
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

CRM dla dealerów samochodowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fsales przyjazny dla użytkownika 
 

Fsales to łatwe w użyciu narzędzie do 

zarządzania relacjami z klientami. 

 

Fsales pozwala na rejestrację wszystkich kontaktów z klientami, co umożliwia lepsze 

poznanie    ich    potrzeb.    Państwa    sprzedawcy    staną    się    bardziej    efektywni   

i profesjonalni, a kadra zarządzająca zyska dodatkowe, przejrzyste narzędzia do 

kontroli aktywności pracowników. 

System fsales może być używany we wszystkich oddziałach firmy i gromadzić dane      

z nich pochodzące. Do pracy z systemem fsales nie są potrzebne instalacje nowego 

oprogramowania na komputerach użytkowników, wystarczy przeglądarka 

internetowa Internet Explorer lub Mozilla Firefox. 

 

Formularze 

Od karty jazdy próbnej poprzez ofertę, po umowę sprzedaży pojazdu! 
 

W fsales znajdą Państwo wszystkie potrzebne w pracy działu handlowego dokumenty, 

które będą opatrzone logo Państwa firmy. Zwiększy to efektywność pracy, skróci czas 

obsługi, a w oczach klienta zyskacie Państwo bardziej profesjonalny wizerunek. 

 
 



 

 

Klient / Interesant 
 

Dzięki   systemowi   fsales   dane   o   klientach   i   interesantach   

w Państwa firmie będą zawsze aktualne. Znajdziecie tu Państwo 

zarówno dane podstawowe, jak adres, numery telefonów lub 

adresy e-mail, ale także informacje dodatkowe, osoby kontaktowe, 

dane     o     preferencjach     klienta      oraz      jego      pojazdach. 

W  fsales  znajdziecie   Państwo   także   cała   historię   kontaktów 

lientem, włącznie z wystawionymi dla niego dokumentami. 

System fsales dostarcza bardzo wielu narzędzi do pracy z klientem, takich jak 

rejestrowanie kontaktów handlowych, tworzenie ofert, umów, formularzy jazdy 

próbnej, kosztorysu, listów do korespondencji seryjnej, załączanie dokumentów do 

kartoteki lub kontaktu, wysyłanie wiadomości e-mail oraz SMS. 

 



 

 

Pojazdy handlowe w fsales 

W systemie fsales znajdziecie Państwo kartoteki 

wszystkich pojazdów handlowych – nowych, 

demonstracyjnych, używanych i komisowych, zawierające 

nie tylko dane techniczne samochodów, ale także ich wycenę i kalkulację kosztów. 

Narzędzia do pracy z kartoteką pojazdu umożliwiają tworzenie ofert, umów 

sprzedaży, czy dokumentów wydania, wprowadzanie informacji dodatkowych oraz 

rezerwację pojazdu. Do kartoteki załączone są także wszystkie faktury wystawione na 

ten pojazd. 

Znalezienie odpowiedniego pojazdu stanie się prostsze – fsales dostarcza szeroki 

wybór   kryteriów   wyszukiwania   pojazdów   handlowych,   co   pomoże   Państwu   

w odnalezieniu najlepszego samochodu dla klienta. 

Zestawienia  dostępnych  pojazdów  pomogą  Państwu  w  zarządzaniu  flotą,  oraz    

w codziennej sprzedaży w salonie. 

 



 

 

Kontroling 

Fsales dostarcza zaawansowane narzędzia kontroli, umożliwiające przegląd 

wszystkich kontaktów z klientami wykonanych przez pracowników we wskazanym 

okresie. Liczba wykonanych jazd próbnych, ofert czy umów pozwala na łatwą analizę 

efektywności sprzedawców.  

System  fsales  umożliwia  wyznaczanie  celów  do  realizacji  przez  pracowników,      

a kadra zarządzająca może w prosty sposób przeanalizować stopień realizacji 

przydzielonych zadań. 

 

 

Narzędzie zwane „Lejkiem sprzedaży” umożliwia zaplanowanie wielu zachodzących 

w firmie procesów sprzedaży, a dzięki zestawowi raportów „Dashboard", kontrola 

kolejnych poziomów procesu jest prosta i przejrzysta. 

 
 



 

 

Moduł dodatkowy – „Ankiety” 
 

System fsales można wzbogacić o moduł 

dodatkowy „Ankiety”, pozwalający na efektywne 

przeprowadzanie sondaży wśród klientów. 

Moduł umożliwia Państwu definicję wielu różnych ankiet, określenie pytań które 

mają zostać zadane wraz z możliwymi odpowiedziami. Późniejsza analiza wyników 

jest przedstawiona na przejrzystym wykresie. 

 

Kontakty automatyczne 

System fsales będzie pamiętał za Państwa sprzedawców o kończącym się 

ubezpieczeniu na pojazd, czy o zbliżającej się dacie końca leasingu. 

Dzięki zgromadzonym szczegółowym danym o kliencie i jego pojazdach system fsales 

automatycznie      stworzy      przypomnienia       o       urodzinach       klienta,       czy    

o preferowanej przez niego dacie zakupu pojazdu. 

Możliwa jest także definicja własnych przypomnień automatycznych, tzw. kontaktów 

posprzedażnych, dzięki czemu po sprzedaży pojazdu pracownik nie zapomni 

skontaktować się z klientem aby zapytać o jego satysfakcję lub zaproponować 

dodatkowy, kolejny zakup. 



 

 

Podsumowanie 

 Nie wymaga dodatkowego oprogramowania, 

do pracy wystarczy przeglądarka Internet Explorer, 

lub Mozilla Firefox 

 Integracja z systemem DMS „CDP – Car Dealer Package” 
 

 Możliwa integracja z systemem DMS Państwa firmy oraz zasilenie danymi       

z zewnętrznych baz danych 

 Integracja  danych  klientów,  ich  pojazdów,  pojazdów  nowych,  używanych   

i demonstracyjnych oraz wszystkich związanych z nimi dokumentów 

 Możliwość załączania dokumentów do kartotek klientów i pojazdów 
 

 Możliwość szybkiego wyszukiwania klientów i pojazdów oraz selekcjonowanie 

ich na podstawie szerokiego wachlarza kryteriów wyboru 

 Duży wybór dokumentów potrzebnych w dziale handlowym, np. formularz 

jazdy próbnej, oferta, umowa sprzedaży, dokumenty wydania, kosztorys itp. 

 Możliwość tworzenia własnych wzorów listów do korespondencji seryjnej 
 

 Szeroka gama kontaktów tworzonych automatycznie, takich jak 

przypomnienia o leasingu, ubezpieczeniu, urodzinach klienta oraz kontakty 

posprzedażne itd. 

 Zaawansowane narzędzia kontroli pracowników, tworzenie raportów, eksport 

do Excela, wyznaczanie celów do realizacji 

 „Lejek sprzedaży” i „Dashboard" – nowatorskie rozwiązania do planowania      

i kontrolowania procesów sprzedaży 

 Możliwość prowadzenia sondaży wśród klientów dzięki modułowi „Ankiety” 
 

Więcej informacji: 
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