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Sales Cloud

Vinde rapid, vinde inteligent, 

vinde așa cum vrei tu
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Echipele de vânzări au un singur țel
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Clienții sunt motorul principal al afacerii tale

Compania conduce procesele de 

business

Clientii conduc procesele de business

Agility layer

Innovation built in 

3x/year

Sistem de colaborareSisteme de monitorizare



Provocările tradiționale din vânzări

Procese manuale

Lipsa alocării oportunităților
și a prospecților

Lipsa automatizării
proceselor

Informații slabe calitativ

Lipsa de 
vizibilitate

Lipsa vizibilitatii unui
pipeline

Imposibilitatea de a genera 
un forecast

Lipsa unei viziuni 360 a 
clienților

Sisteme rigide

Access lent la informatii on-
the-go

Sisteme disparate

Dificil de personalizat



Cum poți vinde mai repede și mai inteligent?



Vinde așa cum vrei

World’s #1 Sales Application

Vinde Inteligent

Vinde Rapid

Administrează întreg procesul de vânzare de la prospect 

la facturare



Leader în piața platformelor de vânzări

150,000+ Companies

Across Every Market

Winner – Enterprise Suite CRM 2014

Winner – CRM Excellence Award

Winner – Business Choice for CRM

Magic Quadrant Leader

Forrester Wave Leader

#1 SFA Market Share

Highest ROI

Market Leadership Product Leadership Customer Success



Sales Cloud Este Drumul spre Succes

Source: Salesforce Customer Relationship Survey conducted March 2015 - May 2015, by an independent third-party, Confirmit Inc., on 4,600+ customers randomly selected. Response sizes per question vary.

Îmbunătățiri procentual raportate de clienții Salesforce

+ 37%

Vanzari + 43%

Rata de 

conversie

+ 44%

Productivitatea

agenților de 

vânzări
+ 48%

Precizie

forecast

Creștere a 

veniturilor

+ 37%



Avantajul Salesforce
Poți utiliza CRM tău pe o platformă care 

constant evoluează pentru nevoile tale

Multitenant cloud

Inovare rapidă

Platforma metadata scalabilă

Personalizare rapida

Un Cloud Enterprise de încredere

Securitate |  Disponibilitate |  Performanță
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Vinde Rapid și Inteligent în fiecare
etapă a procesului de vânzări

Găsește Clienți Câștigă

Clienți

Cuantifică

Succesul

Procesul de Creștere



Conduce afacerea ta direct de pe telefonul mobil

6MLD+
Smartphone-uri
până în 2020



Leads

Administrează prospecții rapid cu informațiile corecte

Monitorizează vânzarea de la prospect la facturare

Prioritizează și alocă prospecți echipei folosind

procese de business

Află oricând care este sursa celor mai bune leaduri

Creștere a ratei de conversie a prospecților

+ 43%



Sales Console

Echipele de vânzări vând mai repede folosind
Consola Lightning

Toate informațiile pe o singură interfață

Informațiile sunt populate instant

Prin AppExchange poți personaliza

platforma pe baza nevoilor tale de business



Opportunities

Câștigă mai multi clienți cu Sales Cloud

Actualizează și colaborează în oportunitati cu echipa

Folosește Sales Path pentru a genera un proces de 

vânzări membrilor echipei

Vizualizează în timp real oportunitățile existente în 

procesul de vânzări folosind Kanban

Creștere a ratei de succes

+ 37%



Integration

& Workflow

Vinde inteligent folosind aplicația Salesforce for Outlook

Folosește Salesforce din Outlook, de pe orice dispozitiv

Sincronizează contacte și întâlniri direct cu Salesforce

Salvează emailurile în Salesforce

100% cloud–fără instalări sau upgrade-uri



Mobile Sales

Crește vânzările de oriunde – de pe orice device
Condu afacerea ta de pe telefon

Personalizat după nevoile

tale

Aplicații custom 

Notificări

Action bar

Disponibil offline

Email si CRM - conectate

Acțiuni reomandate

Creare automată a 

activităților de vânzări



Dashboard

& Reporting

Vinde Inteligent folosind avantajul
Tablourilor de bord

Obține o viziune de ansamblu a businessului tău –

folosind rapoarte personalizate

Analizează toate datele de oriunde – de pe orice

dispozitiv

Posibilitatea de a grupa și crea categorii pentru

oportunități și clienți

Anticipează nevoile clienților tăi



Forecasting

Analizează Business-ul tău ca o echipă

Poți avea rapoarte de vânzări instant în timp real

Personalizează graficele dupa cerințele tale

Viziblitate sporită în analiza creșterii de vânzări

Eficientizarea colaborării în echipă

Crestere a preciziei raportarii

+ 48%



Platform

Flexibilitate și Scalabilitate pentru Business-ul tău

Integrează Salesforce cu aplicațiile existente

Personalizează procesele de vânzări pentru nevoile tale

Automatizează procesele existente pentru eficiență

Inovează cu o infrastructură cloud de încredere

Tranzacții pe zi

3.6MLD+

ERP
Any

System





thank y   u


