FederPro uw CRM software
Een krachtige, gebruiksvriendelijke software geschreven op maat van federaties,
zorgt binnen uw organisatie voor een perfectie workflow door alle processen
zoals administratie, facturatie, evenementen, alle acties naar leden toe met
elkaar te verbinden. Geen verloren tijd meer door opzoekwerk in diverse
programma’s. Alle ingebrachte informatie is voor iedereen binnen uw organisatie
steeds beschikbaar.
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Opzoeken

Dit eerste tabblad de home pagina dient ENKEL voor opzoekingen!
Je kan op 5 manieren filteren of zoeken.
Filteren is een gedeelte van de gegevens ingeven. Bv MIS (veld filter op naam) of 763 (veld
ondernemingsnummer)
Het systeem gaat je dan alle data voorstellen die daaraan beantwoordt.
Je hoeft dan enkel nog op de firma te klikken waar jij naar zoekt.
Het scherm is onderverdeeld in 3 delen, opzoekgedeelte, gegevens firma en de contactpersonen
je kunt hier niks aan de gegevens aanpassen. Enkel de URL op deze home pagina (bv.
http://www.federpro.be) is geactiveerd zodat je rechtstreeks naar de website van het lid kan
gaan.
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Info lid/organisatie

Op het tweede tabblad info lid vindt je alle informatie omtrent de firma/organisatie.

Verder vindt je alle relevante informatie over de firma/organisatie, handelsnaam,
vennootschapsnaam, exploitatie en maatschappelijke zetel, communicatie gegevens, bank- en
RSZ gegevens alsook data van lidmaatschap of uittrede.
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Contactpersonen

Op het tabblad Contacten vindt je alle info terug over de gegevens van alle personen die een
verantwoordelijkheid dragen bij de betreffende firma of organisatie.
Op het scherm kan je meerdere contactpersonen zien.
Bij het email adres van de contacten kan je een e-mail sturen naar die bepaalde persoon door
op het icoontje naast het e-mail adres te klikken. Outlook wordt automatisch geopend en de
naam van de te contacteren persoon staat automatisch ingevuld.

Alle gegevens van het vorige scherm worden hier bovenaan terug getoond en kunt U
vervolledigen met de privé gegevens indien beschikbaar, zoals adres, gsm, email,
geboortedatum. Indien een contactpersoon lid is of wordt van provinciale afdelingen wordt de
functie die hij bekleed in die afdeling (bv. Voorzitter / vice voorzitter / penningmeester/
bestuurder) ingevuld in het veld net onder de privé gegevens.
U vindt er ook het carrierverloop van de persoon, kan interessant zijn als een lid opbelt i.v.m.
informatie van die persoon.
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Historiek lid of organisatie

Het tabblad historiek bevat 4 delen:
Het roze gedeelte bovenaan bevat alle relevante info over het lid of de organisatie. Hier kan niks
gewijzigd worden!
Het lichtblauwe gedeelte bevat de datum van het begin van het lidmaatschap, eventueel het
einde en ook de reden van het ontslag. De reden is een keuzelijst en kan vrij aangepast worden.
Indien het lid reeds meerdere malen aangesloten was kun je dit hier ook terug vinden.
Onderaan links vindt je alle info i.v.m. alle events waaraan het lid of organisatie reeds heeft
deelgenomen.
Onderaan recht is een vak voorzien waar je vrije info kan ingeven over het bedrijf, alle info die
eventueel van belang kan zijn. bv, de openingsuren.
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Facturatie
Op dit tabblad kan men pro forma en/of facturen aanmaken van lidgelden en events.
Tevens kan een individuele of gezamenlijke lijst van de prestaties van een lid mee uitgeprint
worden.

Onderaan het tabblad facturatie vindt je het aantal Proforma facturen die gemaakt zijn en het
bedrag van de omzet. Van zodra de betaling ingevuld wordt zie je ook het aantal betaalde
facturen, voor welk bedrag en wat het saldo is van de onbetaalde Proforma’s.
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Acties

Tabblad acties: Belangrijk zodat we kunnen weten/meten waar we onze leden mee van dienst
kunnen zijn en hun ook tonen wat we voor hun firma allemaal hebben kunnen betekenen.
Hier geef je elke actie die je doet i.v.m. een lid/of organisatie in, de knop start vult onmiddellijk
in het veld start de datum en tijd in. Wanneer je je actie beëindigd klik je op de stopknop. Start
en stoptijd kunnen steeds aangepast worden indien nodig. Indien de actie buitenshuis gebeurd
kan dit achteraf manueel toegevoegd worden.
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Geautomatiseerde acties
Vanaf het moment dat men via de CRM een email verstuurd naar een contactpersoon wordt het
venster Acties geopend, de starttijd, contactpersoon en de medewerker worden automatisch
ingevuld en Outlook geopend om de mailactie te starten.

Van zodra de mail afgewerkt is én verstuurd duid men het thema aan, het CRM systeem gaat in
de map verzonden mails je mail ophalen. Op een gegeven moment wordt het onderwerp
ingevuld én krijg je een Microsoft Outlook kader met een melding. Outlook vraagt je
toestemming…
Dan komt je mail aan de rechterzijde te staan.
Wij kunnen hier niet omheen, gezien dit een serverbeveiliging is net zoals bij het opstarten.
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Zoeken in acties

Dit tabblad laat U toe te zoeken naar vroegere ondernomen acties. Men kan een vraag krijgen
waarvan men zich herinnert dat die vraag reeds gesteld werd, of eventueel op zoek gaan naar
iets die misschien door een collega reeds werd behandeld. Op een eenvoudig manier kan men
zoeken in een of meerdere velden die in het blauwe bovenvlak staan? Nieuwe opzoekingen
gebeuren via de knop “nieuwe opzoeking” rechts bovenaan.
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Events

Op dit tablad komen alle events voor die door uw organisatie ingericht worden, er is een link
met de webpagina’s.
De knop XLS MailChimp maakt een Excel lijst aan van alle contactpersonen uit het data bestand
leden. De lijst kan gebruikt worden voor het personaliseren van de uitnodigingen of de e-mails.
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Niet gepersonaliseerde webpagina:
Dit is de webpagina die kan gebruikt worden door deelnemers die niet in de database van uw
organisatie voorkomen, dus geen mails of uitnodiging ontvangen maar misschien via andere
media het event ontdekt hebben. Men moet gewoon het event uit kiezen en dan alle
informatie te vervolledigen.
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Gepersonaliseerde webpagina: bv.
Dit is de webpagina waar contacten die een uitnodiging ontvangen hebben kunnen inschrijven.
Contacten die een gepersonaliseerde mail kregen kunnen automatisch via het doorklikken op de
link inschrijven. Alle contacten van de firma komen voor als men klikt in het veld deelnemer.
Gewoon op de naam klikken en de inschrijving is voltooid. Eenvoudiger kan het niet.

Personen die niet op de lijst voorkomen kunnen inschrijven via extra deelnemer maar moeten
alle velden invullen.
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Lijsten afdrukken
Via het tabblad lijsten kan je diverse lijsten uitprinten

Ledenfiche
De ledenfiche is een fiche van één individueel lid, zij omvat alle gegevens van het lid en van de
contactpersonen, ze kan samen afgeprint worden met de fiche van alle acties/interacties die
met het lid gebeurd zijn binnen een bepaalde periode.

Samengestelde lijst
Een samengestelde lijst is een lijst die uit één of meerdere selecties kan samengesteld worden.
Zij geeft de mogelijkheid om 10 selecties met elkaar te combineren.
De lijst geeft ook de meest belangrijkste elementen van een fiche weer, waaronder
handelsnaam, adres, gewest, contactpersoon, email adres, taal, lid of niet lid.
Ook deze lijsten kunnen geconverteerd worden waaruit dan nog verdere selecties kunnen
gegenereerd worden.
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