user story

Verkopen, factureren en
organiseren met Teamleader
Teamleader helpt bedrijven te werken vanuit één centraal platform. Niet langer knoeien met
informatie verspreid over verschillende tools, Excel-bestanden en inboxen, maar efficiënt
samenwerken met collega’s. Zo krijg je meer gedaan, en heb je minder gedoe.

Wie SoftwashCleaning.nl

Sector Schoonmaak

Grootste uitdagingen
“Omdat onze innovatieve nieuwe dienst zo goed wordt ontvangen door
eigenaren van gebouwen zit er een flinke groei in dit onderdeel van onze
onderneming. We beseften dus al snel dat dit niet paste in de bestaande
systemen”.

Team 2 mensen

Workflow
1

Contact klant per
telefoon of e-mail
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Planning afspraak met
bevestigingsmail

Beste oplossing
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“Binnen mijn netwerk kwam ik in contact met Edwin Lansbergen van
slimme software .online, een Teamleader Service Partner. Tijdens een
demonstratie van Teamleader Focus zag ik dat gegevens op verschillende
plekken beschikbaar waren en was ik al snel overtuigd. Dit gaat helpen
om verder te groeien zonder dat ik vaker op kantoor moet zitten.”

Offerte opmaken en
verzenden via CloudSign
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Opvolging n.a.v.
openen van offerte

Resultaten
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Afspraak
ter plaatse
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Online ondertekenen
van offerte door klant

Betere opvolging van (potentiële) klanten
?

Een e-mail of telefoontje van een potentiële klant wordt nu veel sneller
opgevolgd. We plannen vlot een opnameafspraak. Paul: “En het mooie is
dat de afspraak voor SoftwashCleaning.nl per e-mail wordt verstuurd naar
de klant en we zien beide een afspraak staan in onze agenda’s met alle
informatie die nodig is. Ik zie zelfs de reistijd in mijn agenda staan!”

Professionele offertes

Future-proof

Na de afspraak wordt er met
een paar muisklikken een
professionele offerte verstuurd.
Klanten raadplegen de offerte in
CloudSign en bij akkoord kunnen
ze de offerte digitaal bevestigen.
“Daar krijgen we veel positieve
reacties”.

We kijken naar verdere uitbreiding.
De vraag neemt toe en de vooruitzichten zijn goed. We weten
in ieder geval dat we snel kunnen
aanpassen want het systeem
vormt een stabiele basis. Grotere
projecten en nieuwe medewerkers?
Kom maar op! We zijn er klaar voor!

Probeer ons twee weken uit.
Zonder gedoe. Zonder te betalen.
Vervang je papierwinkel vandaag nog en probeer Teamleader twee weken uit.
Vind je het niks? Geen probleem. Dan betaal je ook niks.

(toekomst: werkbonnen en
projecten implementeren)
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Uitvoeren
werken

