
Je bent op bezoek bij een prospect of klant en er 

de smartphone erbij en haalt de info 
tevoorschijn. Je glimlacht terwijl je het vorige 

bezoekrapport bekijkt. "Jij houdt toch van golf? 
Laten we een balletje slaan. Ik kan best wat 

beweging gebruiken."

MET CRM IN EXACT ONLINE HOEF JE NIET MEER NAAR KANTOOR OM OP KANTOOR TE ZIJN.

collega's kunnen helpen om in de praktijk succesvoller te zijn.

Meer weten? Ga dan naar www.exactonline.nl/crm

Net iets harder lopen voor je klanten en prospects, dat doen alle salesmensen. Toch?
Maar waarom draaien zoveel verkopers dan alleen maar in cirkeltjes rond? Met online 

onderweg bent. Ontdek met deze 4 mobiele inzichten hoe je de concurrentie met online 
CRM voor kunt blijven.

4 MOBIELE INZICHTEN 
OM DE CONCURRENTIE VOOR TE BLIJVEN

Sneller verkopen

Werk met realtime informatie

Doe meer in minder tijd

Goed voorbereid op pad

Je bent onderweg naar een bespreking met een 
belangrijke klant. Dan herinner je je dat deze 

klant vaak te laat is met betalen. Terwijl je bij de 
receptie staat, controleer je even snel op je 
smartphone hoeveel facturen er nog open 

staan. Je neemt jezelf voor om aan het einde 
van de bespreking die onbetaalde 

facturen ter sprake te brengen.

Je schudt je hoofd als je denkt aan al die keren dat 
je onderweg naar een klant verdwaalde. Nu heb je 

altijd het juiste adres bij de hand en de smartphone 
om je er naar toe te navigeren. Je maakt je geen 

zorgen om het verkeer. En als je onverhoopt 
toch in de file belandt, pak je de tablet erbij. 

Een goed moment om de verkoop-
kansen voor je volgende klant door 

 te nemen

Je haalt al je sales targets. En dat komt niet door die 
dure salestraining van vorige maand. Het is helemaal 

meer naar kantoor, want je hebt alles wat je nodig 
hebt bij de hand. Waar je ook bent. Zo kun je wel 

een paar bezoekjes extra inplannen.
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