CRMP.COM

Den frie kundestyring til Autobranchen!
CRMP kundestyring er til dig der ønsker en enkel og brugervenlig kunde/
værkstedsstyring som kan integrerer med alle kendte grossister og
regnskabssystemer. CRMP er det frie valg til dig der selv vil bestemme og ikke
vil have at andre vælger for dig.
Os bag CRMP kommer fra Diginor Kundestyring og har siden 2001 lavet enkle
og brugervenlige løsninger til Autobranchen. Vi er udlærte Automekanikere og
kender til dagligdagen set fra din side af disken!
Med CRMP Kundestyring får du styring af dine kunder og deres biler. Du har til
en hver tid overblik over kalender aftaler og arbejdskort.
Du kan sende faktura pr. e-mail og SMS beskeder direkte fra arbejdskortet.
Oprettelse af nye kunder gøres via opslag fra NN Markedsdata så du ikke skal
taste andet en kundens telefon nr.
Oprettelse af nye biler sker via Skat så du også her kun behøver at taste
registrerings nr. Resten bliver udfyldt for dig.
Grossister der integreres med er Auto-G, Au2parts, Slagelse Autodele, FTZ,
Scan Auto og Mekonomen.
Regnskabssystemer der integreres med E-Conomic, C5 og andre
(CSV fil overførsel).
Enkel og overskuelig pris struktur.
Kontakt din lokale grossist for oprettelse af demo eller kontakt os direkte.
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CRMP.COM

Priser og betingelser
Prisen på CRMP Kundestyring er baseret på antal brugere og ikke mængden af
data. Du får derfor ikke pludselige stigninger som følge af for mange posteringer
eller øget datamængde. Priser er + moms.
1. Bruger 1 / Administrator modul

kr.

250,00

2. Bruger 2

kr.

125,00

3. Bruger 3-15 brugere

kr.

125,00

4. ”Kom godt i gang med CRMP”

kr. 1.495,00

Der afregnes pr. kvartal og kan opsiges med 2 måneders varsel.
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