
 
 

 

Et komplett web-basert salgssystem for små- og 
mellomstore bedrifter. 
 
Er du lei av å ikke ha noen oversikt over hvem dine kunder er og hvilket behov de har?  
Ønsker du å drive bedre kundebehandling, uansett hvor du måtte befinne deg? Er du lei av dyre 
salgssystem hvor du stadig må kjøpe nye lisenser og som stadig må oppgraderes? Ønsker du å 
ha mer kontroll over din og dine kollegers hverdag? Er svaret JA? Da må du se mer på  
i-tools CRM verktøyet. 
 
i-tools CRM er kort og godt et web-basert, brukervennlig og rimelig salgssystem 
utviklet av selgere for selgere. I en verden der konkurransen er stadig hardere og dine 
kunder kan velge og vrake mellom leverandører, kan du nå gi dem en individuell behandling 
som kan føre til at kundene får en positiv opplevelse av ditt firma og bestiller av nettopp deg! 
 

 

 
Bildet viser startsiden til salgssystemet. Her har du full kontroll over de neste dagene. 

 
 

Styrken i vårt CRM verktøy er mange: 

 
 Systemet er utviklet av personer med lang erfaring innenforbi salg. Absolutt alle 

funksjoner er bygget med tanke på å gjøre arbeidsdagen for selgere best mulig. 

 Systemet inneholder alle funksjoner som et komplett salgssystem må ha. 
 Svært brukervennlig, noe som gjør at selgerne er operative i løpet av få timer. 
 Alt er web-basert, medarbeiderne kan jobbe fra hvor de måtte ønske. 
 Ingen oppdraderinger behøves, systemet oppdateres automatisk via weben. 
 Ved nye medarbeidere, oppretter dere ganske enkelt vedkommende som bruker. Ingen 

programvare må kjøpes inn eller installeres. 

 Løsningen er modulbasert, kjøp det bedriften behøver. Det utvikles stadig nye moduler. 
 Svært gunstig pris. 

 



 
 

 

Hovedfunksjoner i systemet: 
 

  Kunderegisteret 
Kundeoversikten er hjertet i salgsystemet. Her får du en komplett oversikt over alle dine 
kunder, prospekter, partnere, leverandører, kontaktpersoner, salgsnotater, dokumenter og 
ordrer. Det finnes et avansert søk hvor du kan gjøre søk på det meste; list ut kun dine kunder, 
vis alle kunder som ikke er kontaktet de siste 6 månedene, vis kunder som har kjøpt produkt x, 
og som har adresse i Stavanger.. dette er bare eksempler på alle søkemulighetene. I tillegg kan 
du lagre dine egne søk. I kunderegisteret har du også full oversikt over alle ordrene knyttet til 
hver enkelt kunde. Til hver kunde kan du knytte opp ubegrenset med f.eks Word filer med tilbud 
og ordrer. 

 
  Tidsplanlegger 

Du får full oversikt over egne og dine medarbeideres avtaler og notater. Nå vet du hele tiden 
hvilke kunder du skal følge opp, og hvem du ikke har fulgt opp. Du kan enkelt se andre sine 

avtaler, en nyttig funksjon ved f.eks booking til et felles møte.  
 

  Fellesressurser 
Hvor ofte har du vel ikke dobbeltbooket møterommet. Ved å knytte opp ressurser (f.eks 
møterom) til dine avtaler, slipper du det - og har samtidig oversikt over alle ressursene. 

 
  E-post 

E-post er utrolig salgsutløsende, hvis det gjøres riktig - dvs hvis budskapet er tilpasset 
målgruppen. Med vårt system kan du enkelt sende ut e-post akkurat til dem du vil, uten å bruke 
lang tid på å finne riktige e-post adresser. Har du f.eks fått en ny utgave av et produkt som du 
vil fortelle om til de kunder som har den eldre utgaven av produktet - og som ikke har blitt 
kontaktet den siste måneden? Ingen problem, skriv e-posten, gjør et søk og send til dem. Du 
kan legge inn bilder og vedlegg. Alle e-poster blir lagret til eventuelt senere bruk.  

 

 Eksport til Excel 
Ønsker du å skrive ut etiketter i Word, kan du enkelt eksportere ut det du måtte ønske til Excel. 
 

Markedets rimeligste? 

Vi har nå en svært gunstig introduksjonspris!  

 

Pris etablering: kr 7.500,- (normalpris kr 15.000)  
 

Månedlig total kostnad: 
1-5 brukere:  kr 400,-   11-15 brukere:  kr 600,- 
6-10 brukere:  kr 500,-  16-20 brukere:  kr 700,- 

 

Interessert?  

Ta kontakt med Markedssjef Ståle Johan Knutsen på dir. tlf 51 88 44 11 - e-post 
staale@inbusiness.no eller Ken Ove Pettersen på dir. tlf 51 88 44 02 - e-post 
kenny@inbusiness.no.  
For mer informasjon, se gjerne også www2.i-tools.no/crm 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Om InBusiness: i-tools CRM er utviklet av web-selskapet InBusiness. Vi er et av de mest erfarne web-

byrå i Norge, med over 7 års erfaring i forretningsmessig bruk av web-løsninger. Vår erfaringen tar vi 
med oss i hvert prosjekt til det beste for våre kunder. Vi har også utviklet publiseringsløsningen  

i-tools, som har blitt et av de mest leverte publiseringsløsningene i Norge. 
 

Teknisk info: Systemet bruker Microsoft SQL-server som database, og ColdFusion Server som web-
applikasjon. Disse kjøres på separate servere for optimal hastighet. Det blir tatt daglig back-up (IBM) og 

garanteres 99,7% oppetid. Du har også tilgang til vakttelefon og Help Desk. 


