
Sprzedaż i CRM
Wyprzedź konkurencję  

i pozyskaj strategicznych klientów



Większe zyski dzięki  
nowoczesnym narzędziom
dla działu sprzedaży
Handlowcy większość czasu spędzają poza biurem – w trasie czy na spotkaniach 
z klientami. Opracowaliśmy rozwiązanie, które ułatwi ich codzienną pracę. 
enova365 Sprzedaż i CRM to w pełni mobilne narzędzie, gromadzące wszystkie 
dane potrzebne do skutecznego zarządzania firmą. Możesz analizować je  
w dowolnym miejscu i czasie.

CRM to rozwiązanie, które doskona-
le sprawdza się w obszarze sprzedaży  
i obsługi klienta. Dzięki ukierunkowaniu 
na działania wokół klienta, zwiększa-
my korzyści płynące z kontaktu z nim.  
Łatwo możemy zidentyfikować kluczo-
wych klientów, tak aby maksymalizować 
zyski firmy. Korzystając z Zadań, planu-
jemy pracę, natomiast Zdarzenia pozwa-
lają nam odnotowywać akcje zachodzące  
z klientem. Tym samym budujemy historię 
relacji. Leady i Transakcje generowane na 
podstawie kontaktu z klientem uspraw-
niają pracę handlowców oraz są doskona-
łym materiałem do analizy mocnych i sła-
bych stron w  procesie sprzedaży. Całość 
prowadzonych działań sprzedażowo-mar-
ketingowych możemy spiąć przy pomocy 
projektu. Zastosowanie systemu CRM 
znacznie usprawni komunikację w zespole.

Krzysztof Oraczewski
KIEROWNIK PROJEKTU CRM

Dzięki enova365 Sprzedaż i CRM  zastąpisz kilka  
programów jednym systemem. Zoptymalizujesz 
koszty i czas poświęcany na poszczególne zadania, 
a także uprościsz proces onboardingu, gromadząc 
wszystkie najważniejsze narzędzia w ramach jednego 
programu.

Co zyska Twoja firma dzięki enova365:
• pracę z dowolnego miejsca,
• rejestrację relacji z klientem,

• organizację pracy zespołu w oparciu o model  
zadaniowy,

• dostęp do danych w czasie rzeczywistym,
• optymalizację kosztów,
• elastyczność i konfigurowalność pod wymagania 

Twojej firmy,
• synchronizację zadań z kalendarzem i mapami  

Google oraz pocztą Outlook,
• zdalną komunikację pracowników z firmą,
• szybszy obieg informacji,
• łatwiejszy onboarding nowych pracowników.



Mobilny 
Bądź w stałym kontakcie z pracownikami 

– nieważne, gdzie się znajdujesz. Kontroluj 
finanse, zatwierdzaj zamówienia i wnioski 

pracownicze, przydzielaj zadania,  
nawet w podróży.

Elastyczny 
Prowadzisz dużą, średnią, a może małą 

firmę? Niezależnie od jej rozmiaru i branży,  
w której działasz, enova365 Sprzedaż  

i CRM dostosuje się do Twoich potrzeb.  
Sam zdefiniujesz zasady tworzenia list  

kontrahentów, zadań czy też  
monitorowanych zdarzeń oraz według 

własnych preferencji wybierzesz  
dodatkowe moduły. 

Strategiczny 
Zapomnij o ręcznym wypełnianiu plików 
w arkuszu kalkulacyjnym. System CRM 

enova365 od ręki i wygodnie wygeneruje 
zestawienia, jakich potrzebujesz.  

Następnie szybko i skutecznie podejmiesz 
istotne decyzje strategiczne  

na ich podstawie.

Poznaj zalety enova365 Sprzedaż i CRM

POZNAJ ZALETY enova365 SPRZEDAŻ I CRM



Automatyczny 
Zautomatyzuj proces sprzedaży przy  

pomocy CRM. Wysyłaj powiadomienia,  
np. o niezapłaconych fakturach – za 

pośrednictwem poczty e-mail lub sms. 
Prowadź nie tylko proces sprzedażowy,  

ale także supportu i reklamacji.

Ułatwiający kontakt 
enova365 pozwala na tworzenie raportów 

dotyczących historii kontaktów  
z konkretnym kontrahentem.  

Oprogramowanie zawiera gotowe  
wzorce, które możesz modyfikować  
zgodnie z potrzebami Twojej firmy.

Poznaj zalety enova365 Sprzedaż i CRM

POZNAJ ZALETY enova365 SPRZEDAŻ I CRM



Gwarantuje dostęp do wszystkich funkcji nie tylko w aplikacji desktopowej 
i przeglądarce internetowej, ale także za pośrednictwem aplikacji mobilnej. 
Zarządzaj biznesem dynamicznie – skądkolwiek zechcesz. Zawsze będziesz 
mieć pod ręką najważniejsze dane. To aplikacja, która umożliwia dostęp do 
pełnej bazy firmowej i zdalne zarządzanie firmą.

Pracuj mobilnie
Możliwość pracy z dowolnego miejsca na ziemi z dostępem 
do Internetu nigdy nie była tak ważna jak dzisiaj. Zyskaj 
nowe możliwości w prowadzeniu firmy dzięki dostępowi 
do danych na swoim tablecie lub smartfonie.

Aplikacja pozwala m.in. na:
• Bieżące kontrolowanie wyników sprzedażowych, 

wskaźników biznesowych czy informacji o zamówie-
niach Twoich klientów.

• Stały dostęp do zapytań Twojego zespołu, dzięki czemu 
nawet w podróży służbowej możesz akceptować wnio-
ski pracownicze.  

• Dostosowanie systemu do potrzeb przedsiębiorców  
i managerów, którzy często przebywają poza biurem. 

Aplikacja mobilna dla handlowców
Korzystaj z intuicyjnej aplikacji na urządzeniach z syste-
mem Android! Wystawiaj dokumenty handlowe, zapytania, 

oferty, zamówienia – gdzie i kiedy chcesz. Planuj wizyty  
z klientami i kontrahentami, szkolenia, prezentacje handlo-
we, wydarzenia. Sprawdzaj aktualny cennik i przyznawaj 
rabaty swoim klientom. Zintegruj aplikację z kalendarzem  
i mapami Google. Wszystko na wyciągnięcie ręki –  
w Twoim telefonie!

System CRM enova365 
nadąża za Tobą  
i Twoją firmą

SYSTEM CRM enova365 NADĄŻA ZA TOBĄ I TWOJĄ FIRMĄ



Prowadzisz małą, średnią, a może dużą firmę? Niezależnie od skali 
i branży Twojej działalności, enova365 Sprzedaż i CRM odpowie 
na wszystkie potrzeby. Dzięki elastyczności naszego rozwiązania 
dostosujesz je do profilu swojego przedsiębiorstwa. Sam zdefiniu-
jesz zasady tworzenia list kontrahentów, zdarzeń, monitorowanych 
leadów i transakcji. 

Dostępny w chmurze
Z systemu enova365 możesz korzystać także w chmurze. W razie 
potrzeby łatwo rozbudujesz oprogramowanie o kolejne funkcjonal-
ności, a dostęp do wszystkich danych swojej firmy będziesz mieć  
z dowolnego urządzenia.

Wybierz moduły
Elastyczność to wybór. W enova365 sam dowolnie zestawisz moduły, 
które najlepiej odpowiadają na potrzeby Twojej firmy. System 
będzie rozwijał się razem z Twoją działalnością – w każdej chwili 
możesz uzupełnić jego strukturę o kolejne funkcjonalności, płacąc 
wyłącznie za wybrany moduł.

Elastyczny system  
dostosowany do  
Twojego biznesu



Generuj raporty i wybieraj dane, które wymagają analizy – enova365 
Sprzedaż i CRM przygotuje ją dla Ciebie. Korzystaj z bazy gotowych 
wzorców raportów, a także definiuj własne. 

• Łatwo i wygodnie eksportuj dane do arkusza z dowolnego  
miejsca w systemie, a następnie prezentuj je w formie wykresu.

• Zyskaj pełną dowolność w tworzeniu analiz w oparciu  
o informacje zawarte we wszystkich modułach enova365.

• Automatycznie twórz wyspecjalizowane raporty oraz analizy 
danych, które znajdują się w bazie operacyjnej programu. 

Wykorzystaj narzędzia analityczne
System CRM gwarantuje dostęp nie tylko do najważniejszych danych, 
ale również do narzędzi umożliwiających ich analizę. Prześledź  
zachowania klientów i dopasuj do nich działania swojej firmy. 

enova365 umożliwi Ci szybki eksport wybranych danych  
z dowolnego miejsca w systemie do wskazanego arkusza. Twórz  
wizualizacje w formie wykresów i łatwiej podejmuj strategiczne 
decyzje biznesowe.

Podejmuj strategiczne  
decyzje dzięki danym



Dzięki enova365 możesz wysyłać automatyczne powiadomienia swoim 
pracownikom, kontrahentom i klientom. W ten sposób przypomnisz im 
za pomocą poczty e-mail lub SMS m.in. o zbliżającym się terminie zapłaty, 
obowiązującej promocji czy dacie spotkania lub szkolenia. 

Zautomatyzuj sprzedaż z enova365:
• Powiadamiaj użytkowników o nowych zadaniach za po-

średnictwem Poczty CRM lub SMS.
• Generuj przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności. 
• Opracuj spersonalizowane oferty – wygeneruj listę okre-

ślonej grupy klientów i wykorzystaj ją w swoich kampaniach 
marketingowych. 

• Prowadź nie tylko proces sprzedażowy, ale także  
supportu i reklamacji.

• Zgromadź w jednym miejscu wszystkie niezbędne  

dokumenty dotyczące klientów, oferty, a także  
wykonanych transakcji.

• Zbieraj dane na temat uzyskanych sygnałów sprze-
dażowych i efektywnie je analizuj, doprowadzając do  
finalizacji transakcji. 

• Zyskaj wsparcie w procesach prowadzących do  
realizacji przedsięwzięć – wykorzystuj dokumenty han-
dlowe, które umożliwiają np. ofertowanie, negocjowanie  
i fakturowanie.

Zautomatyzuj  
proces sprzedaży

ZAUTOMATYZUJ PROCES SPRZEDAŻY

enova365 pozwala gromadzić informacje 
o wszystkich czynnościach i zadaniach 
wykonanych w stosunku do klienta,  
a także dane na temat jego preferencji 
zakupowych.



Zdobądź wiedzę na temat podgrzanych leadów, sprawdzaj,  
które mają najwyższy potencjał sprzedażowy. Zyskaj informacje  
o zaangażowaniu potencjalnych klientów, źródłach ich pozyskania 
i efektywności prowadzonych działań. Sprawdzaj skuteczność po-
szczególnych handlowców, monitoruj ich pracę, aby doradzić im,  
na jakim etapie powinni podjąć kontakt oraz co zrobić, aby osiągnąć 
cel sprzedażowy.

Obsługa lejka sprzedażowego
enova365 Sprzedaż i CRM umożliwi Ci pełną obsługę lejka  
sprzedażowego. Analizuj zachowania klientów, zdobywaj informa-
cje o najbardziej strategicznych dla firmy leadach, o źródłach ich  
pozyskania oraz potencjale konwersji, a także efektywności  
prowadzonych przez Ciebie kampanii. 

Twórz wykresy i raporty na podstawie wybranych wartości  
i, opierając się na otrzymanych wizualizacjach, optymalizuj pracę 
swojego zespołu. 

Analizuj leady  
na każdym etapie 
procesu sprzedaży



Po każdym kontakcie z klientem gromadź informacje o wszystkich 
czynnościach i zadaniach wykonanych wobec niego, a także dane  
na temat jego preferencji zakupowych.

Buduj relacje z klientami dzięki danym:
W dowolnym momencie eksportuj wybrane dane, np. 
listę kontaktów na potrzeby Twojej kampanii sprzedażowej.

• Wprowadzaj dane tak, jak Ci wygodnie: wypełnij for-
mularz lub importuj je z poziomu arkusza Excel oraz  
z pliku .xml. 

• Twórz bazy danych na temat klientów, które  
w każdej chwili możesz wyeksportować. Co więcej, 
dzięki filtrom wyselekcjonujesz istotne dla Ciebie infor-
macje. 

• Wygeneruj listy określonych grup klientów, które mo-
żesz wykorzystać w swoich kampaniach marketingo-
wych – w ten sposób opracujesz spersonalizowane 
oferty.  

• Korzystaj z wielu filtrów z poziomu interfejsu –  
zgromadzone dane możesz podzielić m.in. ze względu 
na aktywność klientów, projekty czy też kampanie. 

Wykorzystaj dane  
do budowania relacji  
z klientami

WYKORZYSTAJ DANE DO BUDOWANIA RELACJI Z KLIENTAMI

Dzięki systemowi enova365 handlowiec nie musi gro-
madzić danych na temat klientów, w różnych  miejscach 
poza systemem – zbiera potrzebne informacje w jednym 
miejscu, co sprawia, że jego praca jest znacznie bardziej 
efektywna. Korzystając z rozbudowanych filtrów, w łatwy 
sposób wyszukuje kontrahenta spełniającego określone 
cechy i przygotowuje dla niego spersonalizowaną ofertę.



Wybierz moduły dopasowane do specyfiki Twojej działalności

WYBIERZ MODUŁY DOPASOWANE DO SPECYFIKI TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

CRM 
Kreuj, zarządzaj i podtrzymuj relacje z klientami 

– niezależnie od rozmiaru przedsiębiorstwa  
i branży, w której działasz. Buduj bazę  

kontaktów i korzystaj z łatwego dostępu do 
danych w jednym miejscu. Twórz listy  

kontrahentów, rejestruj zdarzenia, zadania,  
leady i transakcje, przechowuj i archiwizuj  

dokumenty oraz gromadź informacje.

Przekonaj się, jak moduł CRM może  
ułatwić Twoją pracę.

Faktury 
Korzystaj z prostej obsługi firmy w zakresie 

wystawiania dokumentów sprzedaży – wystawiaj 
faktury, definiuj ceny i wyciągaj wnioski z rapor-
tów. Przechowuj informacje o kontrahentach,  
bankach i urzędach, używaj zdefiniowanych 

raportów sprzedaży (np. sprzedaż wg towarów  
i usług) i generuj własne zestawienia za  

pośrednictwem wbudowanych  
mechanizmów filtrowania. 

Poznaj wszystkie możliwości  
modułu Faktury. 

Pulpit Kontrahenta 
Udostępnij kontrahentom nowy kanał komuni-

kacji – zaoferuj im dedykowaną platformę  
z dostępem do zamówień i dokumentów.  

Zautomatyzuj dzięki temu procesy składania  
zamówień oraz obieg dokumentów i informacji  

między kontrahentem a użytkownikiem  
enova365. Wspólna baza danych eliminuje  
konieczność wysyłania maili i wykonywania  

telefonów. Co więcej, Pulpit może zostać  
połączony z modułem Workflow w celu np.  
zdefiniowania powiadomień dla operatora  
enova365 o wystawionych dokumentach. 

Sprawdź, co możesz zaoferować swoim  
kontrahentom dzięki Pulpitowi Kontrahenta.

 https://www.enova.pl/moduly-systemu/moduly-podstawowe/crm/
https://www.enova.pl/moduly-systemu/moduly-podstawowe/faktury/
https://www.enova.pl/moduly-systemu/pulpity/pulpit-kontrahenta/


Wybierz moduły dopasowane do specyfiki Twojej działalności

WYBIERZ MODUŁY DOPASOWANE DO SPECYFIKI TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Windykacja 
Kontroluj należności swoich kontrahentów  

i zautomatyzuj proces egzekucji przeterminowa-
nych płatności – generuj dokumenty, powiada-
miaj dłużnika o zaległościach drogą sms-ową 
i mailową. Zyskaj szybki wgląd do całej doku-

mentacji i aktualnie prowadzonych spraw,  
a także pełną informację analityczną o windyko-
wanych należnościach według spraw windyka-

cyjnych. Szybko twórz nowe procesy windykacyj-
ne dzięki wykorzystaniu elementów Workflow. 

Sprawdź, jak moduł Windykacja 
może ułatwić egzekucję  

przeterminowanych płatności.

SMS 
Skuteczniej i wydajniej komunikuj się  

z pracownikami i klientami przez SMS! Możesz 
zaprogramować funkcje wysyłające wiadomości 
z dowolnego miejsca w systemie. W ten sposób 

np. przypomnisz kontrahentom o aktualnych 
promocjach, poinformujesz pracowników  

o szkoleniu czy zasygnalizujesz klientom zbliżają-
cy się termin płatności za fakturę. System sam 

pobierze numer kontaktowy z kartoteki  
kontrahenta lub wygeneruje okno z polem, 

gdzie będziesz mógł go uzupełnić.  
 

Przekonaj się, jak moduł SMS może poprawić 
komunikację w Twojej firmie.

E-mail 
Twoi pracownicy przesyłają dokumenty drogą 

elektroniczną? enova365 E-mail to rozwiązanie, 
które ułatwi im pracę! Pozwala na wysyłanie  

i odbieranie wiadomości bezpośrednio  
z systemu enova365. Umożliwia także wysyłanie 

dokumentów w formacie PDF przy  
wykorzystaniu wbudowanych mechanizmów 

obsługi wiadomości elektronicznych.

Wykorzystaj moduł E-mail, 
aby usprawnić komunikację mailową.

 https://www.enova.pl/moduly-systemu/moduly-podstawowe/windykacja/
https://www.enova.pl/moduly-systemu/moduly-dodatkowe/sms/
https://www.enova.pl/moduly-systemu/moduly-dodatkowe/e-mail/


Przedstawiciel Handlowy 
Pracuj z dowolnego miejsca i buduj stabilne  

relacje z klientem. Korzystaj z aplikacji dostępnej na urządzeniach  
mobilnych. Wystawiaj dokumenty handlowe, planuj i przeprowadzaj wizyty  

u klientów, prowadź i rejestruj korespondencję, monitoruj realizację  
zamówień – niezależnie, gdzie się znajdujesz. Dla jeszcze większej  

wygody zintegruj moduł z kalendarzem Google i bazą GUS. 

Wykorzystaj moduł Przedstawiciel Handlowy, 
aby usprawnić codzienną pracę działu handlowego.

Wybierz moduły dopasowane do specyfiki Twojej działalności

WYBIERZ MODUŁY DOPASOWANE DO SPECYFIKI TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Workflow
Zautomatyzuj procesy biznesowe oraz zminimalizuj ryzyko wystąpienia  
błędów i ewentualnych przestojów. Przyspiesz przepływ dokumentów  

między działami i pracownikami i zyskaj wgląd do dokumentów  
źródłowych. Kontroluj na bieżąco terminy realizacji zadań. Dzięki  

zastosowaniu Workflow: łatwo zdefiniujesz procesy, w których dokumenty, 
informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do  

następnego, a Twoi pracownicy nie będą musieli znać wszystkich procedur  
organizacyjnych obowiązujących w firmie i będą informowani  

o zadaniach oraz terminach ich wykonania. 

Poznaj możliwości Workflow, 
które pomogą Ci zautomatyzować sprzedaż. 

https://www.enova.pl/moduly-systemu/moduly-podstawowe/workflow/
https://www.enova.pl/moduly-systemu/moduly-podstawowe/przedstawiciel-handlowy/


Nasz system doceniło już 16 000 firm  
w Polsce – teraz Ty przekonaj się,  
jak możemy zmienić Twój biznes.  

Testuj bezpłatnie  
system enova365  
przez 14 dni!

Pobierz wersję demo

https://www.enova.pl/testuj/

