


Att bygga upp en bra relation med sin kund, så att kunden kommer

tillbaka för nya affärer, är en utmärkt investering. Arbetsinsatsen och

kostnaden för att sälja till en redan etablerad kund är avsevärt lägre

än till en ny.  Att väl vårda sina kunder på ett effektivt och genom-

tänkt sätt gör att du får mer tid över för att skaffa nya.

Hur ökar du din 
 - genom att ha 

Till varje kund finns
flera kontakter med
olika telefonnummer,
e-postadresser och
mejlingkoder.

Hantera kundämnen och Prospekt
på ett rationellt sätt. Lägg upp ett
register över potentiella kunder och

bearbeta dem med utskick via e-post.

Få meningsfulla kundmöten
med en korrekt och fungerande
informationshantering. Samla på

dig information om kunden och
hans behov, spara e-post
och minnesanteckningar.

I kalendern planerar du ditt
arbete.  Förfrågningar som ska
besvaras ligger i din Att-göra lista
och möten bokas i din kalender.

Fånga upp dem som är
intresserade av din
produkt. I Pyramid CRM
kan du se vilka som laddat
ner material eller beställt
mer information från
Internet och enkelt göra
massutskick via e-post.

I Pyramid Kundtjänst visas aktuell
produktinformation på Internet.
Kunden kan själv ladda ner faktablad och
annan intressant produktinformation.

1. Kundämne
Ta vara på alla bra ingångar till affärer

med nya och befintliga kunder.

2. Prospekt
En bra uppstart ger alltid
bra och snabba resultat
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försäljning?
bra kundrelationer!

Vid all försäljning gäller det att skapa förtroende,
både för sig själv och för sin produkt. Ditt
uppträdande gentemot kunden måste vara
professionellt, och konsekvent genomfört.

I Pyramid CRM samlar du all information om
kunden. Du kan se vilka kontaktpersoner som

finns hos kunden, vilka utskick de har fått och
vilka affärer som är på gång för tillfället. Du kan se
e-post som du själv skickat och som du fått från
kunden. Om ni är flera som har kontakt med
samma kund kan ni dela all information om
kunden, även minnesanteckningar från telefon-
samtal och möten.

Planera, budgetera och
offerera rätt. När du samlat ihop

all information om kundens behov och
önskemål, kan du enklare erbjuda

en attraktiv lösning.

Hantera nya ordrar
smidigt och effektivt. I Pyramid

CRM samarbetar du med dina kollegor
för att genomföra leveransen.

Dra nytta av all samlad
information för bättre upp-
följning. Behåll kontakten med
kunden genom nya erbjudanden

och fortlöpande information.

Pyramid CRM håller
reda på dina prospekt
och offerter. Du vet all-
tid vilka aktiviteter som
står i tur.

Med Mobile Office
kommer du åt ditt CRM
när du är på resande fot.
Du kommer år din kalender och
dina kontakter även när du inte
är på kontoret.

Pyramid e-office
håller dig informe-
rad via anslagstavlor
och meddelanden.
Du blir snabbt och lätt
informerad om en ny
order.

Kunden kan följa sin
order i Kundtjänst.
På Internet kan kunden
själv följa leveransstatus
och se sin reskontra.

CRM påminner dig
om avstämningar
med kunden. Om du
är säker på att kunden
är nöjd, ökar möjligheten
till merförsäljning på
eftermarknaden.

5. Kundvård
Återköp ska löna sig för

både dig och kunden.

3. Kunden
Ger du det erbjudande

kunden vill ha?

4. Order
Alla vinner på en bra

avslutning av affärerna.
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Pyramid CRM är inte bara en lösning för säljstöd utan ett brett verksamhetsstöd för företagets

alla anställda. Pyramid CRM innehåller funktioner som ökar den personliga effektiviteten och

låter de anställda enkelt dela information om kunder, produkter och projekt.  En helintegrerad

CRM-lösning i Pyramid, drar dessutom nyttan av all den information som finns i affärssystemet.

CRM - Customer Relationship  
- informationen är navet i din verksamhet!
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Ta kontroll över tiden
Kalendern håller ordning på egna bokade möten
och planerade aktiviteter. Ett gemensamt kontakt-
register låter företagets alla anställda få tillgång till
e-postadresser, telefonnummer, och befattningar.
Även behörighetsskyddad historik över tidigare
telefonsamtal, möten, in- och utgående e-post,
dokument, säljstatistik, reklamationer och sup-
portärenden för varje kontakt är enkelt att ta fram.

Håll reda på kommande affärer
Prospektlistan är en förteckning över alla pågåen-
de affärer och kan sorteras per säljare, avdelning
eller distrikt. Ange offertvärde och chans. Uppgif-
ter och aktiviteter som dokument, möten, telefon-
samtal, meddelanden och e-post kan knytas till
prospekt och göras tillgängliga för andra i sälj-
gruppen. Offerter och brev som skrivs i MS Word
hämtar automatiskt adressuppgifter från Pyramid
via färdigformaterade mallar.

Utnyttja affärshistoriken
Pyramid CRM är en del av affärssystemet Pyra-
mid. Från Kundcentralen i Pyramid kommer du åt
kundens/leverantörens offerter, ordrar, projekt,
inköp, reskontra, statistik och kundpriser. Aktivi-
teter kan kopplas till kundens projekt, order,
inköp, artiklar eller produkter. Från Projektcentra-
len kan du se all dokumentation, e-post och
mötesprotokoll som hör till ett visst projekt.

Få ordning på dokumenten
Pyramid CRM är ett centralt dokumentarkiv där
företagets alla dokument (Word, Excel, PDF etc)
kan läggas i ämnesorienterade mappar och knytas
till olika begrepp. Det går snabbt och enkelt att få
tillgång till alla dokument som hör till en viss
kontakt, arbetsgrupp eller ett specifikt projekt.
Med hjälp av mappar sätts även behörighetsnivån.
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Management

Kalender
I kalendern bokar du dina möten med kollegor och affärskontakter.
Du kan även boka möteslokal och andra resurser. Rutiner för grupp-
bokning underlättar när arbets- eller projektgruppen skall träffas.
Kalenderbokningarna sker på Pyramidservern och låter deltagarna
se varandras kalender. Automatisk synkronisering med MS Outlook
är en annan praktisk funktion.

Att-göra listan samt in- och utkorgen är integrerade i kalendern.
Samtliga bokningar och aktiviteter kan även nås via Internet om du
är på resande fot.

Arbetsgrupper
Pyramid CRM ger stöd för arbetsgrupper och projekt. Genom att knyta
en aktivitet till en arbetsgrupp så kan alla gruppmedlemmarna ta del
av informationen. I kalendern kan arbetsgrupper användas för grupp-
bokning. Gruppmedlemmar kan även omfatta kunder och leverantörer.

Det går att skicka gruppmejl och SMS till arbetsgrupper. Om du knyter
ett projektnummer till en arbetsgrupp, så kommer alla aktiviteter som
registreras för denna arbetsgrupp att märkas med projektnummer och
kunna nås av alla i gruppen.

Studio
I aktivitetsstudion skaffar du dig en snabb överblick över olika
typer av aktiviteter. Du kan lägga upp egna flikar med fasta
urvalsbegrepp som datum, ansvarig, arbetsgrupp, projekt
eller mapp.

I Pyramid CRM finns även studior för kontakter, prospekts
och dokument. Om bevakningsfunktionen är påslagen kan
systemet automatiskt känna av och meddela när nya
aktiviteter och prospekts kommit in.

Aktiviteter
Aktivitetsregistret håller reda på alla aktiviteter som telefonsamtal,
in- och utgående e-post, interna meddelanden, reklamationer och
supportärenden. Det går att bifoga filer och adressera aktiviteter till
arbetsgrupper.

Du kan öka din personliga effektivitet med Att-göra listan och fördela
arbetsuppgifter genom delegering. Du kan också skicka e-post eller
SMS. Interna meddelanden kan bevakas och automatiskt skickas
som SMS-meddelande om du inte är på plats.

Kontakter
Kontaktregistret ger alla som är inloggade i Pyramid tillgång till mejladresser
och telefonnummer. Via CRM-Connect kan du även komma åt kontaktregistret
från MS Outlook. Till varje aktivitet som skapas i Pyramid CRM kan en specifik
kontakt knytas. Detta gör det enkelt att i efterhand få fram alla aktiviteter för
en viss kontakt.

Till varje kontakt kan du knyta flera intressekoder och även låta kunderna
själva komma åt att ändra dessa via Pyramid Kundtjänst. Intressekoderna
används för att göra adresserade utskick eller för att skicka elektroniska
nyhetsbrev.



Pyramid CRM ger dig ett utmärkt stöd för att vårda dina kundkontakter. För att kunna ge

dina kunder bra service och korrekt information, krävs det att du har bra sätt att hantera

all information om kunden. Därför innehåller Pyramid CRM stöd både för den egna per-

sonliga effektiviteten och för samarbetet med dina kollegor.

Skapa rätt informationsfl

 Exempel: Koll på kundhistoriken
Du ringer upp en kund angående offerten som håller på att passera giltighetsdatum. Efter en
inledande artighetsrunda är du just på väg att nämna offerten, då det bryter loss….  Det visar
sig att kunden har ett antal öppna reklamationsärenden som inte blivit korrekt behandlade.
Detta i sin tur har bidragit till att det för närvarande råder ett något spänt förhållande mellan
kunden och ett par av dina kollegor.

I Pyramid CRM är det enkelt att dokumentera allt som händer i våra kontakter med kunderna.
Under fliken Aktiviteter i kontaktcentralen finns mappen Reklamationer som visar alla öppna
ärenden för den aktuella kontaktpersonen. Låt dina kollegor först reda ut sina mellanhavanden
med kunden, så kan du istället ägna dig åt att göra lönsamma affärer!

Med utskicksrutinen kan du skicka nyhetsbrev via
e-post. Automatisera dina utskick genom att lägga
upp intressekoder för dina kontakter eller låt dem själva
välja koder via Internet och Pyramid Kundtjänst.

I Kundcentralen ser du allt som hänt en kund. I det ena
fönstret visas alla kontakter för denna kund. I det andra
fönstret visas relaterade aktiviteter som mejl, telefonsamtal
och möten.
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Samordna dina tider och aktiviteter med andra
Ditt dagliga arbete stöds av din personliga kalender där alla möten finns
inplanerade och du har din Att-göra lista. Dessa aktiviteter kan i sin tur
vara kopplade till en kontaktperson, till en order eller ett inköp, till ett
prospekt, ett reklamationsärende, en artikel, en faktura eller något annat.

Pyramid CRM låter dig titta i dina medarbetares kalendrar så det är lätt
att göra gruppbokningar. Att skicka interna meddelanden, delegera
arbetsuppgifter eller att boka möten, både till en viss person eller till en
arbetsgrupp, går snabbt och enkelt.

Informationshistoriken ger dig kontroll
Medan du arbetar i Pyramid kommer CRM att samla upp information
om allt som händer. Du kan se in- och utgående e-post från kunder,
leverantörer m fl. Du kan se vilka utskick, vilka möten, vilka sms och
telefonsamtal du haft. Via kundcentralen har du naturligtvis även
tillgång till alla ordrar, betalningar etc som gäller kunden.

Med historiken kan du samlat följa alla kontakter du och dina kollegor
haft med kunden. Samlad information ger kunden bra service.

Ge dina kunder den info de vill ha
Utskicksrutinen är ett kraftfullt sätt att ha en regelbunden kontakt med
sina kunder. I kontaktregistret anger du de mejlingkoder som kontak-
ten är intresserad av.

När du gör ett utskick kan du välja ren text eller att skicka en snygg
webbsida som snabbt och billigt når kunden via e-post. Det går även
bra att på traditionellt sätt skriva ut pappersbrev eller adressetiketter.
Samtidigt som utskicket går iväg kan en tidpunkt för uppföljning bokas
i din Att göra-lista.



öden för din verksamhet

Alla ska ha tillgång
till den information de behöver
För att alla på företaget ska kunna arbeta effek-
tivt krävs enkel tillgång till information och
dokument. En arbetsgrupp kan samla alla sina
mötesprotokoll, projektbeskrivningar och
gemensamma text- och kalkyldokument så att
alla kommer åt dem. Du kan även sortera in
dokument i mappar och undermappar för t ex
marknadsaktiviteter, kundprojekt, reklamationer
och intern administration. Genom e-office är
dokumenten tillgängliga även på Internet.

Pyramid CRM är integrerat
med MS Outlook
Viktig e-post i MS Outlook kan sparas och
knytas med den kontakt, det projekt och den
arbetsgrupp där det hör hemma.

I centraler kan du och dina kollegor se all e-post
för en viss arbetsgrupp eller kontaktperson och
få en fullständig bild av kommunikationen
mellan er och kunden.

Kommunicera med SMS
Med Pyramid CRM är det enkelt att skicka SMS
både till enskilda kontakter och till grupper.
Snabbt och effektivt kan du t ex skicka medde-
landen till servicetekniker ute på fältet, påminna
om möten eller nå kunder och kontaktpersoner.

 Exempel: Samlad kundinfo
Du blir uppringd av en kund som vill göra en beställning utifrån en offert. Din kollega, som är
ansvarig för offerten är på en tredagars säljkonferens. Kunden säger sig vidare ha en överens-
kommelse med din kollega om ytterligare 10% rabatt på delar av offerten. I detta läge kan du
oftast ingen annat göra än att be kunden återkomma på måndag då din kollega är på plats.

I Pyramid CRM finns alla offerter och prospekt centralt tillgängliga i kontaktcentralen.
Vidare kan du med några enkla knapptryckningar få fram alla aktiviteter, såsom överenskom-
melser och mejl, som är knutna till offerten. Det är bara att tacka för beställningen!

Arbeta i affärssystemet när du är på
resande fot. Arbeta offline i din laptop med
kalendern, dina aktiviteter och kontakter på
samma sätt som du är van att göra när du är
uppkopplad på kontoret. Smidiga rutiner ser
sedan till att det du arbetat med under resan,
synkroniseras mot affärssystemet när du
kommer hem.

Pyramid Business Studio
Affärssystemet kan köras på
många olika plattformar. Pyramid
är ett komplett system som innehåller
allt från redovisning och logistik till
CRM och e-handel.

Få tillgång till affärssystemet hemma.
I Pyramid e-office arbetar du i affärssystemet
online via Internet. En Internetuppkopplad da-
tor räcker för att du snabbt och säkert ska kun-
na lämna och hämta meddelanden, skicka mejl,
ta del av nya affärer, samt se kontaktuppgifter
och bokningar från företagets Pyramidsystem.

CRM Connect ger alla anställ-
da tillgång till företagets kontak-
ter,  gemensamma dokument
samt medarbetares kalendrar.
CRM Connect är helintegrerat
med MS Outlook.
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Arbeta direkt i Pyramid
och ha full tillgång till
alla rutiner. Med behörig-
hetssystemet styr du vilka
rutiner olika användare
skall ha tillgång till.

Pyramid på kontoret

Pyramid e-office

Pyramid Mobile Office

Så här kan du jobba med Pyramid



Pyramid CRM Connect är helintegrerad med Microsoft Outlook. Kopiera viktiga mejl till

Pyramid och koppla dem till projekt, arbetsgrupper eller kollegor. Lägg till nya kontakter,

hämta/ändra adresser och telefonnummer, skicka SMS. Med en knapptryckning får du

tillgång till all information, inklusive egna och andras mejl, om den aktuella kontakten.

CRM Connect - ge alla
tillgång till kundinfo!
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 Exempel: Beställning av säljmaterial
På kontoret arbetar Madelene och Peter med ansvar för att företagets återförsäljare har tillgång till
säljmaterial som varuprover, broschyrer och kampanjmaterial. Beställningar av säljmaterial görs
oftast upp direkt med företagets säljare eller samlas in i samband med säljbesök. Många interna
mejl, telefonsamtal och handskrivna lappar går åt för att administrera detta.

I Pyramid CRM lägger säljarna in materialbeställningarna som aktiviteter, och delegerar dem till
arbetsgruppen ”Säljstöd”. Aktiviteterna märks med kund-id, kontaktperson och beställningsinfo.
I Pyramid kan Madelene och Peter direkt se när nya beställningar dyker upp. Sen är det bara för dem
att skriva ut arbetsorder, adressetiketter och fixa leveransen. Dokumenterat och klart!

Att skicka ett SMS
kan vara ett effektivt
sätt att meddela sig
med en kollega eller
affärsbekant. Skicka
SMS direkt från
Pyramid CRM!

Kopiera inkommande
mejl till Pyramid och gör
affärsinformationen
tillgänglig för dina
kollegor.

Du kommer åt stora delar av Pyramid CRM automatiskt när Outlook
öppnas. I verktygslisten får du tillgång till funktioner för att:

Pyramid CRM Connect
En växande del av affärskorrespondensen sker i
dag via e-post. När du skickar eller tar emot ett
mejl kan du lägga till detta i din Att-göra lista

eller göra det tillgängligt för andra i arbetsgruppen.

Ett effektivt sätt att meddela sig med kollegor och affärsbekanta
som är på resande fot är att skicka SMS. CRM Connect
levereras med SMS-funktionen förinstallerad. Det enda som
behövs för att aktivera tjänsten är att underteckna och skicka
in det bifogade avtalet.

Det krävs ingen särskild server för att dela mejl, kalender eller
andra dokument. Allt sköts via den vanliga Pyramidservern.

1 2 115 6 98 10

1 skicka utgående mejl via Pyramid
2 kopiera mejl till Pyramid
3 skicka SMS, skapa aktiviteter
4 skicka meddelanden till kollegor
5 se egen och andras kalender
6 se Att-göra listan

7  hämta e-postadresser
8 kontaktcentralen i Pyramid
9 delegera arbetsuppgifter

10 ta del av det gemensamma
dokumentarkivet.

11 lägga till nya kontakter

3 4 7



Pyramid e-office
Med Pyramid e-office är det lätt att online
ta del av information och nyheter från
företaget. Från skrivbordet får du en snabb

översikt över de aktiviteter som gäller dig. När du vill ha
mer information om affärer, produkter, kunder och
projekt använder du dig av Pyramids centraler eller
studios. Genom anslagstavlan får du alltid senaste nytt,
oavsett om det gäller hela företaget eller specifikt din egen
arbetsgrupp.

Pyramid Mobile Office
Med Pyramid Mobile Office kan du tanka
ut den information du är intresserad av,
till din bärbara dator. Du kan lägga upp

en profil så att du alltid bara tankar ut de specifika
kunder, kontakter, offerter, ordrar, produkter, kalender-
bokningar och andra aktiviteter som du är intresserad av.
När du åter är på plats och loggar in på nätet synkroniseras
alla gjorda ändringar och tillägg enligt särskilda regler. Du
kan även skicka synkroniseringsfilen via e-post.

Nya specialfunktioner för säljare, projektledare, konsulter
och servicetekniker är under utveckling*.

Pyramid e-line
 - distans är inget hinder!

9

Var påläst inför ditt kund-
besök! Tanka ut intressant
information, arbeta offline,
och synkronisera ditt arbete
när du åter är på plats.

 Exempel: Kundundersökningar hemifrån
Ledningsgruppen vill ha en marknadsundersökning utförd som låter kunderna svara på ett antal frågor om
företagets senaste produkter. I orderstudion i Pyramid väljer vi ut ett antal kunder som köpt någon av dessa
produkter de senaste tre månaderna. Från orderstudion mejlar vi över urvalet med företagsnamn, kontaktperson
och telefonnummer till Lotta som är timanställd och jobbar hemifrån.

I Pyramid e-office kan Lotta koppla upp sig online mot Pyramid och genast sätta igång att arbeta. För varje
samtal registrerar Lotta svaren direkt i Pyramid. I mappen kundundersökningar i Pyramid CRM kan sedan
ledningsgruppen ta del av Lottas undersökning.

Behovet av att kunna hämta och lämna information även när du inte är på plats på

kontoret ökar stadigt. Pyramid e-line ger företagets anställda möjlighet att arbeta

online eller offline i Pyramid, via Internet eller i bärbar dator. Säljare, konsulter, servicetekniker

och personal på lokalkontor eller på resande fot kan enkelt komma åt information från affärssystemet.

Koppla upp dig på nätet
och logga in i Pyramid e-office.
Ta del av din Att-göra lista och
kalender, skicka och ta emot
meddelanden. I orderstudion ser
du de senaste affärerna och i
projektcentralen följer du dina
projekt.

* Kräver Pyramid v 3.38 eller senare.



Med Pyramid Kundtjänst finns du alltid tillgänglig för dina kunder, dygnet runt, via

Internet. När som helst kan de söka information om lagerstatus, priser, orderstatus,

reskontra eller själva hämta fakturakopior via e-post. De kan också enkelt hämta t ex

broschyrer, instruktioner eller prenumerera på olika

nyhetsbrev via e-post. Pyramid Kundtjänst administreras

direkt i Pyramid och är en del av affärssystemet.

Service dygnet runt med full kontroll
Pyramid Kundtjänst kan installeras som en del
av din befintliga webbplats och med upp till sex
olika avdelningar; Order, Sälj, Ekonomi, Kund-
service, Support* och Projektplatsen*. Du kan
låta dina kunder själva registrera sig i ditt system.
Du bestämmer själv med hjälp av kundkatego-
rier vilka avdelningar som skall vara tillgängliga
för vilka kunder.

Enkel uppföljning
Via kontaktformulär låter du kunderna få direkt-
kontakt med din personal. Flertalet av kundens
aktiviteter i Pyramid Kundtjänst kan loggas och
automatiskt skickas till olika medarbetare i
företaget. Har kunden hämtat information om
en viss produkt är det enkelt för ansvarig säljare
att följa upp detta.

Interaktiv bevakning av ärenden
I Support- och reklamationsavdelningen* kan
dina kunder själva registrera sina supportärenden.
Kunden kan sedan själv se status på sina ärenden och även ta del av föreslagna lösningar. En
särskild underavdelning för Frågor och Svar där kunden själv kan hitta lösningar på sina problem
är ett effektivt komplement.
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Pyramid Kundtjänst
 - ge kunderna service dygnet 

 Exempel: Fakturakopia dygnet runt
Under ett affärsmöte på ett konferenshotell i Växjö, finns en punkt på dagordningen där man skall reda
ut turerna kring två tvistiga fakturor. Det visar sig att de i mötet saknar kopian för en av dessa. Då det-
ta är en viktig punkt på dagordningen försöker leverantören ringa sitt företag för att få en fakturakopia
faxad till hotellet. Detta misslyckas emellertid då ekonomiavdelningen stänger klockan fyra.

I Pyramid Kundtjänst finns en ekonomiavdelning som är öppen dygnet runt. Via hotellets Internet-
dator kopplar kunden upp sig mot leverantörens affärssystem. Med rätt lösenord får de snabbt tillgång
till den saknade fakturakopian!

I Pyramid Kundtjänst kan du
styra vad besökaren ska ha till-
gång till helt utifrån kundens
identitet och behörighet.

Ekonomiavdelningen ger dina kunder till-
gång till reskontra och fakturakopior m m.

På Orderavdelningen finns information om ordrar
och leveranser. Kunden kan själv kolla orderstatus
på sina inneliggande ordrar.



 Exempel: Lagerstatus, produktfakta och leveranstider
Att på kvällar och helger få tag i en säljare hos en leverantör som kan svara på frågor om produkt-
fakta och leveranstider är inte lätt. På möbelhuset Holmbergs får Klas många sådana frågor från
intresserade kunder. Många frågor förblir obesvarade, en del lovar Klas att kolla med leverantören
och återkomma med besked så snart som möjligt.

Några av Holmbergs leverantörer tillhandahåller Pyramid Kundtjänst dygnet runt, via Internet.
Mot dessa leverantörer kan Klas enkelt koppla upp sig, ange lösenord och därefter få svar på frågor
om leveranstider, lagerstatus och produktfakta. Snabba svar, snabba affärer!

11

runt!

* Kräver Pyramid v 3.38 eller senare.

Säljavdelningen ger kunden snabbt och enkelt
produktinfo, prisuppgifter och aktuellt saldo.
Kunden kan även beställa prislistor via e-post.

Under Kundservice kan besökarna
prenumerera på nyhetsbrev, beställa
information och kontakta olika personer
och avdelningar via kontaktformulär.

Efter inloggning i Kundtjänst får kunden direkt kontakt med de
avdelningar som den har behörighet till.

I Projektplatsen* kan samarbetspartners se projektkalendern samt ta del av olika
dokument, för de projekt de ingår i. Det går att hämta/lämna meddelanden och
ställa frågor till samtliga medlemmar i projektgruppen.

I Projektplatsen kan deltagarna enkelt ta del
av projektkalendrar, hämta delade dokument
och skicka meddelanden till andra i projektet.

I Support- och reklamationsavdelningen kan
dina kunder ställa supportfrågor eller skicka
reklamationer, direkt kopplat till rätt avdelning.



En produkt från  En produkt från  

Huvudkontor i Lund
Traktorvägen 14, 226 60 Lund
Växel: 046-280 20 00, Fax: 046-280 20 01
E-post: info@unikum.se
www.unikum.se

Göteborg
Norra Liden 21, 411 18 Göteborg
Växel: 031-15 48 10, Fax: 031-15 48 11
E-post: info.vast@unikum.se
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Pyramid CRM skapar effektivitet i din verksamhet.

I säljarbetet får du hjälp att hålla ordning på kontakter och prospekt.

Du kommunicerar via e-post, interna meddelanden och SMS.

Din personliga effektivitet stöds med kalendrar, Att-göra listor och

dokumenthantering. Företagets viktiga information delas av dig

och dina kollegor i arbetsgrupperna.

Med Pyramid CRM väljer du själv hur du vill arbeta:

• med Pyramid i ditt lokala nätverk

• direkt via en verktygslist i MS Outlook™

• från e-office på Internet

• eller du tar med dig Mobile Office i din bärbara dator

Pyramid CRM är med dig hela vägen.

Pyramid Business Studio är ett komplett affärssystem som

innehåller allt från redovisning och logistik till CRM och e-handel. Det är

utvecklat för att passa många olika branschers behov och önskemål.

Fristående moduler sammanfogas till ett system med hög kompetens, för

både mindre och medelstora företag.

Med välutvecklad funktionalitet och ett lättarbetat gränssnitt,

möter affärssystemet Pyramid den nya tidens behov inom ekonomi,

information och verksamhetsstöd.


