
 

 

Microsoft Dynamics CRM 
Ενιςφύςσε σην παπαγψγικόσησα σηρ επιφείπηςήρ ςαρ 



 

 

τνδτάςσε γνώπιμερ ευαπμογέρ σοτ Microsoft® Office με ένα ιςφτπό λογιςμικό CRM 

για να βελσιώςεσε σην αποσελεςμασικόσησα σοτ μάπκεσινγκ, να ατξήςεσε σιρ 

πψλήςειρ και να βελσιώςεσε σην απόδοςη σηρ εξτπηπέσηςηρ πελασών. Σο 

Microsoft Dynamics® CRM παπέφει ςσοτρ επαγγελμασίερ ππόςβαςη ςε 

πληπουοπίερ πελασών μέςψ σηρ γνώπιμηρ εμπειπίαρ σοτ Microsoft Outlook®, 

εξαςυαλίζονσαρ έσςι άμεςη πποςαπμογή σοτ φπήςση και γπήγοπα αποσελέςμασα. 

Επιπλέον, με σο Microsoft Dynamics CRM Online, μποπείσε να απολαύςεσε σο ίδιο 

ιςφτπό λογιςμικό CRM ςαν τπηπεςία cloud από ση Microsoft, ποτ ςαρ δίνει ση 

δτνασόσησα για άμεςη ππόςβαςη από οποιοδήποσε ςημείο, πποβλέχιμη 

σιμολόγηςη ανάλογα με ση φπήςη (pay as you go) και ένα φπημασοδοσούμενο 

ςτμβόλαιο διαςυάλιςηρ επιπέδοτ ποιόσησαρ τπηπεςιών (SLA). 

Ενιςφύςσε σην παπαγψγικόσησά ςαρ με μία λύςη CRM, η οποία είναι: 

 Γνώπιμη–λογιςμικό ποτ ενιςφύει σοτρ ανθπώποτρ ςαρ μέςψ μιαρ υτςικήρ, 

παπαγψγικήρ και διαυψσιςσικήρ εμπειπίαρ. 

 Ετυτήρ–δτνασόσησερ ανάλτςηρ ςε ππαγμασικό φπόνο και 

εκςτγφπονιςμένερ επιφειπηςιακέρ διαδικαςίερ, ποτ επισπέποτν ση λήχη 

ενημεπψμένψν απουάςεψν και σην αύξηςη σηρ λεισοτπγικήρ 

αποδοσικόσησαρ. 

 τνδεδεμένο–ςτνδέςειρ μεσαξύ ανθπώπψν, διαδικαςιών και 

οικοςτςσημάσψν ποτ επισπέποτν ςσιρ επιφειπήςειρ να μεγιςσοποιήςοτν 

σην αξία ςφέςεψν και ςτςσημάσψν. 

 

Ατξήςσε σην παπαγψγικόσησα και σην πποςαπμογή με ση 

υτςική εμπειπία σοτ Outlook και σοτρ πίνακερ ςε ππαγμασικό 

φπόνο σοτ Microsoft Dynamics CRM. 

 

Γίνεσε μία Δτναμική Επιφείπηςη 

Μάπκεσινγκ: Μεγιςσοποιήςσε σην απόδοςή ςαρ 

Βελσιώςσε σην αποσελεςμασικόσησα σοτ οπγανιςμού ςαρ 

ςε επίπεδο μάπκεσινγκ με σο Microsoft Dynamics CRM. 

Πποςυέπεσε ςσοτρ επαγγελμασίερ σοτ σμήμασορ 

μάπκεσινγκ ετέλικσα επγαλεία κασαμεπιςμού, 

απλοποιημένερ δτνασόσησερ διαφείπιςηρ καμπάνιαρ, 

εύκολη-εύφπηςση παπακολούθηςη ανσαπόκπιςηρ και 

επγαλεία διαυψσιςσικήρ ανάλτςηρ ποτ βελσιώνοτν σην 

απόδοςη σοτ μάπκεσινγκ. 

Πψλήςειρ: Κλείςσε πεπιςςόσεπερ ςτμυψνίερ 

Αυιεπώςσε πεπιςςόσεπο φπόνο ςσιρ πψλήςειρ και 

λιγόσεπο ςε διαφειπιςσικέρ επγαςίερ με σο Microsoft 

Dynamics CRM. Εκμεσαλλετσείσε σην πλήπη 

οπασόσησα ςε επίπεδο lead-to-cash, ση δτνασόσησα 

παπακολούθηςηρ τποχήυιψν πελασών και 

ετκαιπιών, σιρ εκςτγφπονιςμένερ εγκπίςειρ και σιρ 

πποβλέχειρ πψλήςεψν ςε ππαγμασικό φπόνο για να 

ατξήςεσε σιρ πψλήςειρ και σα ποςοςσά επιστφίαρ. 

Εξτπηπέσηςη: Ικανοποιήςσε σοτρ πελάσερ 

Δημιοτπγήςσε ελκτςσικέρ εμπειπίερ εξτπηπέσηςηρ 

πελασών ποτ εξαςυαλίζοτν σην πίςση σψν 

πελασών, με σο Microsoft Dynamics CRM. Δώςσε 

ςσοτρ ανθπώποτρ ςαρ πεπιςςόσεπερ δτνασόσησερ 

με επγαλεία ποτ απλοποιούν ση διαφείπιςη 

τποθέςεψν, εκςτγφπονίζοτν σιρ κλιμακώςειρ, 

βελσιώνοτν σην κοινή φπήςη γνώςεψν και 

επισπέποτν σην αποσελεςμασικόσεπη διαφείπιςη 

λογαπιαςμών, ενώ παπάλληλα βοηθούν ςσον 

πεπιοπιςμό σοτ κόςσοτρ εξτπηπέσηςηρ πελασών. 

Εκσεσαμένη λύςη CRM: Βελσιςσοποιήςσε όλερ σιρ 

ςφέςειρ 

Φπηςιμοποιήςσε σην εγγενή ετελιξία και 

δτνασόσησα επέκσαςηρ σοτ Microsoft Dynamics CRM 

για να μεγιςσοποιήςεσε σην αξία όλψν σψν 

ςφέςεψν. Δημιοτπγήςσε γπήγοπα πποςαπμοςμένερ 

επιφειπημασικέρ ευαπμογέρ και λύςειρ για σον 

κλάδο ςαρ φψπίρ κανένα ςτμβιβαςμό ςσιρ 

δτνασόσησερ, ςσον πποϋπολογιςμό  ή ςσο φπόνο 

παπάδοςηρ, απετθείαρ μέςα από σο Microsoft 

Dynamics CRM.  
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“Τν Microsoft Dynamics CRM είλαη 
εύθνιν ζηελ εθκάζεζε γηα ηνπο λένπο 
ρξήζηεο, θαζώο ε εηθόλα θαη ε αίζζεζε 
ηνπ ινγηζκηθνύ ζπκίδνπλ ην Office 
Outlook. Με ην Microsoft Dynamics 
CRM, ζα κπνξέζνπκε λα έρνπκε 20% 
εηήζηα αύμεζε ηνπ όγθνπ ηωλ 
αηηεκάηωλ πνπ δερόκαζηε από 
πειάηεο, ρωξίο λα ρξεηαζηεί λα 
απμήζνπκε ην πξνζωπηθό ηεο νκάδαο 
εμππεξέηεζεο πειαηώλ.” 

PATRICK COLBERT 

Διεςθςντήρ CRM και πίστηρ 
πελατών 

Hard Rock International 

 

 
“Με ην Microsoft Dynamics CRM, 
απμήζακε ηηο πωιήζεηο καο θαηά 20%, 
επηηύρακε ην εθπιεθηηθό πνζνζηό ηνπ 
95% ζηελ επίιπζε πξνβιεκάηωλ κε 
ηελ πξώηε θιήζε θαη θαηαθηήζακε κηα 
θνξπθαία ζέζε ζηνλ εζληθό δείθηε 
ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ.” 

JOHANN HARALDSSON 
Υπεύθςνορ σςστημάτων 
επισειπηματικήρ ςποστήπιξηρ  
Vodafone Iceland 

 

 
“Μπνξνύκε λα επηθεληξωζνύκε ζηηο 
βαζηθέο καο δξαζηεξηόηεηεο, γεγνλόο 
πνπ καο βνεζά λα έρνπκε κηα ζπλέρεηα 
ζηε θξνληίδα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 
πεξηθεξηθήο αξηεξηαθήο λόζνπ, αληί λα 
επηθεληξωλόκαζηε ζηε δηαρείξηζε ηεο 
ππνδνκήο IT. Επηπιένλ, νη online 
ππεξεζίεο κάο βνεζνύλ λα 
νξγαλωλόκαζηε θαη λα 
θηλεηνπνηνύκαζηε ηαρύηεξα, αιιά θαη 
λα δηαρεηξηδόκαζηε απνηειεζκαηηθόηεξα 
ηελ ηαρεία αλάπηπμε.” 

JOHN ROMANS 
CEO 

BioMedix  

ΓΝΩΡΙΜΟ: ΜΙΑ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΛΤΗ CRM 

Outlook Client επόμενηρ γενιάρ: Διαφειπιςσείσε όλα σα μηνύμασα ηλεκσπονικού 

σαφτδπομείοτ, σιρ ςτνανσήςειρ, σιρ επαυέρ και σιρ πληπουοπίερ για σοτρ 

πελάσερ από ένα ςημείο, με σο ππόγπαμμα Microsoft Outlook Client. 

Office-Fluent UI: Βελσιώςσε σην παπαγψγικόσησα με πλαίςια πποεπιςκόπηςηρ, 

ςτναυείρ κοπδέλερ (ribbons) σοτ Office και βαςικέρ λεισοτπγίερ σοτ Office όπψρ 

σο mailmerge και η ειςαγψγή / εξαγψγή απφείψν Microsoft Excel®. 

Οπασόσησα Lead to Cash: Μεγιςσοποιήςσε σο όυελορ από κάθε επαυή ποτ 

έφεσε με πελάσερ, από σο μάπκεσινγκ μέφπι σην τπόςφεςη για πψλήςειρ και 

σην επίλτςη κάθε πποβλήμασορ, με ση δτνασόσησα ολοκληπψμένηρ πποβολήρ 

πελασών (360-μοιπών). 

Εξελιγμένερ δτνασόσησερ πποςαπμογήρ: Φπηςιμοποιήςσε σιρ υόπμερ βάςει 

πόλψν, σιρ πποςψπικέρ πποβολέρ, σο καπυίσςψμα απφείψν και σιρ λίςσερ με 

σα ςσοιφεία ποτ φπηςιμοποιήθηκαν ππόςυασα, για να πποςαπμόςεσε σην 

εμπειπία CRM ςσιρ ανάγκερ κάθε φπήςση.  

Ετελιξία: Πποςαπμόςσε και επεκσείνεσε γπήγοπα ση λύςη CRM ώςσε να 

ικανοποιεί σιρ ξεφψπιςσέρ ανάγκερ σηρ επιφείπηςήρ ςαρ, με φπήςη σηρ 

δτνασόσησαρ πποςαπμογήρ με drag-and-drop και εύφπηςσα επγαλεία 

ππογπαμμασιςμού.  

ΕΤΥΤΕ: ΔΙΑΥΩΣΙΣΙΚΕ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ  

τναυείρ αναλύςειρ: Οπσικοποιήςσε σην επιφείπηςη με έσοιμοτρ ή 

πποςαπμόςιμοτρ πίνακερ ςε ππαγμασικό φπόνο, δτνασόσησερ μεσάβαςηρ από 

ςτγκενσπψσικά δεδομένα ςε αναλτσικόσεπα και μια ιςφτπή δτνασόσησα 

οπσικοποίηςηρ ςφεσικών δεδομένψν. 

Καθοδηγούμενερ διαδικαςίερ: Εκςτγφπονίςσε σιρ εγκπίςειρ, ενιςφύςσε ση 

ςτνοφή και ευαπμόςσε σιρ καλύσεπερ ππακσικέρ με καθοδηγούμενοτρ 

διαλόγοτρ και ετέλικσερ ποέρ επγαςιών.  

Γνώςειρ ποτ επισπέποτν ση δπάςη: Αναγνψπίςσε πιο εύκολα νέερ ετκαιπίερ 

και σάςειρ με εύφπηςσα επγαλεία κασηγοπιοποίηςηρ, κανόνερ μοπυοποίηςηρ 

τπό όποτρ και ιςφτπέρ δτνασόσησερ δημιοτπγίαρ αναυοπών.  

Παπακολούθηςη ςσόφψν: Παπακολοτθήςσε και μεσπήςσε σην ππόοδο βαςικών 

επιφειπημασικών ςσόφψν, όπψρ ετκαιπίερ πώληςηρ ςε επίπεδο μάπκεσινγκ, 

ποςοςσώςειρ πψλήςεψν και ποςοςσά επίλτςηρ πποβλημάσψν με σην ππώση 

κλήςη, μέςα από σην ολιςσική δτνασόσησα διαφείπιςηρ ςσόφψν. 

Λεισοτπγική απόδοςη: Εξαςυαλίςσε λεισοτπγική αποδοσικόσησα και βελσιώςσε 

ση ποή σψν πληπουοπιών με επγαλεία ειςαγψγήρ και καθαπιςμού δεδομένψν, 

έλεγφο δπαςσηπιοσήσψν και λεισοτπγίερ αςυάλειαρ ςε επίπεδο πεδίοτ. 

ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΟ: ΕΝΑ ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ  

Βιβλιοθήκερ ςτναυών εγγπάυψν: Διαφειπιςσείσε ση δημιοτπγία υλικού 

μάπκεσινγκ, πποσάςεψν για πψλήςειρ και ςτμβολαίψν με πελάσερ μέςα από 

σιρ ολοκληπψμένερ δτνασόσησερ διαφείπιςηρ εγγπάυψν και δημιοτπγίαρ 

εκδόςεψν. 

Ομαδοποίηςη: Πποάγεσε σην εςψσεπική ςτνεπγαςία και βελσιώςσε ση 

διαφείπιςη σηρ κασάςσαςηρ επγαςίαρ με σιρ δτνασόσησερ ομαδικήρ 



 

 

ιδιοκσηςίαρ εγγπαυών, ολοκληπψμένερ οτπέρ αναμονήρ και επγαλεία 

επικοινψνίαρ ςε ππαγμασικό φπόνο.  

Επιφειπημασικέρ ςτνδέςειρ: Αναγνψπίςσε νέερ επιφειπημασικέρ ςτνδέςειρ και 

μεσπήςσε σην online επιπποή με ση λεισοτπγία τνδέςειρ και σο Social 

Connector. 

Πύλερ: Εκςτγφπονίςσε σιρ διαδικαςίερ διαφείπιςηρ ςτμβάνσψν και επισπέχσε 

σην ατσοεξτπηπέσηςη σψν πελασών με σιρ ιςφτπέρ λύςειρ πύληρ. 

Κινησικόσησα: Μεγιςσοποιήςσε σην παπαγψγικόσησα σοτ πποςψπικού ςαρ 

όσαν βπίςκεσαι εκσόρ γπαυείοτ, με σιρ δτνασόσησερ εύκοληρ ππόςβαςηρ ςσα 

δεδομένα και σιρ λεισοτπγίερ CRM με φπήςη ενόρ ππογπάμμασορ πελάση offline 

ή οποιαςδήποσε υοπησήρ ςτςκετήρ με δτνασόσησα ππόςβαςηρ ςσο web. 

Λύςειρ επιππόςθεσηρ αξίαρ: Βπείσε λύςειρ και σεφνογνψςία μέςα από σο 

Microsoft Dynamics Marketplace και διαφειπιςσείσε λύςειρ άμεςα μέςα από σο 

Microsoft Dynamics CRM. 

ΜΙΑ ΛΤΗ CRM ΠΟΤ ΠΡΟΥΕΡΕΙ ΕΠΙΛΟΓΕ ΚΑΙ ΕΤΕΛΙΞΙΑ 

Γίνεσε ςτνδπομησήρ σοτ Microsoft Dynamics CRM Online, εγκασαςσήςσε σο 

Microsoft Dynamics CRM ςσο ςύςσημά ςαρ ή επιλέξσε μία λύςη υιλοξενίαρ ςε 

κάποιον ςτνεπγάση. Εκμεσαλλετσείσε σην επένδτςη ύχοτρ 2,3 

διςεκασομμτπίψν δολαπίψν ποτ έκανε η Microsoft ςσιρ τποδομέρ cloud και 

ξεκινήςσε να φπηςιμοποιείσε ση λύςη CRM με άμεςη ππόςβαςη ςσο Microsoft 

Dynamics CRM Online. Επιλογή και ετελιξία ςημαίνει όσι μποπείσε να επιλέξεσε 

σιρ μεθόδοτρ πληπψμήρ και παπάδοςηρ ποτ σαιπιάζοτν καλύσεπα ςση δική 

ςαρ επιφείπηςη. 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΗΜΕΡΑ 

Δοκιμάςσε ςήμεπα σο Microsoft Dynamics CRM: 

http://crm.dynamics.com 

Εξεπετνήςσε σο Microsoft Dynamics CRM Marketplace: 

http://www.microsoft.com/dynamics/marketplace 

Γίνεσε μέλορ σηρ κοινόσησαρ σοτ Microsoft Dynamics CRM: 

http://crm.dynamics.com/en-us/communities/crm-community.aspx 

 

http://crm.dynamics.com/
http://www.microsoft.com/dynamics/marketplace
http://crm.dynamics.com/en-us/communities/crm-community.aspx

