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Wilt u het maximale rendement halen uit gedegen cliëntbeheer en een uitgekiende marketingaanpak? 
Kies dan voor de module Customer Relationship Management .

Met de module Customer Relationship Management legt u ge-
makkelijk n-op-n relaties vast. Registreer bijvoorbeeld welke cli-
enten bij een inkooporganisatie horen en welke cliënten bij de 
Belastingdienst. Ook kunt u contactpersonen van een bedrijf aan 
meerdere bedrijven koppelen, zoals een medewerker van een ad-
vocatenkantoor aan zijn cliënten.

Met de module Customer Relationship Management kunt u com-
merciële kansen in kaart brengen door het registreren van oppor-
tunities. Op basis van de opportunitygegevens kunt u uitgebreide 
analyses maken: trendanalyses, afwijzingsanalyses, marketing-
analyses en actieanalyses. Zo helpt AccountView u bij het bepa-
len van de meest effectieve marketingaanpak.

Opportunities bijhouden
Leg uw kansen op een nieuwe 
cliënt of opdracht – oftewel 
opportunities – vast om uw 
langer durende commerciële 
trajecten goed af te handelen. 
Bepaal zo wat uw slagingskans 
is en welke stappen u het bes-
te kunt nemen. 

Inzichtelijke analyses
Profi teer van de mogelijkheden 
om uw commerciële traject en 
opportunities vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en te 
analyseren. Voer eenvoudig marketinganalyses uit om de effecti-
viteit van uw marketinginspanningen te meten, of branche-analy-
ses om inzicht te krijgen in uw resultaten per branche.

Campagne management
Maak op basis van vooraf bepaalde criteria een selectie van de 
bedrijven of contactpersonen die u een mailing wilt sturen. Be-
paal of u deze selectie een persoonlijke brief of e-mail wilt sturen. 
Maak bovendien bij elke relatie automatisch een activiteit aan 
met daaraan gekoppeld de verstuurde mailing. Houd zo zicht op 
de processen die bij uw klanten lopen en weet ook precies wat 
een campagne u later oplevert.
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Voor iedereen 
die complexe 

n-op-n relaties 
tussen bedrijven 
wil vastleggen, te 
maken hee�  met 
langere verkoop- 

en contract-
trajecten en zijn 
kansen op succes 

wil vergroten.

Mailings
Maak een gepersonaliseerde mailing in Account-
View aan en verstuur deze per e-mail vanuit bij-
voorbeeld Microsoft Outlook. Zet hiervoor de 
selectie in AccountView en genereer vervolgens 
in een mum van tijd een samenvoegbestand op 
basis van uw standaardbrief in Word. Leg boven-
dien voor al uw relaties een activiteit vast waarin 
u de mailing vermeldt. En maak een snelkoppe-
ling naar de gepersonaliseerde brief zelf!

Alles bij de hand
Breng al uw communicatie met uw relaties onder 
in AccountView, zodat u alle informatie centraal 
beschikbaar hebt. Maak ook snelkoppelingen 
naar dossiers aan en koppel ze aan de betref-
fende relatie, zodat u deze snel kunt opvragen.

Uw voordeel
Perfecte koppeling met uw fi nanciële  
informatie zodat u rechtstreeks openstaande 
posten, projectinformatie of openstaande 
verkooporders kunt opvragen.
Relaties, contactpersonen en activiteiten  
vastleggen, waarbij u relaties eenvoudig 
‘promoveert’ tot debiteur of crediteur.
Complete en centrale registratie van uw  
activiteiten per relatie en contactpersoon, 
zoals gesprekken, mailings, telefoonnotities, 
e-mail en faxen.
Compleet marketingsysteem dat u dankzij  
de tien – vrij te defi niëren – lijstvelden 
en aankruisvelden bij bedrijven en vijf bij 
contactpersonen eenvoudig zelf opbouwt.

Uitbreidingsmodules
Verkoopinformatiesysteem  is uit te breiden met 
de module CRM.

Kosten
U investeert € 895,- voor Verkoopinformatie-
systeem.
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N-op-n relaties
Profi teer van de functionaliteit om n-op-n rela-
ties vast te leggen. Leg zo de holding-/dochter-
relaties van uw cliënten vast, of registreer welke 
cliënten bij een bepaalde inkooporganisatie zijn 
aangesloten. Bekijk zo uw gegevens van twee 
invalshoeken.

Uw voordeel
Centrale registratie van uw volledige  
marketingaanpak, waaronder stadia, 
bronnen, schattingen van bedragen en 
haalbaarheid en afwijzingsredenen. 
Flexibele koppeling van uw relaties,  
medewerkers en combinaties daarvan aan 
uw marketingacties.
Evaluerende analyse-rapporten waarmee  
u het effect van uw marketing-activiteiten 
kunt meten. 
Perfecte functionaliteit om n-op-n relaties  
vast te leggen.

Uitbreidingsmodules
Customer Relationship Management is een uit-
breiding op de module Verkoopinformatiesysteem 
en BusinessModeller VIS. Customer Relationship 
Management kan worden uitgebreid met de mo-
dule BusinessReporter VIS. 

Kosten
U investeert € 2.500,- voor Customer Relation-
ship Management.
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Financieel

AccountView Solo .......................€ 695,-

AccountView Solo Bundelaanbiedingen

AccountView Solo 

met Automatische Betalingen .....€ 875,-

AccountView Solo 

met Facturering Solo ...................€ 995,-

AccountView Solo compleet inclusief 

Automatische Betalingen, Inlezen 

bankmutaties (incl. 1 bankformaat) 

en Facturering Solo .....................€ 1.395,-

Uitbreidingsmodules los

Automatische Betalingen ............€ 195,-

Inlezen bankmutaties voor:

 ABN-AMRO .............................€ 275,-

 ING .........................................€ 275,-

 Rabobank ...............................€ 275,-

 Friesland bank .........................€ 275,-

 Commerzbank Asd. ................€ 275,-

 SNS .........................................€ 275,-

 FBTO .......................................€ 275,-

 Van Lanschot ..........................€ 275,-

 Bank Bercoop..........................€ 275,-

 Waterschapsbank ....................€ 275,-

  (1 formaat mogelijk)

Facturering Solo ..........................€ 395,-

AccountView COM 

 Client Access Licence ..............€ 175,-

Cliënt-import ..............................€ 195,-

Cliënt-export ...............................€ 95,-

Agrarische subadministratie ........€ 0,-

Onderhoud

Onderhoudsabonnement (verplicht) 15%

(Minimaal € 150,- p/jr. Onderhoud wordt 

berekend over de losse moduleprijzen.)

PriJsLiJst aCCount View
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