötti
információátadást.
Sipos Sándor, ügyvezető igazgató
Chemplex Kft.

Elek Máté, alapító és társtulajdonos
Geppetto belsőépítész iroda

“Ha egy tervező esetleg elmegy az irodából,
MiniCRM-ben minden adat megvan, amire a

projektjei átvételéhez szükségünk lehet. Ellenőrizni
tudom, hogy melyik ügyféllel mi történik, hol tart a

projekt, minden rendben halad-e, és mindent
megtalálok egy helyen.”

https://www.minicrm.hu/esettanulmanyok/prospera/
https://www.minicrm.hu/esettanulmanyok/icengo/
https://www.minicrm.hu/esettanulmanyok/chemplex/
https://www.minicrm.hu/blog/2020/03-30/ez-nagyon-eros-bizalmat-epit-interju-egy-veteran-minicrm-essel/


Szállíts minden megrendelést
időben, az igényeket
kielégítve, hibázások nélkül a
MiniCRM segítségével!

1. Indíts egy ingyenes tesztrendszert!

2. Vedd igénybe tanácsadónk segítségét a
lehetőségek megismerésében!

3. Indulj el akár egy nap alatt egy profi
rendszerrel!

Próbáld ki ingyenPróbáld ki ingyen

Tudj meg többetTudj meg többet

vagy

https://www.minicrm.hu/tour/project/
https://www.minicrm.hu/tour/project/
https://www.minicrm.hu/signup/try/#step1
https://www.minicrm.hu/signup/try/#step1
https://www.minicrm.hu/signup/try/#step1
https://www.minicrm.hu/tour/project/

