
 

 

 

 

 

   

 

 

“Решенията си взимаме като 
разчитаме на данни и комуникираме 
с екипите на база актуална 
информация. При нас работят 
изключително интелигентни хора, 

но детайлите, разкриващи се от 
един единствен споделен източник 
на информация, ни правят още по-

далновидни.” 
 

Rick Stow   

Head of CRM, Grant Thornton 

 

 
 

Основни ползи 
 

Развитие 

Използвате силата на информацията, за да увеличавате 
приходите, като същевременно намалявате разходите 
по придобиване и задържане на клиенти. 
 

Фокус 

Концентрирате се върху задачите и определяте 

приоритетите си в забързаната работна среда. 
 

Печалба 

Сключвате сделки по-бързо и увеличавате печалбите 

чрез подобрено сътрудничество и повишена 

продуктивност. 
 

  

Ключови способности  

  

  

 

Microsoft Dynamics 365  

за Продажби 
 

Microsoft Dynamics 365 за Продажби осигурява 
на търговците информация, напътствия и 
инструменти необходими за персонализиран 
подход към всеки клиент. 
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  Практическа информация  
Извлича точните данни от огромните количества 
сложни записи, като предоставя лесна за разбиране, 

практическа информация. Данните са в контекста на 

взаимоотношенията с вашите клиенти, за да можете 

лесно да се съсредоточите върху правилните 
приоритети и да се заемете с тях. 

 Лична ангажираност 

Позволява на клиентите да водят комуникацията по 
техните правила, като същевременно предоставя на 
търговците информация за клиентското поведение, 
водещите тенденции и други необходими данни за 
изграждане и развиване на печеливши 
взаимоотношения. 

 

 Управление на клиентите 

Автоматизира процесите и съкращава цикъла на 

продажби, увеличава производителността и намалява 

разходите. Microsoft Dynamics 365 за Продажби се 
отличава с изключително интуитивен интерфейс и 
вграден Office 365 пакет.  

 Ефективност на продажбите 

Предоставя данни и анализи както за минали периоди, 
така и в реално време. Генерира дори прогнозни 
справки и очертава необходими действия. 

 

 

Dynamics 365 Използвайте съвместно с: 

Dynamics 365 е ново поколение софтуер за 
управление на бизнеса, позволяващ на 
организациите да растат, да се развиват и да 
бъдат успешни. Платформата обединява  
функционалностите на познатите ERP и CRM 
системи на Microsoft посредством 
интегрирани приложения, подпомагащи  

всички бизнес функции. С Dynamics 365 

вашата организация отговаря на нуждите на 
клиентите и преоткрива нови възможности.  
 
 

 Обслужване на клиенти: Предоставя пълен поглед 
върху всеки от вашите клиенти - история, 
комуникация, дори данни от вътрешни дискусии. 

 Маркетинг: Помага на отделите маркетинг и 
продажби да работят в тясно сътрудничество и да 
постигнат високи резултати.  

 Бизнес операции: Дава контрол над процесите от 
край до край - от потенциален клиент до плащане по 
сделка. 
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