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 De Slimme Jongens

Sector Bouw

Grootste uitdagingen
“Soms sluit een projectleider
een project te snel af en kunnen
de monteurs hun uren niet meer
invullen, dat kost extra tijd.”

“We zitten altijd met de klant aan
tafel in plaats van met de bouwer.
Het nadeel daarvan is dat je niet
echt een samenwerking hebt met
de bouwer. Voor zijn idee hoor je
dan bij de klant.”

Team 12 mensen
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Lead belt
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Beste oplossing
“Ik ben erg gecharmeerd van Teamleader. Het is een steady
platform, ik heb nog nooit meegemaakt dat er iets crashte.”

Offerte wordt samen
met de lead gemaakt in
Teamleader

Er wordt geprobeerd de
lead naar de showroom te
halen
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Lead gaat live plussen en
minnen om op de juiste
prijs uit te komen
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Resultaten

Offerte wordt via de mail
verstuurd naar de lead

Na acceptatie wordt een
project aangemaakt in
Teamleader

Iedereen kan bij alle informatie
7

Wanneer de Slimme Jongens de klant eenmaal aan de telefoon hebben,
wordt meteen actie ondernomen. Eigenaar Maickel Kinnaer vertelt: “Het
contact wordt dan direct in Teamleader gezet.” Door gebruik te maken van
deze work management tool staat straks alle informatie bij elkaar en kan
iedereen binnen het bedrijf deze bekijken.

Eenvoudig in gebruik
“We werken al vanaf dag één met
Teamleader, mijn compagnon
Bram Aaldering en ik waren al
bekend met het systeem vanuit
onze oude werkgever. Je pakt
gewoon de module die je nodig
hebt. Het is geen oneindige put
aan allerlei informatie waar we niks
mee kunnen. In een te groot CRMpakket verdwaal je.”

De Slimme Dame zet
de factuur klaar in
Teamleader

Projecten zijn eenvoudig
te heropenen
Om ervoor te zorgen dat de juiste
zaken gefactureerd worden, voert
Maickel regelmatig controles uit. “Ik
controleer bijvoorbeeld of de juiste
uren bij de juiste projecten zijn gezet
en of de synchronisatie met ons
boekhoudpakket Exact Online goed
gaat. “Soms sluit een projectleider
een project te snel af en kunnen
de monteurs hun uren niet meer
invullen, dat kost soms wat extra tijd.”
Gelukkig kan Maickel deze projecten
in Teamleader gewoon heropenen.

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?

