
Gerir bem as ações de relacionamento com 
prospects e clientes é uma estratégia-chave de 
fi delização. Com o SA Customer Manager sua 
empresa garante este resultado

SA Customer Manager 

Gire a tela do seu dispositivo 
para uma leitura mais confortável, 
caso esteja visualizando este 
documento pelo celular ou tablet.



O SA Customer Manager foi desenvolvido para fi delizar 
clientes por meio de ações de relacionamento ao qualifi car 
a gestão com os consumidores e, dessa forma, conquistar 
resultados surpreendentes

Relacionamento
para resultados

Conheça as principais aplicações

GESTÃO DE CLIENTES
Facilita o gerenciamento e controle das contas 
e negociações, tornando a gestão mais segura e 
simples.

CONTROLE DE ATIVIDADES
Facilidade para controlar e administrar as atividades. 
Com o uso de filtros dinâmicos é possível gerar uma 
lista de atividades que mostra os responsáveis, o 
resultado e o andamento de cada uma delas.

NEWSLETTER
Envie notifi cações e publicações em massa por e-mail. 
Defi na cada público por canais de contato, podendo ser 
estes Clientes, Prospects, Colaboradores e Parceiros.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
A ferramenta facilita a administração de todas as 
oportunidades de negócios, sendo possível registrá-
las para cada uma das contas e negociações. Também 
possibilita geração de atividades para a negociação 
diretamente da oportunidade cadastrada.

ANÁLISE DE COCKPIT
Observe a situação atual das negociações e a relação 
com os clientes. Isso gera maior abrangência na visão do 
gestor e facilita a obtenção de informações relevantes.

CADASTRO COMPLETO
Cadastre uma nova conta de cliente utilizando os diversos 
campos do módulo, pensados para facilitar a análise do 
cliente e a defi nição da sua estratégia de abordagem.

AÇÕES DE RELACIONAMENTO
Neste módulo é possível registrar e agendar atividades 
que possam ajudar na conclusão dos negócios ou até 
mesmo na manutenção da relação com o cliente.

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
Visualize todas as atividades ao utilizar fi ltros dinâmicos, 
em uma ou mais formas de visualização. Você pode ter uma 
perspectiva mensal, semanal ou diária das atividades.



Entre em contato e saiba
mais sobre os nossos serviços

0800 643 5100

Componentes disponíveis e complementares

  Gestão do relacionamento com o cliente;

  Calendário de atividades;

  Controle de ações de relacionamento: reuniões, ligações, apresentações;

  Controle das contas de clientes;

  Controle das oportunidades de negócios;

  Controle de planos de ação e projetos com cronograma e workfl ow;

  Envio de e-mail marketing para canais segmentados de contas.

Benefícios e funcionalidades

www.interact.com.br


