Rep2b.com

ЕКСПЕРТЕН БИЗНЕС
ИНСТРУМЕНТ
за мениджъри и медицински
представители

Всички бизнес процеси са на едно място

планиране, отчитане, анализиране, мониторинг, класификация и оценка

Без първоначална инвестиция

облачна услуга, спестявате от технологични ресурси

Адаптивна към организационни и пазарни промени
комплексни организационни структури (продуктови, географски, клиент ориентирани) и териториален мениджмънт

На клиентите се гледа в дългосрочен план
идентификация на ключови клиенти, класификация и оценка

Високо ниво на детайл в планирането и отчитането
продукти, контакти, презентации, маркетингови материали, мостри,
послания и реакции, тежести и приоритети, съвместни посещения

Намалява опасността компанията да стане заложник на прякото взаимоотношение между
представител и клиент
цялата информация е налична и достъпна

Предимство при наемане на нови представители

Rep2b.com

КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА

отчитане на посещение за по-малко от 2 минути, удобен и лесен за употреба и настройване user friendly интерфейс, оптимизиран за работа на
всички модерни устройства

Структурирани и налични за анализ данни

10 представители отчитат средно по 22 000 посещения на година +
планове + събития + логове + геолокация

Консолидира (обединява) продажбите

Данни за продажби от различни източници се обединяват автоматично
при вкарване в услугата. Спестява се едноседмична работа на служител, всеки месец (по данни на клиенти) и се свежда до минимум вероятността за човешка грешка или изкривяване на резултатите.
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Акаунт

Контакт

Организация

лекари, аптеки

физически лица и
техните данни

здравни заведения,
фирми, частни
кабинети

Продукт

Продуктови теми

търговско име,
продуктова линия,
услуга

специализирани
теми, маркетингови
послания, покани за
събития, предложения

Физически
продукти

Територия

Адреси

(абстракция)

(абстракция)

(абстракция)

физически локации

продуктова,
географска, клиент
ориентирана
сегментация на
акаунти

мостри, обучителни
материали, помощни
средства, рекламни
материали,
специализирани
издания

Административни
обекти
области, населени
места, райони

Характеристики

Потребители

профили на акаунтите
по специалности,
интереси и други

мениджъри,
представители,
администратори

Спецификация на
бизнес обекти

Календар

Справки

фирмен, персонални

създаване на нови
типове справки по
критерии и измерения
на бизнес обектите

задължителни полета,
скриване на полета

Rep2b.com

ОСНОВНИ БИЗНЕС ОБЕКТИ

Потребителски
права
роли, ограничаване
на достъпа до бизнес
обекти, рестрикции на
действия
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Rep2b.com

ОПЕРАТИВНИ БИЗНЕС ОБЕКТИ
Посещение

План

Общ план

детайлно отчитане на
посещение

персонално
планиране на броя
посещения за период

глобално планиране
на броя посещения за
период

Справки

Събития

Срещи

генериране на
справки

конгреси,
конференции,
фирмени събития
с участие на
представители и
мениджъри

Регулярни,
еднодневни срещи
на представители и
мениджъри

Отпуск

Продажби

болнични, отпуски

периодичен импорт
и автоматично
разпределяне по
акаунти и продукти
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Планиране на посещения
8 вида планиране

Персонални планове

задаване на брой целеви посещения по представители и територии, по
клиенти, по клиенти и продукти, по продукти, по продукти и клиенти

Общи планове

задаване на брой целеви посещения по територии, по територии и продукти, по продукти, по продукти и територии

Съвместно планиране

мениджъри и представители могат да планират заедно

Отчитане на посещение (основна информация)
акаунт, адрес, дата, територия, контакти, продукти, организация, времетраене, комуникационен канал

Отчитане на посещение (измерения)

презентации, тежест и на продуктите, обсъждани теми, послания и съответните реакции, оставени мостри, материали, издания, съвместни
посещения с мениджър

Rep2b.com

ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ
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ГЕОЛОКАЦИЯ

КАЛЕНДАР

Rep2b.com

АНАЛИЗИ И СПРАВКИ

ПЪЛЕН КОНТРОЛ

(над всички видове номенклатури)
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