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 CleanCarts

Sector Schoonmaak

Grootste uitdagingen
‘Sinds we meerdere facturen
per dag sturen en een meer
ingewikkelde planning nodig
hebben, is het overzicht weg.’

‘Visitekaartjes bewaren: de
gegevens van contactpersonen
overzichtelijk bijhouden, inclusief
notitie wanneer er weer contact
opgenomen moet worden.’

‘Plannen, boekhouden, factureren, klantcontact. De administratie bijhouden is een
behoorlijke klus en kan veel tijd kosten.’

Beste oplossing
‘Mijn vader deed alles in Excel. Sinds we Teamleader
gebruiken gaat het al stukken beter.’
Dit geeft Lightshine en CleanCarts de benodigde cijfers om te bepalen
of nieuwe diensten en producten lucratief voor het bedrijf zijn of niet.
De gesprekken met (potentiële) klanten worden opgeslagen en
bewaard in Teamleader. Als er in de toekomst opnieuw contact moet
worden opgenomen wordt hiervoor een taak aangemaakt. Dit soort
handigheidjes zijn onmogelijk in Excel en leveren veel tijd op.

Team 25 mensen

Workflow
1

Contact met lead via
e-mail of telefoon

4

Gespreksverslag
wordt automatisch in
Teamleader bewaard

5

Offerte opmaken in
Teamleader

8

Factuur opmaken in
Teamleader

9

Factuur mailen naar de
klant

2

Deal aanmaken in
Teamleader

3

Call inplannen in
Teamleader

6

Dealstatus updaten

7

Na akkoord afspraak
inplannen

10

Klant om feedback vragen

Interesse?
Vervang je papierwinkel vandaag nog, probeer ons twee
weken uit. Zonder gedoe. Zonder te betalen.

Probeer het gratis

Hoe werkt Teamleader?

user story

De nieuwe generatie
digitaliseert
Jeffrey begon zo’n tien jaar geleden met ondernemen, samen met
zijn vader. “Toen ik een paar jaar geleden aan het roer kwam te
staan, zei ik: Ik ben de nieuwe generatie, er gaan dingen veranderen.
De manier waarop hij op kantoor werkte duurde te lang en konden
we grotendeels automatiseren.”
Toen Jeffrey zijn tweede bedrijf startte, CleanCarts, en meerdere
facturen per dag verstuurde en de planning complexer werd, is
hij om zich heen gaan kijken. Zo kwam Teamleader in beeld. “In
vergelijking met hoe we het nu doen en vroeger met Excel is dit een
enorme stap voorwaarts.”

Klaar voor de toekomst
“Sales Manager Mustafa kwam bij ons op de zaak en heeft het hele
systeem voor ons ingericht, custom fields aangemaakt, enzovoort.
Dankzij de automatisering van een deel van de boekhouding, facturatie,
klantenbeheer en planning zijn onze bedrijfsprocessen behoorlijk
gemoderniseerd - en toekomstbestendig.”

“Ik gebruik de facturatiestatistieken van Teamleader
wel zo’n 2-3 keer per week.”

Resultaten
Tijdwinst
“Alle gesprekken die we met leads of klanten voeren, houden we bij. Als we
opnieuw contact moeten opnemen worden we daar automatisch aan herinnerd.
Die melding is goud waard, want zo blijven we ons klantcontact optimaliseren.
Dit soort handigheidjes zijn onmogelijk in Excel en leveren veel tijd op. En sinds
we ons boekhoudprogramma Yuki gekoppeld hebben aan Teamleader gaat het
proces omtrent facturatie ook automatisch. Ik kan je zeggen: dat scheelt een
hoop tijd!”

Inzicht in de cijfers
Nu Yuki en Teamleader gekoppeld zijn, is er niet alleen inzicht in de omzet, maar
ook in de kosten. Dit geeft CleanCarts de benodigde cijfers om te bepalen of
nieuwe diensten en producten lucratief voor het bedrijf zijn of niet.
“Ik gebruik de facturatie-statistieken van Teamleader wel zo’n 2-3 keer per week.
Hoe doen we het deze week, maand, dit kwartaal ten opzichte van vorig jaar?
Wat is het gemiddelde per supermarkt? Is dat hoger of lager? Aan het eind van
het jaar kan ik zien hoeveel de reparaties van winkelwagens bij supermarkten
nou echt opleveren. Dan kan ik bepalen of we daarmee verder gaan, of het bij
het wassen van winkelwagens en -mandjes houden.”

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.

Probeer het gratis

Hoe werkt Teamleader?

