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Een Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem) ondersteunt uw bedrijf en uw medewerkers.
Doordat alle afspraken, contactgegevens, wensen, lopende acties, etc. worden vastgelegd in één systeem, stelt
u uw klant centraal en is iedereen binnen uw bedrijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Nooit meer bij de klant aankomen met de verkeerde gegevens, niet meer werken met losse aantekeningen maar
met verschillende mensen samenwerken aan projecten, uren efficiënt registreren en factureren. Alles binnen één
systeem. Een systeem wat standaard oplossingen combineert met maatwerk voor uw bedrijf. Hierdoor staat binnen uw bedrijf de klant centraal en kunt u beter dan uw concurrenten inspelen op de behoefte van de klant.

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat
standaard software combineert met maatwerk.
Alles in één overzichtelijk pakket
Quadro is een zeer compleet CRM-pakket, ontwikkeld en beheerd door Doppio-L. Het systeem stelt uw relatie met
uw klant centraal en ondersteunt de processen op een zo efficiënt mogelijke manier.
U maakt op een eenvoudige manier vanaf een offerte een project aan, medewerkers schrijven uren op een project
en met één druk op de knop maakt u een factuur aan. Alles natuurlijk in uw eigen huisstijl. Quadro laat uw medewerkers beter samenwerken en maakt het gebruik van andere systemen, lijstjes, etc. overbodig.

Voordelen
Door Quadro zijn alle klantgegevens up-to-date en direct te benaderen. Hierdoor kunt u:
sneller in kaart brengen waar uw klanten behoefte aan hebben,
sneller tot een opdracht komen,
uw processen effectiever en efficiënter inrichten,
beter de voortgang bewaken van opdrachten,
eenvoudiger factureren,
uw medewerkers beter laten samenwerken.
Anders dan de meeste CRM systemen is Quadro wél geheel op maat te maken. Hierdoor hoeft u
uw processen niet aan te passen aan het ondersteunende systeem, maar ontwikkelen wij een
perfect passend systeem dat uw bedrijfsprocessen volledig ondersteund.

De standaard onderdelen van Quadro
Quadro bestaat standaard uit de volgende onderdelen:
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Relaties
- Relaties zijn bedrijven waarmee zaken wordt gedaan. Dit kunnen klanten zijn, maar ook leveranciers.
De relaties vormen de basis in Quadro.
- Het is in Quadro heel makkelijk om relaties te zoeken, te sorteren, in te voeren, contactpersonen toe
te voegen, etc.
- Met één muisklik een mail sturen naar een contactpersoon of een website openen.
- Het is eenvoudig om per relatie aantekeningen bij te houden van bezoek- en andere contactmomenten zoals bijvoorbeeld afspraken.
Offertes
- Duidelijk overzicht van alle uitstaande offertes met verschillende zoek- en sorteerfunctionaliteiten.
- Vanuit een relatie kan eenvoudig een nieuwe offerte gemaakt worden.
- Opbouwen van een offerte met offerteregels en eigen teksten voor en na de offerteregels.
- Mogelijkheid tot afdrukken, exporteren en mailen van offertes.
- Na goedkeuring direct om te zetten naar een opdrachtbevestiging of een project.

Projecten
- Nieuwe projecten toevoegen op basis van de offerte, bestaande projecten of als nieuw project.
- Opbouwen van projecten met standaard regels, voorloop- en volgteksten of nieuwe regels.
- Mogelijkheid tot afdrukken, exporteren en mailen.
Uren
- Medewerkers boeken direct hun uren op projecten, eventueel voorzien van opmerkingen.
- Altijd zicht op geschreven uren ten opzichte de offerte.
- Mogelijkheid tot zoeken, afdrukken en exporteren.
Facturatie
- Direct factureren vanuit een offerte, project en kopiëren van een bestaande factuur.
- Factuurregels te voorzien van voorloop- en volgteksten.
- Mogelijkheid tot zoeken, exporteren, afdrukken en mailen.
Rapportages
- Quadro beschikt over verschillende standaard rapportages.

basis

Quadro in ontwikkeling
Het optimaliseren van Quadro is voor ons een continu proces.
Voor de komende periode staan de volgende uitbreidingen op de planning:
artikelbeheer
brandstofregistratie
kilometerregistratie
agenda en planning

Maatwerk is de standaard bij Doppio-L
Wat Quadro uniek maakt binnen alle andere CRM-oplossingen is dat wij ons systeem geheel naar uw wensen en
uw bedrijfsprocessen op maat kunnen maken.
U hoeft dus niet uw processen aan te passen aan het ondersteunende systeem zoals vaak het geval is, maar wij
passen het systeem aan uw werkwijze aan. Op deze manier kan Quadro geheel naar de behoeften, wensen en
eisen van uw bedrijf worden aangepast.

Voor wie is Quadro?
Quadro is geschikt voor elk bedrijf dat:
gaat voor een goede relatie met haar klant en gebruikersgemak voor de medewerkers,
overzicht en inzicht wil,
ondersteund wil worden door een goed systeem,
het voordeel ziet van een gebruikersvriendelijk, standaard programma, dat gemakkelijk
op maat gemaakt kan worden.

Invoeren van Quadro binnen uw organisatie
Quadro implementeren in uw organisatie gaat qua techniek over het algemeen snel. Het overzetten van reeds
bestaande data uit andere systemen proberen we altijd een-op-een te realiseren.
Behalve aan een zorgvuldige technische implementatie, besteden wij veel aandacht aan een goede instructie van
uw medewerkers. Met persoonlijke instructies, een praktische gebruikershandleiding en met informatie die al in
het systeem voorhanden is, raken uw medewerkers en uzelf in korte tijd vertrouwd met Quadro.

Quadro, als het op maat moet zijn!
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