
Aspecte principale ale noii versiuni

Impresionați-vă clienții.
Inteligent. Flexibil. Mereu cu un pas inainte. 
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CAS genesisWorld x11
O solutie pe care trebuie să o aveti

Suntem încântați să vă prezentăm astăzi versiunea x11 a 

soluției CAS genesisWorld CRM.

In paginile ce urmează descoperiți în detaliu funcționalitățile 

principale. CAS este o soluție CRM si xRM customizabilă ce 

vă oferă posibilități interesante de a îmbunătăți calitatea 

relațiilor cu clientii si nu numai, în activitatea dumneavoas-

tră profesională zilnică. De la comunicarea cu grupul tintă 

de marketing sau contactele de vânzări directe, la întâlniri 

individuale cu clienții, și planificarea transparentă a resurse-

lor pentru echipa dumneavoastră. 

Noua versiune CAS genesisWorld x11 reprezintă o solutie 

de o utilitata necontestabila. Vă va ajuta să stabiliți legături 

emoționale cu oamenii într-un mod fără precedent. Veti 

putea crea experiențe cu impact pozitiv imens pentru cli-

enți, conform misiunii companiei dumneavoastră de a se 

focusa pe client. Veti beneficia de posibilități de customi- 

zare rapide si simplu de folosit utilizând CAS App Designer, 

tablouri de bord personalizate, configurarea facilă a liste-

lor si optiunea practică SmartSearch sau chiar inteligenta 

artificiala oferita de Picasso Search. Utilizând algoritmi de 

inteligență artificială, motorul de căutare Picasso vă ajută 

să găsiți exact ce căutați. CAS genesisWorld vă permite să 

planificați mai eficient și să vă concentrați în permanență 

pe clienții dumneavoastră. Și cea mai bună parte este aceea 

că puteți să luați cu ușurință CRM-ul dumneavoastră peste 

tot, folosind CAS genesisWorld ca asistent personal. Lu-

crați în timp ce vă aflați în mișcare, atât online, cât și offline, 

pe un smartphone, tabletă cu APP-uri native sau laptop. 

Versiunea actuala de CAS genesisWorld vă vă ajuta în mod 

fiabil să implementați Regulamentul UE privind protecția 

generală a datelor (GDPR) și, astfel, să îmbunătățiți pro-

tecția datelor în afacerea dumneavoastră.

Indiferent dacă sunteți un profesionist in afaceri sau la în-

ceput de drum, va puteti îmbunătățiți vă performanța in 

afaceri foarte rapid si simplu cu cea mai recentă versiune a 

CAS genesisWorld, versiunea x11!

Lăsati-vă inspirat pentru a îmbunătăți gestionarea relațiilor 

de zi cu zi, si descoperiti noi posibilități și oportunități de 

a vă impresiona cat mai pozitiv clienții și a intra în lumea 

relațiilor emoționale si durabile.

Versiunea x11 completează 

aplicațiile utilizate de compa-

nia dumneavoastră pentru a 

extinde potentialul de Custo-

mer Centricity si mai mult in 

afacerea pe care o aveti. 

t
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Fiecare relație cu clienții începe cu un contact inițial. 

Resursele solide de informare și capacitățile de comunicare 

sunt esențiale atunci când vine vorba de cunoasterea re-

ciprocă și asigurarea succesului efortului de marketing. 

CAS genesisWorld x11 vă oferă funcții care vă vor permite 

să stabiliți și să construiți continuu relații de afaceri per-

sonalizate si de durată. 

Opțiuni de filtrare extinse 

Selectați rapid și ușor grupurile țintă adaptate exact nev-

oilor dumneavoastră. Acum puteți crea liste de distribuție 

ce conțin persoanele cărora doriți să vă adresați prin 

scrisori sau campanii de e-mail. Interfața care vă ajută pas 

cu pas conține șabloane integrate de campanii de e-mail 

și face ca  trimiterea newsletterelor să fie o joacă de copii.

Salvati-vă propriile liste

Opțiunile de vizualizare si segmentare a datelor pot fi 

personalizate și salvate în funcție de preferintele dumnea- 

voastră de utilizare, permițându-vă să configurați vizual-

izări adaptate pentru versiunea web, desktop sau APP mo-

bil.

Construiti o imagine profesionistă 
Fie prin e-mail, web, telefon sau personal: orice canal veți 

folosi pentru a comunica cu clienții dumneavoastră, uti-

lizând CAS genesisWorld, vă veți prezenta întotdeauna 

bine. Nu numai primele impresii contează, ci și nota per-

sonala pe care o dati comunicarii. CAS genesisWorld x11 

vă arată imediat cine sună și, de exemplu, cu CAS gene-

sisWorld Web, acum puteți să vă pregătiți optim pentru 

apelurile telefonice planificate, vizualizând dosarul clien-

tului sau dosarul proiectului înainte și în timpul apelului. 

Funcția de telefonie este activă și atunci când nu sunteti 

logat in sistemul CRM. Apelurile pierdute sunt înregistrate 

automat în fundal, drept urmare, nu se pierde niciun apel. 

Acum puteți efectua și apeluri telefonice si prin intermediul 

interfeței cu Microsoft Skype for Business, cat si prin orice 

alte platforma de VoIP. 

Este ușor să începeți

Apelurile primite sunt indicate într-o mică 

casetă de notificare. Detaliile de contact ale 

apelantului pot fi deschise în timpul apelului.





5CAS genesisWorld

Automatizarea marketingului 
pentru o comunicare orientată 
spre client 

Alături de dezvoltarea continuă a CAS genesisWorld Web, 

versiunea Desktop oferă și ea o serie de funcționaliăți noi 

precum posibilități suplimentare a comunicarii prin e-mail 

cu clienții actuali și potențiali.

Integrarea suplimentară a platformei de marketing auto-

mation Evalanche vă oferă solutia pentru automatizarea 

campaniilor de marketing și managementul eficient si ra- 

pid al acestora.

Îmbunătățiți-vă sondajele cu 
Modulul Survey 

Cu ajutorul modulului Survey (sistem de management al 

feedback-ului clientilor) puteți face acum mai mult decât 

să efectuați sondaje convenționale. Vă permite să încor-

porați în sondajele dumneavoastră conținut Web, cum ar 

fi videoclipuri sau fotografii. Elementele grafice servesc 

ca ilustrații, acționând drept suport decizional, dar și ca 

funcționalități de instruire. Aceste elemente vizuale atrag 

atenția respondenților și cresc nivelul de receptivitate.

Lucrați mai usor utilizând clientul 
CAS genesisWorld CRM direct in 
Outlook

CAS genesisWorld Outlook client vă oferă acces imediat 

la informațiile CRM cheie, cum ar fi dosarul clientului, in-

formatii importante, etc. atunci când răspundeți, de exem- 

plu, la e-mailuri. Acest lucru se intampla direct in fereastra 

Outlook fara a deschide pentru acest lucru CRM-ul in pa-

ralel. Versiunea x11 oferă o serie de funcții practice noi. De 

exemplu, destinatarii mesajelor de e-mail pot fi adăugați 

direct din CRM fara ca acestia sa existe in Outlook. Docu-

mente si orice alte fișiere de date pot fi adăugate ca atașa-

mente la e-mailuri direct din Outlook fara a fi nevoie sa fie 

exportate sau copiate din CRM.

Cu ajutorul noii versiuni, utilizatorii de Microsoft Outlook 

Web sau Microsoft Outlook Desktop sau Microsoft Out-

look Mobile App, pot arhiva acum ah-hoc e-mail-uri in 

CAS CRM, oriunde s-ar gasi si oricand au nevoie. 

Creati sondaje atractive integrând cu 

ușurință conținut video precum și orice 

alt conținut media
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Cunoasterea nevoilor reale ale clienților este cheia unui 

process de vânzare de succes.  CAS genesisWorld vă  ajută să 

vedeti modul in care au evoluat relațiile cu clienții si cum ati 

aplicat principiile focus pe client pentru a vă transforma cli-

enții in fani implicati emotional in afacerea dumneavoastră.

Faceți succesul vizibil

Indicatoare grafice de progres oferă o imagine completă a 

parcursului unui prospect in procesul de vânzare.  Imagi- 

nea de ansamblu este un factor motivator puternic in atin-

gerea obiectivului comun. Indicatorul de progres poate fi 

de asemenea utilizat pentru a vizualiza orice alt process, 

cum ar fi ciclul de viață al clientului sau planificarea unui 

eveniment.  

Motorul de căutare Picasso:  
Intotdeauna cu un pas inainte

Noua versiune CAS genesisWorld x11 include de aseme-

nea motorul de căutare Picasso. Bazat pe algoritmi de 

Inteligenta Artificiala, vă va ajuta să pregătiți si organizați 

evenimente viitoare.  Informația relevantă este livrată utili-

zatorilor intr-o manieră personalizată.

Acum, widget-ul Picasso Search’s MyDay poate fi setat ca 

fiind permanent vizibil pe ecranul telefonului mobil, In-

semnând ca intalnirile programate si alte activităti zilnice 

sunt intotdeauna vizibile. Informația asociată fiecarei intal-

niri programate, gen detaliile de contact, documente sau 

agenda detaliată pot fi vizualizate cu o singură atingere.

Cu motorul de căutare Picasso si alti asistenti inteligenți 

din CAS genesisWorld, puteti să identificati rapid nevoile 

clienților si să creati pentru acestia experiente care incântă 

si inspiră. 

CAS Future Labs continuă dezvoltarea altor asistenti inteli-

genți care vor fi prezenți in versiunile viitoare. 

Identificați potențialul real

Indicatorul de progres  oferă un plus de 

transparenta, iar structurarea pe faze poate fi 

adptata la nevoile Dvs.





7CAS genesisWorld

Raportare la nivel de top

Listele si tablourile de bord oferă instantaneu toate infor-

mațiile cheie  pentru grupe specifice de utilizatori, cum ar fi 

management, vănzări  sau suport.  Acestea oferă un punct 

de pornire facilitand luarea de decizii bazate pe date con-

crete.

   

Tablourile de bord si listele pot fi personalizate si mai 

mult  pentru a oferi o sursa solidă de informații  bazată pe 

rapoarte imbunătătite. Liste, tabele, grafice, feed-uri RSS 

feeds si informații  provenind din site-uri externe  pot fi 

integrate utilizând App Designer.

Contact direct cu clienții 

Noul catalog de produse din aplicațiile CAS CRM mobile 

vă pozitionează la un nivel de contact direct cu clienții 

dumneavoastră când vă angajati intr-un dialog cu ei.  Fi-

sierele Excel sau instrumentele analoage au de cele mai 

multe ori un efect inhibator. Prin contrast, catalogul de 

produse disponibil pe tabletă vă permite să lucrati direct 

cu clienții, să selectați produsul sau serviciul si să creati o 

interacțiune transparentă si prietenoasă.

Avantajul: este usor să adăugam produse si servicii noi la 

o cotatie / oportunitate de vanzare care se realizează de 

pe device-ul mobil. In acelasi timp preluarea de comenzi 

direct de la client prin intermediul device-ul mobil e mai 

simpla decat oricand. Acest lucru permite a pregati rapid 

oferta oficială si să fie trimisă clientului pentru confirmare.   

Efectul: Clientul primeste oferta – pe e-mail de exemplu 

-    chiar inainte ca agentul de vănzare să plece, si poate 

aproba comanda imediat semnând electronic cotatia sau 

comanda pe tableta agentului de vănzari. 

Catalogul de produse vă arată portofoliul si 

vă ajuta să interactionati direct cu clientul. 
p
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Fie ca este vorba despre smartphone, tabletă sau Web: 

CAS genesisWorld vă ajută, vă sustine si se adaptează nevo- 

ilor dumneavoastră. Când calatoriti, puteti accesa infor-

mații cheie despre client si puteti sa lucrati normal la fel ca 

atunci cand sunteti in birou, chiar si offline de pe device-ul 

dumneavoastră mobil.   

Libertate de alegere
cu CAS CRM  

O planificare de echipă care
impresionează
Planificați centralizat incluzand toate departamentele 

implicate, de exemplu, interventii la fata locului de către 

echipa tehnică, luand in considerare nivelul individual de 

incărcare al angajatilor.

Beneficiile in activitatea de zi cu zi: toti tehnicienii din echi-

pa de suport isi vor vedea planificarea intalnirilor simplu si 

foarte clar. Neintelegerile si suprapunerile care apar de obi-

cei in sistemele traditionale, sunt de domeniul trecutului.
Noua funcție de planificare a echipei vă permi-

te să coordonati in mod profesionist alocarile  

intr-o manieră orientată către echipă.
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Personalizat, inteligent, flexibil
si mobil 

Tehnologia integrata CAS SmartDesign®, castigatore a 

premiului German Design Award, impresioneaza  prin in-

terfața utilizator si prin modul uniform de vizualizare si in-

teractiune. 

Conceptul app-in-app oferă facilitati pentru o gama larga 

de optimizari. App-urile pot fi grupate in funcție de criterii 

specifice  utilizand mecanismu drag-and-drop cu scopul 

de a implementa fluxuri de lucru specific companiei. 

CAS App Designer vă oferă mai multe optiuni decât inainte, 

aceasta insemnand ca sistemul CAS genesisWorld Web si 

APP-urile mobile pot fi adaptate la cerintele dumneavoas-

tră intr-un mod si mai flexibil si fara a necesita cunostinte 

de programare sau tehnice. In acest fel, puteti crea inter-

fete utilizator personalizate specific companiei dumnea- 

voastră, iar informațiile pot fi distribuite in forme separate 

si individuale, oferind o claritate cat mai buna si eficienta 

asupra informatiilor.Suprematia digitala: protecția 
datelor este prioritară! 

Cu CAS genesisWorld CRM detineti controlul complet asu-

pra datelor dumneavoastră. Noua versiune vă ajută să fiti 

conformi cu regulamentul EU-GDPR privind perioada de 

păstrare a datelor clientilor. Puteti de asemenea să stergeti 

date personale pentru a respecta cerintele legale venite 

de la clienti.

 

Când un cont de client este dezactivat, toate datele sale 

personale pot fi sterse dacă acest lucru este solicitat. 

Aceasta inseamnă inclusiv toate intalnirile programate, de-

taliile personale, e-mail-urile primite, conturile din retelele 

sociale, filtrele si listele personale.

Alte date pot fi de asemenea sterse din sistem dupa o a- 

numită perioadă de timp.  Folderul recycle bin este golit in 

mod automat. Puteti sterge  datele plecând de la reguli sau 

puteti să le stergeti manual, in funcție de situatie.  

Utilizati interfață App Designer pentru 

a crea  modele personalizate pentru 

modelul Dvs de business.

p
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Alte informații relevante:
Nu in ultimul rand

Noua versiune x11 aduce si alte funcționalități  semnifica-

tive: Cu Open Sync, datele pot fi sincronizate bidirectional 

cu orice sisteme terte parti cum ar fi solutiile de tip ERP, 

facturare, WebShops, si multe altele. Aceasta oferă o flexi-

bilitate deplina pentru integrarea CAS CRM in infrastructu-

ra IT existenta a fiecarei companii. 

Noi funcționalități  mobile

Aplicațiile mobile CAS genesisWorld CRM pot fi distribuite 

si instalate pentru utilizatorii , si prin intermediul  sisteme- 

lor de Mobile Device Management (MDM). Setările cen-

tralizate de administrare si preconfigurare fac aplicațiile 

mobile mai usor de utilizat.  Alte funcționalități care tre-

buie remarcate includ posibilitatea de inregistrare a tim-

pilor de lucru si a deconturilor de cheltuieli prin aplicatia 

mobila.   O funcționalitate foarte utila este posibilitatea de 

a incărca imagini din galeria foto pentru a documenta un 

proiect de exemplu.

Extrem de practic
Un document poate fi partajat direct din aplicatia Web 

CAS genesisWorld prin e-mail. Numele documentului este 

inclus direct in subiectul mesajului. 

Planificarea si mai usoară  
a intalnirilor
Noua versiune oferă o interfață si mai prietenoasă pentru 

planificarea intalnirilor in timp ce sunteti in deplasare. Su-

prapunerile sunt verificate automat si semnalate in cazul in 

care apar.  Când adăugati un participant la o intalnire, cu-

loarea vă indică dacă participantul respectiv are deja ceva 

alocat in acel interval.  O introducere inteligentă a datelor 

in locul corect  vă ajută la o vizualizare rapidă prin motorul 

de căutare Picasso.

Intalnirile pot fi planificate pe device-urile mobile 

cu informații complete si notificări de suprapuneri.
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Pentru mai multe detalii si alte funcționalităti ale  

CAS genesisWorld x11 CRM vizitati www.cas-crm.ro
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CAS Software AG
CAS-Weg 1 - 5
76131 Karlsruhe, Germany
Phone: +49 721 9638-188
E-mail: info@cas-crm.com
www.cas-crm.ro

CAS CRM
A SmartCompany of CAS Software AG


