Dine data er en forretningsmulighed. Forbind
dine øvrige forretningssystemer til SuperOffice
CRM Online og få fordel af at have alle
informationer i realtid samlet et sted.

AMESTO

DataSync Online
Oplever du problemer på grund af softwaresystemer, der ikke kommunikerer med hinanden?
Virksomheder får let en struktur med mange
forskellige IT-systemer.

Oplev fordelene ved integrerede programmer og
opnå bedre resultater

For at blive så effektive som muligt har en virksomhed
brug for systemer som understøtter f.eks. produktion,
regnskab, salg, orderstyring, support osv. Resultatet
bliver nemt et væld af fristående forretningssystemer,
der snarere hæmmer produktivitet og effektivitet og
forringer kundeoplevelsn, og i sidste ende kan det
forhindrer virksomheden i at vokse.

Sammenkoblende forretningssystemer giver mange
fordele. DataSync Online er den perfekte app til
enkel og automatisk synkronisering af data fra
eksterne datakilder og SuperOffice CRM Online.
Data kan komme fra mange forskellige kilder:
regnskabsprogrammer, andre forretningssystemer eller
løsninger baseret på SQL, Excel, txt-filer eller lign.
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FUNKTIONER OG FORDELE

DataSync Online
Fordele
• Kundeoversigt i realtid i Superoffice CRM
• Salgshistorik, nøgletal og forventet udvikling vist i
SuperOffice CRM
• Bedre kundeservice - færre tabte kunder
• Bedre procsser og færre fejl
• Betydelige tids- og omkostningsbesparelser
• Kombinerede data for mere informativ
forretningsrapportering

Tekniske krav
• Et abonnement på SuperOffice CRM Online
• En server eller computer med et af følgende
operativsystemer: Windows Server 2008, 2012, eller
2016 eller Windows 7.8 eller 10
• Microsoft.NET Framework 4.6.2.
Gå til Amesto App Store for at tilmelde dig eller få mere
information.

Vigtige Funktioner
• Synkroniserer data fra eksterne kilder med
SuperOffice CRM Online
• Opretter, læser og opdaterer oplysninger i
SuperOffice CRM Online
• Synkroniserer til Firmakort og mere-felter
• Synkroniserer med Kontaktkortet og mere-felter
• Synkroniserer til Projektkort og mere-felter
• Kommende nye funktioner vil blive inkluderet i
abonnementet.

Amesto Solutions - Simplifying Business
Amesto Solutions er Nordens største Visma og SuperOffice partner. I de nordiske lande har vi leveret over 2.500
logistikløsninger baseret på Visma Business gennem de sidste 30 år. Derudover har vi implementeret CRM hos over
1.000 kunder i hele Norden. Vores helt store styrke ligger i integrationen af de forskellige systemer. Hos Amesto
Solutions møder du erfarne forretningskonsulenter med konkret viden om, hvordan man optimerer processerne og
skaber maksimal værdi for virksomheden.
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