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Klantenfiche



  

Klanten en prospecten

● Prospect
– Geen bestellingen
– Wel offertes, mailings, documenten ...

● Klant
– Ook bestellingen
– Meer gegevens op klantenfiche



  

Zoekscherm klanten/prospecten Klanten of
prospecten

Nummer, code, 
naam, straat,
gemeente of 
tel/btw/mail

Overal in MFS :
rooster naar
spreadsheet

Overal in MFS :
spring direct

Pijltjes,
Tab,

Enter,
F3, F4, F9, ...



  

Klantenfiche : basis

Verplichte
prijsklasse

Geo-
coordinaten

Contactpersonen
Directe-toegang-menu (cfr. daarnet)



  

Klantenfiche : Contactpersonen

Export
spreadsheet

Social media Type contactpersoon,
ook hierarchie

Transfereer
adres naar

uw smartphone



  

Klantenfiche : betaling

Rode indicatie
op orderinvoer

[?] geeft hulp

Kredietlimiet : 
blokkering op

basis van koppeling
boekhouding



  

Klantenfiche : Levering, facturatie

Vast afwijkend
leveringsadres

Facturen via PDF
versturen

(cfr. [?] voor info)

Leveringsbon
via mail



  

Klantenfiche : opties

Factuur per 
leveringsadres, 

per order, ...

Orderbev. 
via e-mail

Optie : SMS :
"uw bestelling
is klaar voor

afhaling"

Planningssysteem
klantenbezoeken

door 
vertegenwoordigers



  

Klantenfiche : documenten

Alle items in MFS:
tags

documenten (PDF)
tekstjes

Sleep .xlsx, 
.pdf, .docx, email in

Of typ tekstje dat
bij onderwerplijn

hoort

Tag met een kenmerk
(bv. opendeur_uitnodiging)

om later te kunnen selecteren
voor mailing, statistiek, ...



  

Klantenfiche : vrije velden

Door u aan te maken
vrije velden, komen
bij alle klanten en 

prospecten.

Bruikbaar voor selecties,
mailings, ...

Bruikbaar in customized
rapporten die we voor u

kunnen maken



  

Klantenfiche : opm. artikels

Op basis van
statistiekgroepen-

boomstructuur
(zie artikelbeheer)

Tekstopmerking, getoond
als artikel uit die groep
in order/offerte gebruikt

wordt.



  

Klantenfiche : klantspec. kortingen

Op basis van
kortinggroepen-
boomstructuur

Of contractprijzen
voor individuele

artikelen
(let op voor

beheerbaarheid) Periodes
Prijs, korting of formule,

die voor DEZE klant
afwijkt van de normale



  

Klantfiche : klanteigen codes

Snelle orderinvoer
als klant met zijn

eigen artikelcodes 
bestelt, evt. ook
klantspecifieke

etikettering



  

Klantenfiche (OPTIE) : relaties

Optionele module :
door u gedefinieerde

 relaties :
... werkt samen met ...

... is familie van ...
...

tussen klanten, 
leveranciers, personen



  

Klantenfiche : ontdubbelen

Als klant dubbel
aangemaakt is, 

kunnen de 2 worden
samengevoegd.



  

Prospectenfiche

● Gelijkaardig aan klantenfiche maar beperkter
● Prospecten worden rood weergegeven in zoekresultaten
● Prospecten kunnen (door verantwoordelijke) omgezet 

worden naar klanten.
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