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SFA oplossing voor Dynamics 
CRM 
 

De FocusLive SFA oplossing voor Dynamics CRM™ biedt een 
complete automatisering aan van het verkoopteam: van het 
eerste contact tot de ondertekening van het contract. 

 
 

 

Voordelen: 
 

Creëer een gecentraliseerde, aanpasbare  
weergave van de voorkeuren van uw klanten, 
van hun relaties en van de historiek van hun 
activiteiten, zodat u hun behoeften beter 
begrijpt en erop kunt inspelen. 

 
Werk efficiënter 

 
Eenvoudig aanmaken van offertes, bestellingen 
en facturen. Win tijd en verzend uw 
documenten in PDF formaat met één enkele 
klik. 

 
Door uw klant beter te kennen verkort 
u de verkoopcyclus 

 
Leer uw klant beter kennen door de 
belangrijkste troeven in kaart te brengen aan de 
hand van krachtige relatiegrafieken van de klant. 

 
Plan efficiënt uw klantenbezoeken 

 
Dankzij geo-lokalisering kunt u uw 
klantenbezoeken efficiënter plannen. 

 
Verhoog uw verkoopcijfer 

Met de FocusLive SFA oplossing voor Dynamics CRM kunt u uw verkoop- en 
marketingprocessen stroomlijnen en automatiseren. U w mark et in g  t ea m kan  
h ierdoo r  m e er  l eads  o pwekk en  en  dez e b ete r  kwal i f i c eren . Zo zal uw 
verkoopteam efficiënter kunnen werken en meer tijd kunnen besteden aan de verkoop.  
 
Bied uw verkoopteam een coherente, erkende verkoopmethode ondersteund door 
vernieuwende productiviteitstools en bereik  meetbare  resultaten. 
 

One-click offerte: creëer uw prijsopgave met één enkele klik 
 
De one-click offerte is een verbetering van Microsoft Dynamics CRM waardoor u 
offertes en bestellingen met één enkele klik kunt aanmaken, vanuit één enkele plaats. 
U kunt eenvoudigweg offertes beheren, opmaken, printen of via e-mail versturen aan uw 
accounts vanuit Microsoft Dynamics CRM. 
U kunt uw gewenste objectieven aanpassen door kortingen, marges, leveringsinformatie, 
factuuradres enz. aan te passen vanuit één enkel scherm. 
 
Met de FocusLive SFA one-click offerte Oplossing: 
• Creëert u in één enkele klik een offerte of bestelling in PDF formaat 
• Valideert u offertes via een goedkeuringsmechanisme 
• Creëert en wijzigt u de aantallen, prijzen en kortingen in een offerte 
• Kunt u vanuit Microsoft CRM eenvoudigweg een offerte printen en via e-mail 

versturen 
• Creëert u een bestelling op basis van een offerte 
• Converteert u bestellingen naar facturen 
• Kunt u producten kiezen uit verschillende formulieren via de offerteconfigurator, via 
een code of productgroep 

 
Verminder aanzienlijk de fouten van uw 
verkopers door gebruik te maken van een 
goedkeuringsproces van offertes en bestellingen. 
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Verkoop nog efficiënter 

 
Verbeter de afhandeling van prospecten en 
kansen door ze aan uw meest nabije 
verkoopcentra toe te kennen. 

 
Vertrouw de prospecten en kansen aan de 
verkopers toe volgens hun werkbelasting en 
hun capaciteiten. 

SFA Relatietabellen 
 
De FocusLive SFA oplossing vereenvoudigt het beheer van uw klanten- en 
partnerrelaties. Dankzij een tabel waarin al uw relaties worden weergegeven kunt u de 
opvolging van uw klantenrelaties beheren vanuit één enkele basis. Hierdoor zal uw 
team snel de juiste manier herkennen om de relatie met de klant te onderhouden. 

 
De bedieningspanelen laten u toe uw klantenkennis te verbeteren en dus een 
concurrentievoordeel te hebben. 

  

Verbeter uw verkoopprognoses 

 
Verbeter uw verkopen, de prognoses en 
commerciële successen door gebruik te maken 
van het automatisch mechanisme voor beheer 
van waarschijnlijkheid van de kansen. 

 

 

Voornaamste eigenschappen: 
 

• Creatie van een PDF document in één klik 
• Configuratie van offertes 
• Beheer van offertes, bestellingen en facturen 
• Beheer van productrelaties tot product-

groepen en -verpakkingen 
• Grafische voorstelling van relaties 
• Verbeterd pipeline-beheer 
• Proces van goedkeuring van de offerte 
• Automatische bepaling van waarschijnlijkheid 
van kans en de bijwerking van het zakencijfer in 
functie van het verkoopstadium 
• Weergave van de kansen per regio en per 
verkoper door gebruik van Bing Maps 
• Weergave van uw internationale klanten via  
Bing Maps 
• Beheer van uw eigen productcatalogus 
• Weergave van het profiel van uw klant vanuit  
Facebook en LinkedIn 

Creëer uw eigen productcatalogus 
 
De complete productcatalogi geven u de mogelijkheid eenvoudige producten en/of 
pakketten te beheren. Er kunnen verscheidene prijzencatalogi gebruikt worden op 
basis van de hoeveelheden, het type klanten of het soort producten. Bovendien 
omvatten de productcatalogi een support voor complexe prijsberekeningen, 
eenheidsmaten en prijsopties. 
 

Offerte voor ontwerpen, bestellingen en facturen 
 
Met de FocusLive SFA oplossing kunt u uw offertes, bestellingen en facturen 
ontwerpen aan de hand van aanpasbare sjablonen. De structuur en de inhoud kunnen 
worden aangepast of gecreëerd. Het systeem verstuurt vervolgens uw offertes, 
bestellingen of facturen zowel aan prospecten als aan klanten via Microsoft Office 
Word Mail Merge. 
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Bedrijfsprofiel 

 
Applicatie-

kader 

 
 
 
 
 

Diepgaande 
analyse 

 
 
 

 
 

In licentie 
of gehost 

 
 
 

 
 

Vooraf 
gecon-

figureerd 

 
 
 
 

Meertalig, 
mobiel 

•Onze verticale oplossingen zijn 
gebaseerd op een krachtig 
apllicatiekader, uitgewerkt voor 
Microsoft Dynamics 

 
 
 
•Onze verticale oplossingen 

ontstaan uit diepgaande 
industriespecifieke analyse 

 

 
 
 
•Ontworpen voor implementatie 

onder licentie of online 

 
 
 
 
•Geleverd met aangepaste 

preconfiguratie, workflows, 
plug-ins en specifieke 
ontwikkeling. 

 

 
 
 
•Beschikbaar in Engels, Frans, 

Spaans en Hebreeuws. 
Compatibel met Nomad 
oplossingen. 

FocusLive is uitgever van verticale oplossingen en Add-ons g ebaseerd o p  h e t  
Microsoft Dynamics CRM platform. Als leider in CRM en XRM oplossingen, gewijd aan 
de industrie, levert FocusLive aan Microsoft-klanten over de hele wereld via een 
uitgebreid partnernetwerk. 
De verticale oplossingen beschikbaar in licentie of SaaS, werden ontwikkeld om te 
beantwoorden aan de specifieke noden van de industrie- en dienstensector. De 
FocusLive oplossingen combineren knowhow, beste praktijken, geavanceerde kennis 
en expertise omtrent Dynamics CRM producten. 
Door aan de specifieke eisen van uw sector te beantwoorden, bieden de FocusLive 
oplossingen een betere efficiëntie en verhoogde productiviteit. 
 

Onze oplossingen: 
 

FocusLive Service Desk voor Microsoft Dynamics CRM 

 
Met Service Desk kunt u gemakkelijk de productiestroom en operationele processen 
automatiseren. Dankzij de meertalige ondersteuning en de verschillende tijdzones kunt 
u namelijk de verzoeken van de gebruikers en groepen internationaal behandelen. 
Daarnaast kunt u met Service Desk de kosten verlagen en het beheer vereenvoudigen 
door de vele bedrijfsprocessen bovenop Support en IT (conformiteit, beheer van de 
infrastructuur, opvolging van HR,…). 

 
FocusLive Professional Services Automation (PSA) oplossing voor Dynamics CRM 

 
FocusLive PSA is een krachtige oplossing, gericht op dienstverlenende bedrijven die aan  
projectbeheer doen. PSA integreert het projectbeheer, de opvolging van tijdsbesteding 
en de facturatie. De projectleider krijgt een real-time overzicht van de lopende en 
toekomstige activiteiten, de budgettering van de projecten, de contributiemarge en de 
reële marge. Deze oplossing biedt een variëteit aan gebruikersinterfaces voor de 
werknemers via een interactief portaal en een integratie in Outlook. 


