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Célunk:
Hatékonyabbá tenni a vállalkozások számára az üzleti folyamatokat az:
 internetes megjelenés, online kereskedelem – honlap, webshop 
 ügyfél menedzsment – Sales Automation, CRM
 vállalati folyamatok – BPM
területén.

Szerződött
 fejlesztők



E-CENTRAL CÉLOK

Küldetésünk : tudatos , azonnali, folyamat alapú üzleti menedzsment terjesztése

„Az eredményesség alapja a tevékenység. Tevékenység 
változtatása nélkül lehetetlen eredmény változást várni!”

 ügyfél események és eredmények teljes körű (E2E) lekövetése
 üzleti tevékenységek és eredmények transzparens kimutatása
 a  c e n t r a l i z á l t  é s   d e c e n t r a l i z á l t  s z e r v e z e t i  e g y s é g e k 

kommunikációjának integrálása (ér tékesí tés ,  market ing ,  
ügyfélszolgálat, adminisztráció)

 Vevőlojalitás kezelése, számítása
 Értékesítési jutalékok kezelése, számítása
Workflow management
 Ügyfél elégedettség (tranzakció v. kampány)
 Integrációk (számlázás, logisztika, stb.)
 Hírlevél



FOLYAMAT

Minden lépésben hatékony támogatást adni a felhasználó számára és ezzel hozzáadott értéket generálni

Lehetőség

Kapcsolat- 
felvétel

Igény-
felmérés

Ajánlat

Üzletkötés

Lojalitás 
építés

Adminisz-
tráció

Ügyfél-
szolgálat

e-central 
Sales 

Automation

Új címanyag
Upsell, Xsell, Offers

Telefonálás
Személyes látogatás

Strukturált üzleti tervezés
RFI

Telefonálás
Személyes látogatás

RFQ

Rendelések továbbítása
Tevékenység tervezés

Rendelések
Szerződések kötése

Vevő versenyek, játékok
Hűségprogramok

Vevői visszajelzések
Reklamációk

NPS



E-CENTRAL TULAJDONSÁG, ELŐNY, HASZON

Miért válaszd az e-central megoldásait Értékesítőként?

TULAJDONSÁG ELŐNY HASZON

Teljes ügyfél történet Az értékesítési ponton 
rendelkezésre álló 
információ. Új érdeklődő 
gyors becsatornázása

A történeti adatokat 
azonnal bevétellé lehet 
konvertálni

Ajánlat készítés A kiküldött ajánlat 
jelentéseiből látható mi 
érdekli a vevőt
Speciális ajánlatok (ABC)

Az érdeklődése pontosabb 
találati arányt biztosít az 
üzletkötéskor

Rendelésfelvétel Szinkronizáció miatt 
aktuális információ, így 
kevesebb tévedés

Rövidebb kiszállítási ciklus, 
kevesebb ügyfélszolgálati 
korrekció

Külső-, belső motivációs 
eszközök

Prompt információ az 
aktuális tervteljesítésről, 
loyalty rendszerről

A gap-ek bezárása extra 
forgalmat eredményez



E-CENTRAL TULAJDONSÁG, ELŐNY, HASZON

Miért válaszd az e-central megoldásait Vezetőként?

TULAJDONSÁG ELŐNY HASZON

Vállalati folyamatokat 
lefedő workflow 
menedzsment

Tiszta felelősség, 
utánkövethetőség, 
döntéstámogatás

Gyorsabb átfutás, 
magasabb árbevétel 
és/vagy profit

Információ menedzsment
(Vevő, termék, 
szolgáltatás, beszállító, 
stb.)

Azonos és pontosabb 
információs bázis 
mindenki számra

Szakterületek 
hatékonyabban fordítják 
bevételre a felhasznált 
információt

People management Teljes kép a kollégák 
teljesítményéről, 
távollétéről

Fejlesztési források, 
motivációs eszközök 
hatékonyabb szétosztása

Az üzleti folyamatra 
szabott informatikai 
eszközök

Érthetőbb, elfogadottabb 
munkavégzés

Kevesebb fejlesztésre, 
oktatásra, 
transzformációra költött 
költség



E-CENTRAL TULAJDONSÁG, ELŐNY, HASZON

Miért válaszd az e-central megoldásait?

TULAJDONSÁG ELŐNY HASZON
Fejlesztés után a megrendelő 
saját programja lesz a rendszer, 
ellentétben a licenszelt 
rendszerekkel

Saját vagy kiszervezett 
üzemeltetés is megvalósítható

Nincs licensz költség

Web alapú technológia Prompt kommunikáció
Számítógépről, telefonról, tablet-
ről elérhető

Már kiépült technológia → nincs 
újabb infrastruktúra költségigény

Nyílt forráskódú fejlesztői 
környezet

Elterjedt fejlesztői ismeretek Folyamatos költségmentes 
biztonsági és tartalom frissítések
Akár más fejlesztőcég is 
megbízható fejlesztésekkel

Felhasználóbarát tartalom-
menedzsment

Könnyen létrehozható és 
módosítható kereső barát 
tartalmak

Az alapvető funkciókhoz nem 
szükséges fejlesztői tudást a 
cégen belül folyamatosan 
fenntartani

60%-os piacrész a tartalom 
menedzsment rendszerek (CMS) 
piacán
Forrás: itt
Legismertebb WP alkalmazók

Gyakorlatilag minden igény 
implementálható

Végtelen mennyiségű 
kiegészítők elérhetők akár 
ingyenesen is



E-CENTRAL CRM

A technológiai megoldás és a lehetséges kapcsolódási pontok, funkciók

Cloud szerver 
(Webserver, VPS -  VPN)

CRM - 
Területi képviselő
- aktivitás menedzsment
- ügyfélmenedzsment
- KPI prompt utánkövetés
- hűségprogramok 

Ügyvitel  - 
Belső vállalati 
munkatársak
- adminisztráció
- jóváhagyási folyamatok
- támogatás, e-learning
- motivációs rendszerek

Honlap, Webshop - 
Kiskereskedelem
- kommunikáció
- szegmens menedzsment
- értékesítés
- hűségprogramok

B2B Portál - 
Üzleti ügyfelek
- szerződés menedzsment
- partner kommunikáció
- célszám menedzsment 



TIPIKUS MEGVALÓSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Főbb modulok

CSOMAG FŐBB FUNKCIÓK
BASIC CRM rendszer

1. Testreszabható, teljeskörű üzleti menedzsment

1. Ügyfél és szolgáltatás menedzsment

1. Feladat-, munkaidő-, szabadságolástervezés, naptár menedzsment

1. Web alapú ügyfél időpont foglaló

1. Napi riport

1. „Funnel” KPI jelentés

1. Tételes riport



TIPIKUS MEGVALÓSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Főbb modulok

CSOMAG FŐBB FUNKCIÓK

MEDIUM CRM rendszer
1. Testreszabható, teljeskörű üzleti menedzsment
2. Ügyfél és szolgáltatás menedzsment
3. Feladat-, munkaidő-, szabadságolástervezés, naptár 

menedzsment
4. Web alapú ügyfél időpont foglaló
5. Napi riport
6. „Funnel” KPI jelentés
7. Tételes riport

1. Célszám menedzsment
2. E-mail integráció
3. Rendszeres automatikus e-mail jelentések
4. Számlázási integráció
5. Logisztikai integráció



TIPIKUS MEGVALÓSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Főbb modulok

CSOMAG FŐBB FUNKCIÓK

PROFESSIONAL CRM 
rendszer 1. Testreszabható, teljeskörű üzleti menedzsment

2. Ügyfél és szolgáltatás menedzsment
3. Feladat-, munkaidő-, szabadságolástervezés, naptár 

menedzsment
4. Ügyfél Időpont foglaló
5. Napi riport
6. „Funnel” KPI jelentés
7. Tételes riport

1. Célszám menedzsment
2. E-mail integráció
3. Rendszeres automatikus e-mail jelentések
4. Számlázási integráció
5. Logisztikai integráció

1. Rendelés menedzsment
2. Hírlevél küldés
3. B2B ügyfél kapu
4. Ügyfél elégedettség mérése
5. Ügyfél hűség program

Csomagjaink esetén lehetőség van az egyedi igény kezelésére is, mely egyéni megállapodás 
tárgyát képzi



PÉLDÁK

Azonnali információ  az üzletről, bárhol bármikor

Főbb üzleti mutatószámok:

Kampánytermékek utánkövetése:

Sales funnel:

Negyedéves aktív vevők:



PÉLDÁK

Feladat -, és elfoglaltságtervezés?

Feladat tervezés és figyelmeztetés magunk és kollégáink részére:

Szabadság tervezés



E-CENTRAL RENDSZER IMPLEMENTÁCIÓ

Hogyan dolgozunk mi?

Bemutatkozó
prezentáció

Szerződéskötés

Interjúk

TervezésFolyamatterv, 
specifikáció

Fejlesztés, 
korrigálás, 

finomhangolás

Új igények

Döntéshozók

Szakértők, felhasználók

Szakértők, felhasználók

E-central

Szakértők, felhasználók



E-CENTRAL ELÉRHETŐSÉGEK

ecentral@e-central.hu

https://www.e-central.hu

+36-30-93-23-770

e.central

+36-30-93-23-770

Keressen bizalommal az elérhetőségeinken!

ESA rendszerbemutató
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