
Grootste uitdaging

Beste oplossing

Workflow
“Wij werken alledrie op een andere geografische locatie. Daar hebben meer 
mensen last van: er wordt nu veel thuisgewerkt. Juist dan moet je zorgen dat je 
goed met elkaar communiceert, en dat iedereen overal bij kan vanuit huis. Anders 
weet je niet waar je collega’s mee bezig zijn, of ze een bepaalde klant al hebben 
benaderd of wat de status van een deal is.”

“Binnen Teamleader kun je de status van elke deal in 
één oogopslag zien. En je ziet wie wat aan welke deal 
heeft gedaan. Dat voorkomt dubbel werk en heen-en-
weer-gebel.”

Aanvraag komt binnen 
via contactformulier

Nieuw contact wordt 
automatisch gecontacteerd 

via Teamleader

Offerte opmaken 
in Teamleader

Automatisch nieuw 
gesprek via Teamleader: 

is alles duidelijk?

Feedbackformulier 
via Teamleader

Standaardinterview 
met lead

Werk inplannen 
via Teamleader

Factuur versturen 
via Teamleader
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Hoe werkt 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.

Verkopen, factureren en 
organiseren met Teamleader

user story

Sector 
IT ConsultancyWie Coachall Team 3 mensen

Resultaten
Snelheid offertes

“Ons belangrijkste voordeel ten opzichte van de concurrentie is de snelheid van 
offertes maken. Dat kan mede zo snel omdat we allemaal direct zien waar we mee 
bezig zijn, dus ook wanneer een offerte gestuurd moet worden.”

Probeer ons twee weken uit. 
Zonder gedoe. Zonder te betalen.

Probeer het gratis
Vervang je papierwinkel vandaag nog en probeer Teamleader twee weken uit. 
Vind je het niks? Geen probleem. Dan betaal je ook niks.

Zelf support

“Het ticketingsysteem binnen Teamleader is superhandig. Als je support wil bieden 
aan klanten en je hebt zo’n systeem niet, dan moet je al gauw een callcenter 
inhuren. Nu hoeven we dat niet. Dat bespaart geld. Wij kunnen zelf support geven. 
De grootte van onze onderneming ten opzichte van de professioneel uitziende 
diensten die we leveren is echt bijzonder.”

https://www.teamleader.nl/functie?utm_medium=referral&utm_source=ebook&utm_campaign=user+story&utm_content=coachall
https://signup.teamleader.nl/?utm_medium=referral&utm_source=ebook&utm_campaign=user+story&utm_content=coachall

