
Sæt automatisk din data i spil, når dine kunder og leverandører ringer 

✓ Se med det samme, hvilken kunde der ringer 

✓ Spar tid, undgå̊ unødige fejl og øg effektiviteten 

✓ Mulighed for automatisk opslag på kunden 
direkte på det rette faneblad i dit CRM-system 

Høst værdien af dine CRM-data ved automatisk 
at sætte dem i spil, når dine kunder ringer. Når
du modtager et opkald udefra, sørger 
integrationen for, at der automatisk åbner et 
vindue på din skærm. Her kan du hurtigt få et 
overblik over de vigtigste informationer fra dit 
CRM-system omkring personen og 
virksomheden bag opkaldet - før telefonen 
begynder at ringe. 

Forestil dig, at alt hvad du skal vide om din 
kunde, serveres på et sølvfad før du besvarer 
opkaldet. Ved at integreret din telefoni med dit 
CRM-system, bliver du bedst muligt klædt pa til 
at besvare opkald. Du vil på forhånd have de 
vigtigste data omkring kunden, som du kan 
bruge aktivt i dialogen og omsætte den 
potentielle værdi i data til nytte for kunden og til 
realiseret værdi for din virksomhed. 

Integration
til CRM-systemer 

Ring til os på telefon 70266900 og hør nærmere
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Sådan virker telefoni integreret med dit CRM-system 

Skab mere værdi med CRM-integration 

✓ Fremstå̊ mere professionelt fra samtalernes start 

✓ Få alle data om kunden på skærmen på forkant 

✓ Øget selvdisciplin omkring opdatering af 
kundedata 

Fordele med integration til CRM-systemer 

TD-K A/S ∙ Lunikvej 7 ∙ 2670 Greve ∙ info@td-k.dk ∙ www.td-k.dk

En kunde 
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Programmet 
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Integration med de mest anvendte CRM-systemer 

Integration
til CRM-systemer 

Ring til os på telefon 70266900 og hør nærmere

Priseksempel (10 brugere) 

Oversigt

TD-K A/S ∙ Lunikvej 7 ∙ 2670 Greve ∙ info@td-k.dk ∙ www.td-k.dk

Etableringsudgifter* kr.

Workshop og for analyse 4.200,-

Projektledelse (2 timer) 2.400,-

Design (2 timer) 2.800,-

Programmering og installation til 10 brugere 32.000,-

Etableringsudgifter i priseksempel i alt 41.400,-

*Installation og projektledelse afregnes efter medgået tid á kr. 1.080,- pr. time 

Driftsudgifter pr. måned kr.

kr. 40,- pr. bruger pr. måned 10 brugere 400,-

Driftsudgifter pr. måned i priseksempel i alt 400,-

Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og løbende prisændringer.


