Panorama da solução SAP: SAP Cloud for Sales

Trabalhe com mais inteligência, venda
melhor e ganhe mais
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Vender hoje é mais complexo do que nunca:
mais produtos e serviços, mais membros na
equipe para orquestrar e mais concorrência.
E ainda por cima, os próprios clientes estão melhor informados, conectados socialmente e esperam muito mais antes de dar
sua conta para você.
Portanto, aumentar as receitas e operar uma organização de vendas lucrativa é como fazer malabarismo com muitas bolas
ao mesmo tempo:
•

Preparar os processos de vendas adequados e ter uma visão completa do que está acontecendo.

•

Permitir que suas equipes trabalhem juntas como uma máquina bem lubrificada para encurtar os ciclos de vendas e garantir a
previsibilidade das receitas.

•

Equipar seus vendedores com ferramentas que eles desejem usar, e ajudá-los a vender mais eficazmente.

•

Operar à velocidade da internet, mantendo os custos sob controle.

Enfrentar diretamente os desafios de hoje e vencer – com SAP Cloud for Sales.
Para superar esses desafios, as organizações de vendas de alto desempenho estão potencializando suas forças de vendas
com SAP Cloud for Sales. Construída sobre o novo paradigma da eficácia nas vendas, é um aplicativo de vendas na nuvem
fácil de usar que vai além da abordagem de CRM tradicional.
Seus vendedores vão adorar SAP Cloud for Sales porque agora eles poderão fechar mais rapidamente os negócios ao:
•

Tornar cada interação com o cliente personalizada e diferenciada

•

Aprender as melhores práticas de vendas através da venda guiada e da colaboração social

•

Vigiar facilmente a concorrência

•

Trabalhar mais eficazmente com suas equipes
de vendas e especialistas internos

•

Fazer prospecção mais cedo no ciclo de compras e engajarse com os contatos críticos difíceis de encontrar

•

Gastar menos tempo em tarefas administrativas
e mais tempo diante dos clientes.

•

Ser produtivo, mesmo em transito.

Você também vai adorar, pois o software:
•

Proporciona melhor visibilidade e previsibilidade
para seu negócio e permite treinar sua equipe

•

É rápido de implementar, fácil de gerir e aproveita
ao máximo os preços por assinatura

•

É mais rentável do que outro software CRM
baseados na nuvem

Entre em contato conosco.
SAP.com/CloudForSales
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PANORAMA DA SOLUÇÃO SAP:

SAP Cloud for Sales

SAP Cloud for Sales – Tudo que você precisa para maximizar a eficácia nas vendas
Para ter a agilidade e o poder para encontrar respostas, participar de conversas significativas com o cliente e criar sempre o
impacto certo, os vendedores precisam de um novo conjunto de habilidades que melhorem o processo de vendas. Permitindo
ir além da abordagem tradicional do software de vendas, SAP Cloud for Sales é fácil de usar e equipa seus vendedores para
fechar rapidamente mais negócios no complexo ambiente atual das vendas.

Principais Características
Colaboração e Venda Social
Colabore efetivamente com sua equipe de vendas, especialistas internos, clientes e parceiros — tudo no contexto de suas contas e
oportunidades. Transforme cada chamada fria em uma indicação quente, aprenda as principais preocupações de seus clientes e
envolva-se mais diretamente com seus clientes através da mídia social.

Gerenciamento de Contas e Inteligência

Faça atualizações rápidas de contas, obtenha todo o conhecimento do cliente e mantenha todos
informados para que você e sua equipe possam criar o impacto certo em cada conversa com os
clientes.

Gestão de Oportunidades e Informação
Acelere o sucesso nas vendas acompanhando rapidamente as atividades, colaborando
com equipes internas, clientes e parceiros, enviando cotações e pedidos de vendas em
segundos, vigiando a concorrência e obtendo materiais de vendas guiadas específicos
para cada tipo de conta.

Mobilidade
Esteja preparado sem importar onde você estiver – o suporte para iPhone, iPad,
Blackberry e dispositivos móveis Android significa que você terá interações significativas
com o cliente a qualquer hora e em qualquer lugar. Manter-se em dia com seus clientes,
organizar seu dia e medir seu desempenho estão a apenas um clique com Customer
Insight SAP para iPad.

Produtividade e Personalização

Projetado para o vendedor de hoje, a facilidade de uso, a colaboração social integrada e características inovadoras como Tagging
(marcação), Flagging (identificação), edição in-line (direta) e shelf (prateleira), permitem aos vendedores personalizar sua experiência
e obter acesso rápido às informações que precisam.

Integração com Microsoft Outlook

Trabalhe mais eficientemente aproveitando as ferramentas de produtividade no escritório que você usa todos os dias. A
integração do Microsoft Outlook com SAP Cloud for Sales significa que não haverá entradas duplicadas e que as informações
dos clientes estarão sincronizadas automaticamente.

Análise Acionável em Tempo Real
Acompanhe seu desempenho em tempo real e impulsione de forma proativa as oportunidades certas para fechar negócios
enquanto evita surpresas indesejáveis. Preveja com facilidade e faça análise de possibilidades para saber onde se focar.

Integração com Back Office e Mash-Ups
Receber informações do back office trazidas a você em tempo real para que não precise correr atrás de preços, cotações ou outras
informações que vão do pedido até o dinheiro. Com a integração nativa com ERP SAP e CRM SAP, bem como os mash-ups com
aplicativos de negócios, você sempre estará em dia com suas contas, sem esforço.

Sob Demanda
Entre em funcionamento rapidamente e sem complicações com serviços baseados na nuvem. Pague somente pelo que você
usar com assinaturas anuais por usuário e preços por volume.

Entre em contato conosco.
SAP.com/CloudForSales

Sobre SAP.
Como líder de mercado no software de aplicação empresarial, SAP (NYSE: SAP) ajuda as empresas de todos os
tamanhos e indústrias a operarem melhor. Do back office até a sala de reuniões, do depósito até os balcões, da mesa
até o aparelho móvel-SAP empodera as pessoas e organizações para trabalharem juntas mais eficientemente e usar o
conhecimento do negócio mais eficazmente a fim de ficar diante da concorrência. Os aplicativos e serviços SAP
permitem que mais de 238.000 clientes (incluindo clientes da aquisição da SuccessFactors) operem lucrativamente,
adaptem-se continuamente e cresçam de forma sustentável. Para saber mais, visite: www.sap.com.
SAP America, Inc.
3999 West Chester Pike
Newtown Square, PA 19073
www.sap.com
Telefone: +1-610-661-1000

Entre em contato conosco.
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