ridder iq - CRM App

Wilt u onderweg nog even snel kijken welke afspraken

Inzicht in taken, afspraken en contactpersonen

waar gepland staan? Of wilt u tussen de vergaderingen

In de Ridder iQ CRM app heeft u alle afspraken altijd bij de

door nagaan welke taken u nog moet afhandelen? Het kan

hand en ziet één oogopslag welke taken al zijn volbracht

met de Ridder iQ CRM app. Hiermee heeft u de afspraken,

en welke nog openstaan. Ook heeft u inzicht in de gege-

taken en relaties overal en altijd bij de hand.

vens van relaties en andere contactpersonen.

De Ridder iQ CRM-app is bedoeld voor uw medewerkers

Afspraken en taken opvolgen

die onderweg toegang willen tot de gegevens in Ridder iQ

Afspraken en taken kunt u direct opvolgen. Met één druk

Relatiebeheer. Op mobiele telefoon of tablet.

op de knop belt of mailt u uw relaties. Plan uw route via
Google Maps. Inloggen gaat veilig en eenvoudig met uw
vingerafdruk.

Wilt u de Ridder iQ CRM app testen?

Ook vertellen we u graag meer over het gebruik en de

De Ridder iQ CRM app is vooralsnog alleen verkrijgbaar

kosten. Besluit u tot aanschaf? Dan installeert onze tech-

voor iPhone-gebruikers. De app is beschikbaar in de

nische dienst een connector die Ridder iQ Relatiebeheer

appstore. Wilt u de voordelen van de Ridder iQ CRM app

veilig verbindt met de CRM app.

graag eerst testen? Neem dan even contact op met
Trivest Software Group. U ontvangt dan een gebruikersnaam en wachtwoord.

“Afspraken, taken en relaties overal en altijd bij de hand.”

Wilt u ook onderweg uw afspraken en taken bij de hand
hebben?
En wilt u weten welke voordelen de Ridder iQ CRM app nog
meer heeft voor uw bedrijf? Neem dan contact op met de
verkoopafdeling van Trivest Software Group. We vertellen
u graag meer, natuurlijk volledig vrijblijvend.
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