InfoBiz Server
system firmy internetowej
InfoBiz Server to innowacyjna filozofia działania a jednocześnie zintegrowany
modułowy system zarządzania wiedzą, zasobami i procesami, dzięki któremu
każda nowoczesna organizacja, niezależnie od realizowanego modelu
biznesowego, może osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Moduły InfoBiz Server łączą funkcjonalność
systemów CMS, CRM, eCommerce, marketingu
internetowego i zarządzania projektami tworząc
zintegrowane środowisko biznesowej.
Pełna integracja oraz modułowa budowa systemu pozwalają na elastyczne
wdrożenie i dostosowanie do potrzeb użytkownika. Cała funkcjonalność systemu
dostępna jest przez przeglądarkę i pozwala na działalność w modelu firmy
internetowej.

rozwiązania CRM
zintegrowane modułowe oprogramowanie CRM
Zarówno z punktu widzenia Klienta jak i użytkownika firmy,
ważna jest precyzja i szybkość komunikacji.
Zależnie od charakteru prowadzonej działalności, możesz
określić w systemie CRM InfoBiz Server interesujące Cię
procedury obsługi klienta - np. rozmowy telefoniczne, oferty,
zamówienia. Wszystkie informacje o dotychczasowych
relacjach z klientami są łatwo dostępne i zintegrowane z
obszarami eCommerce, marketingu internetowego i
zarządzania projektami.

CRM KLIENCI, CRM PARTNERZY, CRM FORMULARZE,
CRM OFERTOWANIE, CRM SONDY, CRM FORUM

zarządzanie projektami
internetowy system zarządzania firmą organizacja pracy grupowej

System pracy grupowej InfoBiz Server pełni rolę dyrygenta w
orkiestrze. Koordynuje wysiłki, przekazuje precyzyjne sygnały,
kiedy poszczególni członkowie zespołu powinni rozpocząć
swoje zadania, upomina zapominalskich. Jednocześnie
pozwala na luksus koncentrowania się wyłącznie na aktualnie
realizowanym zadaniu
- każdy członek zespołu otrzymuje informacje o konieczności
wykonania kolejnego kroku i nie musi pamiętać o całości
projektu realizowanego przez zespół. Automatyczne
raportowanie kosztów i rentowności oraz informowanie o
zmianach w realizowanych zespołowo projektach eliminuje
niedomówienia. Stan zaawansowania realizacji projektów jest
prezentowany w czasie rzeczywistym na wykresach Gantta.
Elastyczny generator raportów ułatwia dostęp do informacji o
SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, SYSTEM PRACY
GRUPOWEJ, BAZA WIEDZY, OBIEG DOKUMENTÓW

rozwiązania eCommerce
system sprzedaży internetowej

Budowa witryny internetowej na bazie systemu InfoBiz Server
pozwala na osiągnięcie ponadprzeciętnej dynamiki sprzedaży
niezależnie od tego, czy ofertą są usługi, czy produkty. System
eCommerce InfoBiz Server skraca czas wprowadzania
nowych produktów i usług na rynek. Katalog produktów został
zintegrowany z systemem automatycznego pozycjonowania
w wyszukiwarkach, systemem elektronicznych kuponów
rabatowych i systemem newslettera w jednym celu: aby
generować maksymalne rezultaty sprzedażowe. System
InfoBiz Server przygotowany jest także do integracji z
zewnętrznymi systemami ERP.

KATALOG PRODUKTÓW, PRODUKTY ZAAWANSOWANE,
PROMOCJE, ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚCI ONLINE,

system CMS

portale miejskie, witryny korporacyjne i
intranety, portale społecznościowe
System CMS InfoBiz Server pozwala na elastyczne
zarządzanie treścią i układem wielu serwisów
internetowych jednocześnie. Poprzez jeden panel
administracyjny, możesz tworzyć i zarządzać szeregiem
witryn internetowych. Każda witryna może mieć inny
wygląd, funkcjonalność a nawet odrębną domenę.
Wybrane obszary treści możesz udostępnić do edycji
innym osobom. Funkcjonalność systemu zarządzania
treścią na bazie InfoBiz Server, umożliwia precyzyjne
dzielenie uprawnień do treści i funkcji. Sposób kontroli
dostępu użytkowników do systemu InfoBiz Server pozwala
na dokładne odzwierciedlenie ról organizacyjnych i
zakresu kompetencji pracowników.
Modułowa budowa systemu pozwala na dostosowanie go
do realnych potrzeb użytkownika i osiągnięcie dowolnego
celu organizacyjnego - system może funkcjonować jako
portal miejski, intranet lub witryna firmowa. Pozostałe
obszary systemu InfoBiz Server są w pełni zintegrowane z
modułami CMS.

CMS INFOGATE, CMS MEDIA, CMS MENU, CMS
AKTUALNOŚCI, CMS SZABLONY, CMS MAPA
STRONY, CMS PRZETARGI

marketing internetowy
innowacyjne narzędzia marketingu

Dostęp do systemu statystyk witryny daje Ci pełny obraz
użytkowników trafiających na Twoją witrynę. Analizując
wyszukiwane słowa kluczowe, możesz publikować kolejne
artykuły lub produkty, uwzględniając oczekiwania
potencjalnych klientów. Proces tuningu treści witryny w
połączeniu z systemem automatycznego pozycjonowania SEO SYSTEM oraz SEO TUNING – prowadzi do wyraźnej
poprawy efektywności witryny. Lepsze dopasowanie
publikowanych treści do realnych potrzeb internautów
powoduje podniesienie stopnia konwersji gości witryny w
klientów lub zarejestrowanych użytkowników portalu.
Narzędzia marketingu internetowego zintegrowane w
systemie InfoBiz Server pozwalają na realizowanie wielu
strategii marketingowych.
Narzędzia marketingowe są ściśle zintegrowane z
pozostałymi obszarami systemu. Powiększają potencjał
sprzedażowy systemu eCommerce. Ułatwiają budowanie
portali społecznościowych, których osią jest system
zarządzania treścią połączony z elementami systemu
CRM.

SEO SYSTEM, STATYSTYKI, NEWSLETTER, KUPONY
RABATOWE, TAGI, RSS, RAPORTY
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