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1 Standarni nabor gumbov

Seznam standarnih gumbov in njihove funkcionalnosti

Operacije za urejanje zapisa v tabeli.

· Dodaj: Dodaj zapis na tabelo.
· Spremeni: Sprememni izbrani zapis v tabeli.
· Briši: Izbriši izbran zapis v tabeli.
· Osveži: Osveži vse podatke iz baze v tabeli
· Natisni: Natisnemo trenuten seznam iz tabele.

Operacije na vnosnih maskah pojavnih oken:

· Shrani in zapri: Shrani trenutni zapis in zapri pojavno okno.
· Shrani: Shrani trenutni zapis.
· Zapri: Zapri pojavno okno (brez shranjevanja).
· Resetiraj spremembe: Ponastavi vnos podatkov.
· Briši: Pobriše trenutno izbran zapis.

Operacije na vnosnih poljih

· Vnosno polje z naslednjimi ikonami:

 

1 - Gumb za izbiro zapisa iz seznama vseh. (Za ta primer: Odpre se lista s seznamom vseh strank iz katere
nato izberemo poljubno.)
2 - Gumb za ureditev izbranega zapisa. (Za ta primer: Odpre se pojavno okno s formo za ureditev vnosnih
podatkov za izbrano stranko.)
3 - Gumb za dodajanje zapisa. (Za ta primer: Odpre se pojavno okno s formo za vnos nove stranke.)

· Vnosno polje z naslednjimi ikonami:
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1 - Gumb za prikaz koledarja iz katerega izberemo ustrezni zapis.
2 - Gumb za hitri vnos/vpis trenutnega datuma in časa. 

· Vnosno polje z naslednjimi ikonami:

Možnost takojšnje vzpostavitve klica poljubne stranke ali kontakta stranke. Potrebna je nastavitev telefonije-
opis najdete tukaj (pod opisom osnovnih nastavitev).

Če je kakšen gumb v kateremkoli trenutku onemogočen (ga ni mogoče klikniti), to pomeni:
- bodisi nimate ustreznih pravic
- bodisi zapis nima ustreznega statusa
- bodisi so na izbran zapis vezane aktivnosti v ozadju

2 O programu

Programska rešitev Hermes.4CRM (v nadaljevanje CRM) je namenjena podpori in upravljanju odnosov s
strankami. Pomaga vam pri delu s strankami in vseh aktivnostih s strankami. CRM program je orodje za
pridobivanje novih strank ter ohranjanje obstoječ.

Glavna uporabna vrednost CRM-ja je usmerjenost k aktivnostim za stranke, da iz obstoječih stikov naredimo
zadovoljne stranke, ki se bodo z veseljem vračale v naše poslovalnice in ponovno naročale naše proizvode ali
storitve.

Stranka postaja središče kulture podjetja, CRM pa potencialni vir konkurenčne prednosti, ki vam omogoča:
· povečanje prodaje obstoječim in novim kupcem,
· razširitev kontaktov in vseh aktivnosti po kupcih,
· načrtovanje in spremljanje marketinških akcij.
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Priročnik vsebujejo podatke o programu do verzije 6.092.

3 Moj CRM

V segmentu Moj CRM dostopate do dveh opcij: Moj CRM ter Moje stranke.

3.1 Moj CRM

Ob zagonu aplikacije se odpre okno Moj CRM, ki je razdeljeno na štiri podokna, in sicer "Moje aktivnosti",
"Moji sestanki", "Moje priložnosti, zadeve in reklamacije" ter "Moj koledar". V vrstici z gumbi urejate prikaz
"Mojega koledarja", lahko navigirate med tedni, se postavite na današnji dan ter povečate in pomanjšate pogled
v podokno. Pogled koledarja je možen za 1 dan, na delovni teden, na teden in mesec. Z gumbom "Osveži" se
osvežijo zapisi v koledarju.
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3.2 Moje stranke

V evidenci Moje stranke so prikazane vse stranke za Izbranega komercialista, ki je prijavljen v program in ki je
naveden pri posamezni stranki kot Komercialist.

3.3 Novosti

Prikaz različnih novosti, dodelav, video predstavitev in obvestil v programu.

4 Prodaja

V segmentu Prodaja dostopate do naslednjih opcij: Stranke, Kontakti, Priložnosti, Pogodbe, Kampanje,
Dokumenti ter Klici
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4.1 Stranke

V evidenci Stranke so prikazane vse vaše stranke. Pregled oz. razvrščanje strank je mogoče po nazivu,
naslovu, kraju, telefonu, e-pošti, komercialistu, davčni številki, zadnji aktivnosti. Kljukica v Stolpcu ERP
pomeni, da smo stranko dodali med kupce; to pomeni; da samo kliknete na gumb "Dodaj med kupce".  Ko
smo postavljeni na posamezno stranko, je možen takojšen pogled o aktivnostih in ostalih drugih lastnosti
podjetja kot so: kontakti, priložnosti, klici, sestanki, naloge, reklamacije, zapiski, dokumenti, pogodbe,
opomniki, ponudbe, saldakonti in druge.

Nove stranke dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu strank najprej kliknete na desni
miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe stranke spremenite, brišete, osvežite seznam in natisnete
celoten seznam strank.
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Stranke lahko priazujete tudi po statusu aktivnosti:

Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o podjetju, ki jih boste potrebovali pri svojem
poslovanju. Pri dodajanju nove stranke vam je lahko v pomoč "Dodaj iz Dav.zav. Slovenije", kjer lahko iz
seznama davčnih zavezancem napolnimo polja Naziv, Dolgi naziv, Ulica, Pošta, Kraj, Davčna številka, Matična
številka in SKD. 
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4.2 Skupine strank

Urejamo lahko poljubne skupine strank.

"Spremeni":
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"Seznam udeleženih strank"

4.2.1 Uvoz kontaktov

· "Dodaj ročno"
Iz seznama kontaktov izberemo poljubne in izbor potrdimo z gumbom "Potrdi".
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· "Iz skupin"
Izberemo poljubne skupine in izbor potrdimo z gumbom "Potrdi".

· "Iz Excela"
Izberemo poljuben Excel-ov dokument, določimo stolpce za posamezna polja in nastavitve potrdimo gumbom
"Potrdi".
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· "Iz segmentacije"
Opis priprave podatkov si lahko ogledate tukaj. Nabor pripravljenih kontaktov nato z gumbom "Potrdi" dodamo
na skupino.
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4.3 Kontakti

V evidenci Kontakti so prikazane vsi vaši kontakti. Pregled oz. razvrščanje Kontaktov je mogoče po imenu in
priimku, stranki, funkciji v podjetju, telefonu, mobitelu, e-pošti, komercialistu, datumu zadnje aktivnosti. Ko smo
postavljeni na posamezen kontakt je možen takojšen pogled o priložnostih, kampanjah, klicih, sestankih,
nalogah, zapiskih, zadevah, dokumentih in opomnikih.



Hermes d.o.o. ©, info@hermes2.net                                                                                                                             16 / 77 

Hermes.4CRM         Uporabniški priročnik Verzija 6.092

april 2018

Nove kontakte dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu kontaktov najprej kliknete na
desni miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe kontakte spremenite, brišete, osvežite seznam,
masovno posodabljate (komercialista, stranko in funkcijo v podjetju) in natisnete celoten seznam kontaktov.

 

Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o kontaktu, ki jih boste potrebovali pri
svojem poslovanju. 
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4.4 Priložnosti

V evidenco priložnosti vnesete vse komercialne priložnosti, ki jih boste spremljali v programu. Pregled oz.
razvrščanje Priložnosti je mogoče po stranki, kontaktu, tipu, zadevi, opisu, datumu in času, avtorju,
komercialistu, vrednosti ter statusu. Ko smo postavljeni na posamezno priložnost je možen takojšen pogled o
kontaktih, klicih, sestankih, nalogah, zapiskih, dokumentih in opomnikih. V evidenci priložnosti lahko iščete
obstoječo priložnost tako, da vnesete iskane podatke v iskalno vrstico (označeno z 1). Iščete lahko v vseh
stolpcih tabele. Program filtrira rezultate takoj ko vnesete iskano besedilo.

Nove priložnost dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj (označeno z 2) ali da v seznamu priložnosti
najprej kliknete na desni miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe priložnosti spremenite, brišete,
osvežite seznam, masovno posodabljate (komercialista, stranko, tip in status) in natisnete celoten seznam
priložnosti.
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Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o priložnosti, ki jih boste potrebovali pri
svojem poslovanju. 

Vrednost - vpiše se ocenjena vrednost priložnosti.
Odstotek verjetnosti - vpiše se odstotek verjetnosti uspešnosti ponudbe (npr. 1% mala verjetnost, 100% velika
verjetnost). 
Referenčni - označi se pomembnost ponudbe, kljub temu, da ima nizek znesek.
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4.5 Pogodbe

V evidenci Pogodbe so prikazane vse vaše pogodbe. Pregled oz. razvrščanje Pogodb je mogoče po stranki,
zadevi, opisu, datumu kreiranja, komercialistu, datumu sklenitve, veljavno do in podaljšano do. Ko smo
postavljeni na posamezno pogodbo je možen takojšen pogled o stranki, zapiskih, dokumentih in opomnikih.

Nove pogodbe dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu pogodb najprej kliknete na desni
miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe pogodbe stranke spremenite, brišete, osvežite seznam,
masovno posodabljate (stranko) in natisnete celoten seznam pogodb.

Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o pogodbi, ki jih boste potrebovali pri svojem
poslovanju.
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4.6 Kampanje

V evidenci Kampanje so prikazane vse vaše kampanje. Pregled oz. razvrščanje Kampanj je mogoče po številki,
zadevi, opisu, vpisu, roku, komercialistu, avtorju in zaključku. Ko smo postavljeni na posamezno kampanjo je
možen takojšen pogled o zapiskih, dokumentih in opomnikih.

Nove kampanje dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu kampanj najprej kliknete na
desni miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe kampanje spremenite, brišete, osvežite seznam,
masovno posodabljate (komercialista) in natisnete celoten seznam kampanj.
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Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o kampanji, ki jih boste potrebovali pri
svojem poslovanju.

Na kampanji lahko določimo sodelavce, ki imajo potem pravice za urejanje izbrane kampanje.

· Seznam udeleženih strank
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Za posamezno stranko lahko dodamo kontakt Uvoz kontakotv - gumb "Dodaj ročno" (do seznama le-teh
dostopamo preko gumba "Seznam udeleženih kontaktov" - na formi za urejanje kampanje). Izpiše se nabor
vseh kontaktov, ki še niso vključeni v kampanji. Izbor potrdimo z gumbom "Potrdi".

Nabor strank lahko poljubno brišemo (gumba "Izbriši" ali "Izbriši vse")

Lahko izločimo stranke iz izbrane skupine ali kampanje ("Izloči stranke iz skupin" ali "Izloči stranke iz
kampanj").

Nabor lahko prenesemo v skupino. Kreiramo novo ali pa izberemo že obstoječo.
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· Seznam udeleženih kontaktov

Iz seznama lahko brišete poljubno število kontaktov ("Izbriši"), lahko natisnete seznam ("Natisni") ali pa
pogledate podrobnosti posameznega kontakt ("Spremeni").
Celotnemu naboru kontaktov lahko pošljete SMS z izbiro gumba "Pošlji SMS". Predpogoj je, da ste registrirani
na spletni strani smsapi.si in imate zakupljeno število kreditov.

4.6.1 Uvoz strank
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Nabor strank lahko na kampanjo dodamo na različne načine:
· Dodaj ročno:
Prikaže se seznam strank, ki še niso udeležene na izbrani kampanji. Ustrezno stranko izberemo in jo
prenesemo na kampanjo z gumbom Potrdi.

· Iz Excela:
V formi za uvoz strank izpolnete potrebna polja; izberete datoteko in določite ustrezne parametre. Uvoz potrdite
z gumbom Uvozi.
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· Iz skupin:
Iz seznama izberemo poljubne skupine in izbor potrdimo z gumbom Potrdi. Na izbrano kampanjo se bodo
prenesle vse stranke in pripadajoči kontakti.

· Iz kampanj:
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Iz seznama izberemo poljubne kampanje in izbor potrdimo z gumbom Potrdi. Na izbrano kampanjo se bodo
prenesle vse stranke in pripadajoči kontakti.

· Presek skupin:
Iz seznama izberemo poljubne skupine in izbor potrdimo z gumbom Potrdi. Na izbrano kampanjo se bodo
prenesle vse stranke in pripadajoči kontakti, ki so skupne izbranim skupinam.

· Presek kampanj:
Iz seznama izberemo poljubne kampanje in izbor potrdimo z gumbom Potrdi. Na izbrano kampanjo se bodo
prenesle vse stranke in pripadajoči kontakti, ki so skupne izbranim kampanjam.
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4.6.2 Razporedi v

Funkcionalnost "Razporedi v" omogoča razdelitev nabora strank na seznam novih.

Iz nabora komercialistov izberemo poljubne iz izbor potrdimo z gumbom "Potrdi".
Za vsakega izbraneg komercialista se kreira nova kampanja (naziv in datum prevzame iz kampanje iz katere
smo izhajali; v naziv dodatno doda ime komercialista).
Nabor strank pa razporedi na vse kampanje.

4.7 Dokumenti

V evidenci Dokumenti so prikazani vsi vaši dokumenti. Pregled oz. razvrščanje Dokumentov je mogoče po
vpisu, stranki, avtorju, imenu datoteke, nazivu dokumenta in opisu dokumenta.
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Nove dokumente dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu dokumentov najprej kliknete na
desni miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe dokumente spremenite, brišete, osvežite seznam in
natisnete celoten seznam dokumentov.

Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o dokumentu, ki jih boste potrebovali pri
svojem poslovanju. En dokument lahko dodajate na več strank, priložnosti, klice itd. hkrati.
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4.8 Klici

V evidenci Klici so prikazane vsi vaši klici (Odhodni in Dohodni). Pregled oz. razvrščanje Klicev je mogoče po
stranki, kontaktu, tipu, zadevi, opisu, datumu in času, avtorju, komercialistu in zaključku. Ko smo postavljeni
na posamezno klic je možen takojšen pogled o stranki, kontaktu, zapiskih, dokumentih in opomnikih.
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Nove klice dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu klicev najprej kliknete na desni miški
gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe klice spremenite, brišete, osvežite seznam, masovno posodabljate
(komercialista in stranko) in natisnete celoten seznam klicev.

Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o klicu, ki jih boste potrebovali pri svojem
poslovanju. Hkrati si lahko že vpišete naslednji klic oziroma izberete drugega Komercialista, ki mora opraviti
naslednji klic.
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4.9 Segmentacija

Segmentacija služi hitremu naboru strank iz področja materialov ali financ.

· Material lahko filtriramo po blagovni skupini ali po blagu.
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· Nabor iz finance se gleda za izbrano obdobje in konto.
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Po določitvi ustreznih parametrov sprožimo postopek obdelave z gumbom "Generiraj".
V tabeli se izpiše celoten nabor za podane parametre:

Nabor strank lahko nato prenesemo na poljubno skupino. Lahko kreiramo novo skupino:
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Ali pa nabor strank dodamo v že obstoječo skupino:

5 Podpora

V segmentu Podpora lahko dostopate do naslednjih opcij: Stranke, Kontakti, Zadeve, Reklamacije, Zapiski ter
Klici.
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5.1 Stranke

Opisano v poglavju Prodaja - Stranke

5.2 Kontakti

Opisano v poglavju Prodaja - Kontakti

5.3 Projekti

V evidenci Zadeve so prikazane vse vaše zadeve. Pregled oz. razvrščanje Zadev je mogoče po stranki,
kontaktu, zadevi, opisu, datumu, avtorju, komercialistu, statusu in zaključku.  Ko smo postavljeni na
posamezno Zadevo je možen takojšen pogled o stranki, klicih, sestankih, nalogah zapiskih, dokumentih in
opomnikih.

Nove zadeve dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu zadev najprej kliknete na desni
miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe zadeve spremenite, brišete, osvežite seznam, masovno
posodabljate (komercialista, stranko in status) in natisnete celoten seznam zadev.

Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o zadevi, ki jih boste potrebovali pri svojem
poslovanju. 



Hermes d.o.o. ©, info@hermes2.net                                                                                                                             36 / 77 

Hermes.4CRM         Uporabniški priročnik Verzija 6.092

april 2018

5.4 Reklamacije

V evidenci Reklamacije so prikazane vse vaše reklamacije. Pregled oz. razvrščanje reklamacije je mogoče po
stranki, kontaktu, tipu, zadevi, opisu, datumu, avtorju, komercialistu, roku, statusu in zaključku. Ko smo
postavljeni na posamezno Reklamacijo je možen takojšen pogled o stranki, kontaktih, priložnostih, klicih,
zapiskih, dokumentih in opomnikih.
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Nove reklamacije dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu reklamacij najprej kliknete na
desni miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe reklamacije spremenite, brišete, osvežite seznam,
masovno posodabljate (komercialista, stranko in status) in natisnete celoten seznam zadev.

Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o reklamaciji, ki jih boste potrebovali pri
svojem poslovanju. 



Hermes d.o.o. ©, info@hermes2.net                                                                                                                             38 / 77 

Hermes.4CRM         Uporabniški priročnik Verzija 6.092

april 2018

5.5 Zapiski

V evidenci Zapiski so prikazani vsi vaši zapiski. Pregled oz. razvrščanje zapiskov je mogoče po stranki,
kontaktu, zadevi, opisu, datumu in komercialistu. Ko smo postavljeni na posamezen Zapisek je možen
takojšen pogled o dokumentih in opomnikih.
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Nove zapiske dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu zapiskov najprej kliknete na desni
miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe zapiske spremenite, brišete, osvežite seznam, masovno
posodabljate (stranko) in natisnete celoten seznam zapiskov.

Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o zapisku, ki jih boste potrebovali pri svojem
poslovanju. Zapisnik  za posamezno stranko lahko vežete na priložnost, klic, nalogo, sestanek reklamacijo,
kampanjo, zadevo in pogodbo.
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5.6 Klici

Opisano v poglavju Prodaja - Klici

6 Aktivnosti

V tem segmentu lahko dostopate do naslednjih opcij: Klici, Sestanki, Naloge, Koledar, Zapiski, Dokumenti,
Ankete.

6.1 Klici

Opisano v poglavju Prodaja - Klici
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6.2 Sestanki

V evidenci Sestanki so prikazane vsi vaši sestanki. Pregled oz. razvrščanje Sestankov je mogoče po stranki,
zadevi, namenu, začetku, zaključku, sklicatelju, zaključku in skupaj (času trajanja). Ko smo postavljeni na
posamezni Sestanek je možen takojšen pogled o stranki, kontaktih, zapiskih, dokumentih, vabljenih kontaktih,
vabljenih komercialistih in opomnikih.

Nove sestanke dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu sestankov najprej kliknete na
desni miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe sestanke spremenite, brišete, osvežite seznam,
masovno posodabljate (stranko) in natisnete celoten seznam sestankov.

Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o sestanku, ki jih boste potrebovali pri
svojem poslovanju. 
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6.3 Naloge

V evidenci Nalog so prikazane vse vaše naloge. Pregled oz. razvrščanje Nalog je mogoče po stranki, kontaktu,
zadevi, opisu, vpisu, roku, avtorju, komercialistu in zaključku. Ko smo postavljeni na posamezno Nalogo je
možen takojšen pogled o zapiskih, dokumentih in opomnikih.
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Nove naloge dodate tako, da v orodni vrstici kliknete dodaj ali da v seznamu nalog najprej kliknete na desni
miški gumb ter nato dodaj. Hkrati lahko obstoječe naloge spremenite, brišete, osvežite seznam, masovno
posodabljate (komercialista in stranko) in natisnete celoten seznam sestankov.

Odpre sem vam vnosno okno, kjer vnesete vse osnovne informacije o nalogah, ki jih boste potrebovali pri svojem
poslovanju.
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6.4 Koledar

Prikaže nam koledar v sklopu poglavja Moj CRM.

6.5 Zapiski

Opisano v poglavju Podpora - Zapiski

6.6 Dokumenti

Opisano v poglavju Prodaja - Dokumenti

6.7 Ankete

Možnost kreiranja anket in spremljanja statistike le-teh.

7 Poročila

V tem segmentu lahko dostopate do naslednjih poročil:
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7.1 Seznam strank

Dostop preko menija Poročila / Seznam strank

Pri izpisu seznama strank lahko dobimo celoten seznam stran, lahko izbere skupino ali prikažemo samo
stranke v skupinah (kontrolni podatki).

7.2 Seznam kontaktov

Dostop preko menija Poročila / Seznam kontaktov

Izpiše se vam celoten seznam vaših kontaktov.
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7.3 Pregled aktivnosti po strankah

Dostop preko menija Poročila / Pregled v obdobju po strankah

Pregled v obdobju po strankah je možen za vse stranka oziroma ga omejite samo za eno stranko. Izpis lahko
omejite za obdobje (Obdobje od - Obdobje do).

7.4 Pregled aktivnosti po komercialistih

Dostop preko menija Poročila / Pregled v obdobju po komercialistih

Pregled v obdobju po komercialistih je možen za vse komercialiste oziroma ga omejite samo na enega
komercialista. Izpis lahko omejite za obdobje (Obdobje od - Obdobje do).
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7.5 Pregled odprtih aktivnosti za komercialista

Dostop preko menija Poročila / Pregled odprtih po komercialistih

Pregled odprtih po komercialistih je možen za vse komercialiste oziroma ga omejite samo na enega
komercialista. Izpis lahko omejite za obdobje (Obdobje od - Obdobje do), za vse odprte aktivnosti (zamujene in
planirane) ali samo odprte  sestanke (zamujene in planirane).
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7.6 Pregled priložnosti

Dostop preko menija Poročila / Pregled priložnosti 

Pregled priložnosti lahko omejimo na stranko, na komercialista, za obdobje (Obdobje od - Obdobje do) in na
status priložnosti (vpisana priložnost, ponudba poslana, pogajanje v teku, neuspešna priložnost, uspešna
priložnost, čakamo na odgovor stranke na ponudbo, zaključena, predstavitev (dogovor termin, sestanek), odprto
- drugo, prvi kontakt s strank). Izpis lahko sortirate po datumu od najstarejšega do najmlajšega, datumu od
najmlajšega do najstarejšega, stranki ali vrednosti.

Tip poročila:
· Splošno - Izpis lahko sortirate po datumu od najstarejšega do najmlajšega, datumu od najmlajšega do

najstarejšega, stranki ali vrednosti. Pri tipu izpisa lahko izberete Vse priložnosti, Referenčna ali % in Samo
referenčni.

· Pomembnost - Pri tipu izpisa lahko izberete Vse priložnosti, Referenčna ali % in Samo referenčni.
· Top priložnosti - priložnosti so sortirane po oznaki "Referenčna priložnost" in vrednosti.
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7.7 Analiza priložnosti

Dostop preko menija Poročila / Analiza priložnosti v obdobju 

Analiza priložnosti v obdobju lahko omejimo na stranko, na komercialista in za obdobje (Obdobje od - Obdobje
do). Glede na izbrane omejitve dobimo graf in tabelarni prikaz priložnosti glede na status (vpisane, odprte,
uspešna in neuspešna).
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7.8 Analiza neuspešnih priložnosti

Dostop preko menija Poročila / Analiza neuspešnih priložnosti v obdobju 

Analiza neuspešnih priložnosti v obdobju lahko omejimo na stranko, na komercialista in za obdobje (Obdobje
od - Obdobje do). Glede na izbrane omejitve dobimo graf in tabelarni prikaz vzroka neuspešnih priložnosti glede
na vzrok (cena, konkurenca, drugo).
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7.9 Pregled aktivnosti po priložnostih

Dostop preko menija Poročila / Pregled aktivnosti po priložnostih 

Pregled aktivnosti po priložnostih lahko omejimo po Priložnosti (na stranko, na komercialista, na priložnost, za
obdobje (Obdobje od - Obdobje do) in na status priložnosti (vpisana priložnost, ponudba poslana, pogajanje v
teku, neuspešna priložnost, uspešna priložnost, čakamo na odgovor stranke na ponudbo, zaključena,
predstavitev (dogovor termin, sestanek), odprto - drugo, prvi kontakt s strank) ter Aktivnosti (komercialistu ter
za obdobje (Obdobje od - Obdobje do)). Izpis lahko sortirate po datumu od najstarejšega do najmlajšega,
datumu od najmlajšega do najstarejšega, stranki ali komercialistu.
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7.10 Pregled reklamacij

Dostop preko menija Poročila / Pregled reklamacij 

Pregled reklamacij lahko omejimo na stranko, na komercialista, na priložnost, za obdobje (Obdobje od -
Obdobje do) in na status reklamacije (prejeta, v reševanju, zaključena). Izpis lahko sortirate po datumu od
najstarejšega do najmlajšega, datumu od najmlajšega do najstarejšega, stranki ali komercialistu.

7.11 Pregled dokumentov

Dostop preko menija Poročila / Pregled dokumentov

Pregled dokumentov lahko omejimo na stranko, na komercialista, za obdobje (Obdobje od - Obdobje do) in tip
dokumenta (priložnost, klic, sestanek, naloga, reklamacija, zadeva, kampanja, zapisek). 
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7.12 Pregled pogodb

Dostop preko menija Poročila / Pregled pogodb

Pregled pogodb lahko omejimo na stranko, na komercialista, za obdobje (Obdobje od - Obdobje do) in tip
datuma (sklenitvi, veljavnost do, podaljšano do ali aktivne).
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7.13 Pregled projektov

Dostop preko menija Poročila / Pregled zadev 

Pregled zadev lahko omejimo na stranko, na komercialista, za obdobje (Obdobje od - Obdobje do) in na status
zadeve (vpisana, v teku, zaključena). Izpis lahko sortirate po datumu od najstarejšega do najmlajšega, datumu
od najmlajšega do najstarejšega, stranki ali komercialistu.
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7.14 Pregled aktivnosti po projektu

Dostop preko menija Poročila / Pregled aktivnosti po zadevah 

Pregled aktivnosti po zadevah lahko omejimo na stranko, na komercialista, za obdobje (Obdobje od - Obdobje
do) in na status zadeve (vpisana, v teku, zaključena). Izpis lahko sortirate po datumu od najstarejšega do
najmlajšega, datumu od najmlajšega do najstarejšega, stranki ali komercialistu.
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7.15 Pregled kampanj

Dostop preko menija Poročila / Seznam kampanj 

Pregled seznam kampanj po zadevah lahko omejimo na stranko (lahko omejimo, da ne prikaže stranke), za
obdobje (Obdobje od - Obdobje do) in na status zadeve (aktivne, zaključena). Izpis lahko sortirate po datumu
od najstarejšega do najmlajšega, datumu od najmlajšega do najstarejšega, statusu.
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7.16 Analiza uspešnosti kampanje

Dostop preko menija Poročila / Analiza uspešnosti kampanj 

Analiza priložnosti kampanj lahko dobimo analizo za vse kampanje ali za določeno kampanjo. Glede na
izbrane omejitve dobimo seznam oziroma graf in tabelarni prikaz analize uspešnosti priložnosti glede na
uspešne, neuspešne, odprte ter brez odziva.
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Za uspešnost/neuspešnost kampanje se upoštevajo priložnosti z vsaj eno aktivnostjo (naloga, klic ali
sestanek).

7.17 Pregled aktivnosti po kampanji

Dostop preko menija Poročila / Pregled aktivnosti po kampanji

Pregled aktivnosti po kampanji lahko omejimo z vrsto parametri:
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7.18 Seznam klicev za kampanjo

Dostop preko menija Poročila / Seznam klicev za kampanjo
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8 Administracija

V tem segmentu lahko dostopate do naslednjih opcij: SQL povezave, Vezava uporabnik komercialist, Pošte,
Države, Opomniki ter e-obvestila. V primeru, da imate administratorske pravice, lahko dostopate še do
naslednjih opcij: Nastavitve, Urejanje pravic uporabnikov, Funkcije v podjetju, Skupine strank, Tip priložnosti,
Status priložnosti ter Vzroki neuspešnosti.

8.1 SQL povezave

Dostop preko menija Administracija / SQL povezava

8.2 Nastavitve

Dostop preko menija Administracija / Nastavitve



Hermes d.o.o. ©, info@hermes2.net                                                                                                                             63 / 77 

Hermes.4CRM         Uporabniški priročnik Verzija 6.092

april 2018

8.3 Vezava uporabnik komercialist

Dostop preko menija Administracija / Vezava uporabnik komercialist

8.4 Urejanje pravic uporabnikov

Dostop preko menija Administracija / Urejanje pravic uporabnikov
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8.5 Pošte

Dostop preko menija Administracija / Pošte

Šifrant pošt.
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8.6 Države

Dostop preko menija Administracija / Države

Šifrant držav.
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8.7 Opomniki

Dostop preko menija Administracija / Opomniki

8.8 Funkcije v podjetju

Dostop preko menija Administracija / Funkcije v podjetju

Šifrant funkcij v podjetju.
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8.9 Skupine strank

Dostop preko menija Administracija / Skupine strank

Šifrant skupin strank.

8.10 Tip priložnosti

Dostop preko menija Administracija / Tip priložnosti

Šifrant tipov priložnosti.
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8.11 Status priložnosti

Dostop preko menija Administracija / Status priložnosti

Šifrant statusov priložnosti.
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8.12 Vzroki neuspešnosti

Dostop preko menija Administracija / Vzroki neuspešnosti

Šifrant vzrokov neuspešnosti.

8.13 Prodajne skupine

Dostop preko menija Administracija / Prodajne skupine

Šifrant prodajnih skupin.
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8.14 eObvestila

Dostop preko menija Administracija / eObvestila

8.15 Zemljevid

Prikaz zemljevida z možnostjo iskanja.

8.16 Poslani SMS

V kolikor imate urejeno registracijo  preko ponudnika storitev SMSAPI.si si lahko na tem mestu ogledate vsa
vaša poslana SMS sporočila.

8.17 Orodje za uvoz zunanjih podatkov

Na tem mestu se nahajajo forme za vnos ustreznih parametrov, potrebnih za integracijo z zunanjimi podatki.
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9 Nastavitve

Pred začetkom uporabe programa je potrebno nastaviti osnovne nastavitve pomembne za pravilno delovanje
programa. Do nastavitev pridemo s pritiskom na gumb levo zgoraj:

Odpre se vam meni z naslednjimi opcijami:
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9.1 Nastavitve

V nastavitvah so navedene osnovne nastavitve in nastavitve za dokumentarni sistem.
v osnovnih nastavitvah lahko določite prevzeto število decimalk; izberete prvo stran za prikaz ob zagonu
programa.
Koledar je mogoče sinhronizrati z Microsoft Outlook-om.

Program CRM omogoča tudi povezavo s telefonijo X-Lite. Predpogoj je, da imate nameščen omenjen program,
s klikom na gumb X-Lite pa vam program avtomatsko izpolni potrebni polje za uporabo možnosti klicanja.
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V nastavitvah za Dokumentarni sistem lahko urejamo 3 različne tipe uporabe dokumentarnega sistema:

· SQL

· File system

· DocSys
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Pri vsaki možnosti vpišete ustrezne parametre za povezavo na izbran dokumentarni sistem.

9.2 Podatki o podjetju

V podatkih o podjetju so navedeni osnovni podatki o vašem podjetju (Naziv, Ulica, Pošta, Kraj, Direktor, TRR,
Banka, Davčna št., Matična št., Tel1, Tel2, Email, Osnovni kapital, Reg.št, Sodišče ter Logotip).
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9.3 Podatki o licenci

V podatkih o licenci so navedeni podatki o licenci (Serijska številka, Ključ strojne opreme, Pravice, Datum
prvega zagona, Datum zadnjega zagona, Datum registracije, Datum, veljavnosti, Datum komunikacije WS,
Število demo zagonov, Veljavnost registracije. Tukaj lahko preverite ali deaktivirate licenco.
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9.4 Nadgradnja

Možnost Nadgradnja nudi vpogled v zadnje spremembe v programu in zadnjo aktualno verzijo.
Sama posodobitev programa se lahko sproži z gumbom "Nadgradnja".
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9.5 Pomoč

V pomoči najdete povezave do splošnih informacij o programu.
Dostop do uporabniških priročnikov je omogočen preko gumba "Pomoč".
Vizitka CRM prikazuje informacije o programu (verzija, serijska številka, ...).

10 Video predstavitve

Povezave do video vsebin po poglavjih:

· Predstavitev
· Kartoteka strank
· Priprava skupin s segmentacijo strank

https://www.youtube.com/watch?v=_CGMToXhZlU
https://www.youtube.com/watch?v=jAnnXRg79h8
https://www.youtube.com/watch?v=j8zz2ZaoVSU
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