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Gør din arbejdsdag nemmere

Kender du problemet? Det er tidskrævende at finde det rigtige følgebrev, tilbud og evt. faktura fra et tidligere salg.
Hvordan genbruges et tidligere tilbud til en helt ny kunde? Er du gået glip af mersalg til eksisterende kunder, fordi 
noter er blevet væk? Det er sent om aftenen - der skal laves 5 tilbud, sendes 3 breve, laves 6 telefonopkald, laves
moms osv. - hvordan skal der prioriteres? Hvordan får man tid?

Hvad er Elmer Systems CRM? Elmer Systems CRM er et salgs-, tilbuds-, indkøbs- og regnskabssystem, som 
giver store fordele for sælgere, selvstændige erhvervsdrivende mfl., som ønsker et system til at lette alle de daglige
arbejdsopgaver i forbindelse med at lave tilbud, fakturaer, skrive breve, lave moms, udsende kampagner osv. I 
Elmer Systems samles alle oplysninger om aktiviteterne med kunderne. Det kan straks ses, hvor meget der tjenes 
på tilbudet. Elmer Systems helt unikke teknologi indebærer at faxe, breve, tilbud, emails let kan genbruges til andre
kunder. Systemet har regnskabsmodul men kan også anvendes sammen med feks. e-conomic, Navision, c5, 
Concorde, SAP mfl.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elmer Systems er et samlet system hvorfra du kan:
- samle alle oplysninger om dine kunder      - kampagner
- skrive tilbud/ordrebekræftelser (flere valutaer/sprog) - skrive faxe
- lave fakturaer og kreditnotaer                - skrive e-mails
- skrive breve, bestille varer, følgesedler           - styre din kalender 
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Du har fuldt overblik over:
- Dine kunder og kontaktpersoner (hvem er de, hvordan ser de ud og hvem er de vigtigste)
- Alle aktiviteter - deadline, hvilken type er det samt vigtigheden
- Dine varer og ydelser - købs- og salgspriser, noter om rabat og valuta med mere
- Alle tilbud og salg - hvor meget har du tjent på sagen - hvad har vi lært.
- Regnskab, forecast, salgsrapporter, udgiftsrapporter, moms, kørselsregnskab

Flere sprog (ekstra): Dansk, engelsk og tysk, spansk, norsk og svensk mfl. Sprog kan skiftes efter behag - udskriv
feks udenlandske tilbud/fakturaer feks på tysk eller engelsk og de indenlandske på dansk.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fordele - med Elmer Systems opnår du følgende fordele:
- Fuldt overblik over samtlige kunder       - Bedre kvalitet i tilbud/salg
- Kan lave flere tilbud på samme tid - Højere kundetilfredshed
- Kan let lave kampagner og -opfølgning               - Husker alle salgsmuligheder
- Kan lave mere salgsopfølgning på samme tid - Håndter langt flere kunder
- Kan hurtigt finde information, gamle tilbud osv. - Tjen flere penge
- Undgår dobbeltarbejde             - Let at bruge
- Mere tid til familien/fritid                 - Flere ekstramoduler
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Den unikke fordel: Som det mest effektive system tager det kun et par sekunder at "genbruge" et helt salgsforløb
med tilbud, mail, fax, faktura osv til ny kunde, der skal købe det samme, som en anden kunde har købt tidligere. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pris: Elmer Systems Suite (CRM) kan bestilles som en softwarepakke, som du selv installerer. Du kan også bestille
StarterPakke, hvor du får leveret et system helt klar til brug med dine kunder og produkter indlæst. En starterpakke
består af selve programmet til én bruger samt installation, opsætning, indlæsning af kunde- og varekartoteker samt
uddannelse. Pris for software og alle ydelser: 13.490.

Elmer Systems CRM til én bruger (bruger nr. 1) StarterPakke - som softwarepakken tv. men plus:
- Software til én bruger, DK + UK - installation hos kunden + test af funktioner, opsætning
- 5 valutaer (DKK,EUR,USD,NOK,SEK) af format for brev, fax, tilbud
- Varedatabase, ubegr. antal varer - indlæsning af kundekartotek og produkter
- Kundedatabase, ubegr. antal kunder - opsætning af sikkerhed, passwords
- Kampagne- og callcenter - 2-3 timers basis-oplæring i systemet for én bruger
- Indkøbsmodul - 2 sprog: DK + UK
- Regnskabsmodul - Ekstra online-undervisning via TrainingCenter
- Inkl 12 mdr abonnement a 199,-/md - Inkl 12 mdr abonnement a 199,-/md
Kampagnepris kr. 5.990,-         Kampagnepris kr. 9.990,- (normalpris 13.490)



Pris for ekstra brugere på løsningen inkl. samtidig installation: 3.600,- pr. bruger, efter det første år vil der være et 
månedligt abonnement på 199,-/bruger/måned.  Alle priser er i DKK og ekskl.moms. Pris gældende ved installation
på Sjælland. Startgebyr ved installation udenfor Sjælland. Forbehold for fejl og prisændringer.

Elmer Systems CRM er en del af Elmer Systems Business Suite, som er en integreret forretningsløsning til mange
brancher. Elmer Systems CRM kan udvides med flere moduler bla.:

Elmer Systems Catering - Online bestillinger til catering samt produktionsplanlægning, labels og økonomi.
Elmer Systems WebShop giver mulighed for nemt at oprette og vedligeholde din webshop.
Elmer Systems Butiksløsning - til forretninger med bonprintere, scannere osv.
Elmer Systems Entrepreneur - registrering til entreprenørvirksomheder - bla fra iPad og iPhone
Elmer Systems EsySport - det fulde sportsprogram
Elmer Systems Forsikring - løsning til håndtering og salg af forskiringer
Elmer Systems e-conomic integration - Udveksling af data med web regnskabsprogrammet e-conomic
Elmer Systems TimeReg giver mulighed for at håndtere tidsregistrering.
Elmer Systems Service & Support - Time/Sag supportøsning til håndtering af fejl og problemer.
Elmer Systems TrainingCenter giver mulighed for online uddannelse og møder.
Elmer Systems Customer Center - Online bestillings portal med integration til produktion og logistik.
Elmer Systems WebRegnskab - lad din eksterne regnskabs m/k arbejde hjemmefra - behøver kun en browser!
Elmer Systems WorkflowBooster er specielle løsninger til at effektivisere forretningsprocesser.
Elmer Systems Enterprise Datawarehouse giver mulighed for avanceret analyse og rapportering

Mange kunder har valgt at lade Elmer Systems viderudvikle deres standardløsning for at optimere bestemte 
forretningskritiske processer. Kontakt os gerne for at høre mere om mulighederne.

Online demo: Bestil en online gennemgang af de relevante Elmer Systems løsninger ved at kontakte os på tlf +45 
4369 3169.

Bestil Elmer Systems CRM på telefon +45 4369 3169

Teknisk:
Elmer Systems CRM kan afvikles på PC eller MAC. Ved mere end 5 samtidige brugere kræves separat 
server-licens og eventuelt separat server. Elmer Systems kan også tilbyde totale leverancer med passende servere,
arbejdsstationer, netværksopkoblinger, VPN, FireWalls mm. Elmer Systems kan også leveres som hostet løsning.

Yderligere info på www.elmersystems.dk eller tlf +45 4369 3169


