


กว่า 70 ประเทศทั่วโลก เลือกใช้ AquaCRM

  ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์



AquaCRM
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM) ของเรา เป็น
มากกว่าแอพลิเคชั่น หรือซอฟท์แวร์ เพราะนี่คือวิธี
การทางธุรกิจที่จะทำาให้คุณติดต่อและสานสัมพันธ์กับ
ลูกค้าผู้ทรงคุณค่าทางธุรกิจได้อย่างทั่วถึง

AquaCRM จะพาคุณพบกับประสบการณ์มากมาย
แบบที่ไม่เคยสัมผัสที่ใดมาก่อน เช่น การปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
แบบใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพิ่มรายได้และลดความไม่มี
ประสิทธิภาพลงไป 

AquaCRM เป็นระบบระบบที่ช่วยในการตัดสินใจของ
ธุรกิจได้อย่างแม่นยำา และช่วยบริหารเวลาในการทำา
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยตัวเลือกที่หลากหลายระดับแนวหน้า AquaCRM 
มีวิธีการที่สามารถช่วยเหลือการทำางานตามความ
ต้องการทางธุรกิจ และช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้
อย่างรวดเร็ว.



AquaCRM ข้อเสนอสู่เส้นทางความสำาเร็จ
ของธุรกิจและทรงคุณค่าให้กับลูกค้า ง่าย
ต่อการใช้งาน ด้วยวิธีการที่สะดวก เข้าถึง
ทุกช่องทาง พร้อมใช้งานในทุกที่ทุกเวลา
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AquaCRM
เส้นทางสู่ความสำาเร็จที่รวดเร็วและทรงคุณค่า

• สะดวกต่อการใช้งานกับระบบนำาทางที่ใช้ง่าย

• พร้อมใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา กับฟังก์ชั่นเต็มรูป
แบบของระบบ AquaCRM ผ่านโทรศัพท์มือถือ.

• ตอบสนองต่อความต้องการ และแก้ไขปัญหาตาม
ที่คุณต้องการได้อย่างตรงจุด

• พร้อมใช้งานบนเครือข่าย

• กระบวนการที่สมบูรณ์แบบในการติดตามลูกค้า

• ได้รับผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้นเป็นเจ้าของได้
ด้วยต้นทุนที่ตำา่



AquaCRM
ผลตอบแทนระยะสั้น

• รับประกันการขาย การตลาด และการบริการ
ลูกค้า ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด 

• ลดต้นทุนทางการขาย

• ลดต้นทุนลูกค้าทางการตลาด

• รับประกันการบริการลูกค้าด้วยความพึงพอใจ

• ลดต้นทุนการบริหาร

• ปลอดภัยและเพิ่มรายได้ให้กับคุณ

• รับประกันว่าการลงทุนของคุณจะพัฒนาสู่แนว
หน้า

• รับประกันผลที่แน่นอนและถูกต้องแม่นย่ำา 

• ลดการหนีหายของลูกค้า

• เพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้า นำาคุณไปสู่รายได้ที่
เพิ่มมากขึ้น 

• เพิ่มความสามารถในการให้เจ้าหน้าที่ของคุณ
บริการแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ

• ลดจำานวนของการเสียโอกาสทางธุรกิจ

• ส่งเสริมผลิตผลและทำาให้พนักงานสามารถบรรลุ
เป้าหมายมากขึ้น

• เพิ่มช่องทางการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตไปพร้อมๆ กับ

 ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ผลประโยชนทางธุรกิจของคุณ

เพิ่มความมั่นใจให้พนักงานในการเชื่อมต่อกับรัฐวิสาหกิจ
สู่ลูกค้า หุ้นส่วน และข้อมูลที่คาดหวัง

บริหารและประสานงานขาย การตลาด และกิจกรรมการ
บริการลูกค้า ด้วยการปฏิสัมพันธ์ที่มุ่งหวัง

กำาหนดเป้าหมายตามลักษณะวงจรการขาย การ
พยากรณ์ และวิเคราะห์รายงานผ่านระบบข้อมูล

สร้างตาราง และกิจกรรมทางการตลาด และประเมินผลใน
ทุกๆ การแข่งขัน

ส่งบริการที่ลูกค้าพึงพอใจและมั่นใจว่าลูกค้าคือที่หนึ่งใน
การขายเพิ่มมูลค่าในการนำาลูกค้าไปสู่การตัดสินใจทาง
ธุรกิจ

ทำาให้องค์กรของคุณอยู่ในแนวหน้า เพิ่มผู้ ใช้งานและเพิ่ม
ความยืดหยุ่น

ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเมื่อไหร่ก็ ได้ ที่ออฟฟิศ หรือ
บนถนน โดยมือถือของคุณ

ผสมผสานซอฟท์แวร์ชั้นนำาของออฟฟิศด้วยระบบ 360 
องศา 

ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าและดาวน์โหลด
เอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ



AquaCRM
ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ ใช้งาน

AquaCRM ได้ย่อขนาดการทำางานของธุรกิจให้เล็ก
ลง ง่ายและรวดเร็วต่อการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ ทั้ง
ยังรวดเร็วในการทำางาน ดังนั้นคุณจะพบกับสิ่งดีๆ 
บนหนทางการทำางานในธุรกิจของคุณ

อีกทั้งยังสามารถปรับการทำางานได้ตามรูปแบบของ
คุณ ประหยัดทั้งเงินและเวลา ทั้งตอนนี้และในอนาคต 
เชื่อมั่นได้เลยว่าเราสามารถช่วยคุณได้จากระบบ 
AquaCRM ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่าง
รวดเร็ว.

ประโยชน์จาก AquaCRM สู่ธุรกิจของคุณ

บริหารการตัดสินใจอย่างว่องไว และสนับสนุนข้อมูล 
รายงานตามเวลาจริงผ่านทีมงานทางธุรกิจ

บริหารพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ ใช้ระบบ CRM 
สามารถติดตามกิจกรรมได้ฉับไวและส่งระบบการแจ้งเตือน
เมื่อมีกิจกรรมสำาคัญผ่านระบบอัตโนมัติ

ประสิทธิภาพของกิจกรรมทางการตลาดสูง โดยการ
กำาหนดกลุ่มผู้ติดต่อและเป้าหมายทางการตลาด

รายงานการส่งสินค้าที่เชื่อถือได้ ใช้พื้นฐานการขายที่น่า
ไว้ใจ เพิ่มการพยากรณ์การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถทำานายการบริหารระบบหมุนเวียนของเงินได้
อีกด้วย

บริการคุณภาพสูง ด้วยการปฏิบัติการที่รวดเร็วในการ
ค้นหา สำาเร็จด้วยผลลัพธ์ที่พึงพอใจ

เพิ่มคุณค่าการบริการกับลูกค้ารายบุคคล ทั้งความใส่ใจ
ในการบริการ ปกป้องสิทธิประโยชน์ของบัญชีสูงสุด

ระบบปฏิบัติงานอัตโนมัติแทนระบบการทำางานด้วยมือ ตัด
ปัญหาการบริหารงานที่ซำาซ้อน เพื่อทีมงานจะได้มุ่งไปที่
กิจกรรมการเพิ่มผลประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ทำางานร่วมกับ การตลาด และ back-office แบ่งปันข้อมูล
การทำางาน ตรวจสอบตามเวลาจริง

ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อของลูกค้า ประเมินรูปแบบการ
สั่งซื้อเพื่อชี้ช่องทางโอกาสขายใหม่

้



AquaCRM
คุณลักษณะโดยรวม

สำาหรับผู้ ใช้งาน

• ง่ายต่อการใช้งานให้ความรู้สึกสบายตา

• ปรับแต่งแดชบอร์ดอย่างอิสระ

• การออกแบบรูปแบบการใช้งานที่เป็นส่วนตัวของผู้ ใช้
งาน

• แนะนำาวิธีการใช้งานผ่านระบบวิดีโอ

• การบริหารความสัมพันธ์แบบกราฟ

• การรายงานแบบแผนภูมิและกราฟ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

• เชื่อมต่อการทำางานตามเวลาจริงระหว่าง 
AquaCRM กับอีเมล์ในการบริหารวันและเวลา 

• ระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสู่หน้าแดชบอร์ด

• ศูนย์กลางการจัดการประชุม

• ระบบบริหารปฏิทินเต็มรูปแบบ

• ปรับแต่งเวิร์กโฟลว์การทำางานของผู้ ใช้

• การเข้าถึง AquaCRM ผ่านเบราเซอร์อินเตอร์เน็ตที่
ทันสมัย

• เข้าถึง AquaCRM บนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์            
แท็บเล็ต

สำาหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน ไอที

• ปรับแต่งข้อมูลอย่างอิสระ

• ง่ายต่อการติดตั้งและรวดเร็ว

• ง่ายต่อการรวมข้อมูล

• ระบบตัวเลือกที่ปรับเปลี่ยนได้ในแนวหน้า

• ความสามารถในการปรับแต่งขั้นสูง

• การใช้งานรวมกันระหว่าง AquaCRM และ ปฏิทิน 
Google สำาหรับระบบการบริหาร ความสามารถใน
การตั้งค่าใช้งานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว

การทำางานร่วมกับระบบ AquaCRM

• Google Calendar

• Social media integration

• Web self-service / web to form

• Email marketing





AquaCRM
คุณลักษณะโดยรวม 

AquaCRM นำาคุณไปสู่การขายด้วยประโยชน์สูงสุด 
และข้อเสนอที่ดีที่สุด ช่วยให้คุณได้รับโอกาสในการ
เสนอขายที่สูงกว่า การทำางานอย่างรวดเร็วผ่านหน้า
ปฏิทิน การประเมินการส่งสินค้า รายงานการขาย 
และอีกมากมาย ที่จะส่งเสริมบุคลากรทางการขาย
ของคุณให้สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างง่ายดาย

ซึ่งบน AquaCRM ฝ่ายขายจะสามารถบริหาร และ
ดำาเนินการทุกกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บนหน้าจอ ซึ่ง
เป็นการทำางานที่เชื่อมโยงฝ่ายขายไปยังโอกาสการ
ขาย การประเมินสินค้า การจัดการปฏิทินและงาน 
เชื่อมต่อเครือข่ายผ่านโซเชียลมีเดีย จากการปรับแต่ง
พื้นที่ใช้งาน

ง่ายต่อการใช้งานโดยเครื่องมือเชิงวิเคราะห์จากฐาน
ข้อมูลลูกค้า ที่ช่วยให้ฝ่ายขายของคุณเห็นถึงโอกาส
ทางการขาย ด้วยระบบการทำางานอัตโนมัติ และการ
กำาจัดขั้นตอนการทำางานที่ไม่จำาเป็นออกไป ฝ่ายขาย
สามารถย่อขนาดกระบวนการขาย และปฏิบัติตามเป้า
หมายที่บริษัทกำาหนด ซึ่งหมายถึงความสามารถใน
การดำาเนินตามขั้นตอนของโอกาสให้ก้าวหน้าได้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพอย่างถึงที่สุด   

Aine
O’Mahony, Business
Development Team 

Leader,
CarTrawler

“ในส่วนของแผนกการขาย AquaCRM 
เป็นเครื่องมือที่เราใช้กันมาเป็นเวลานาน 

และมีความสำาคัญเป็นอย่างมาก เราสามารถ
กำาหนดการติดต่อลูกค้าได้บน AqauCRM    ทุก

โอกาสขายของเราได้ถูกติดตามเสมอ เราอาจ
จะเสียโอกาสบางอย่างไปหากเราไม่มีระบบ

ความ AquaCRM นี้.”



AquaCRM
ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ ใช้งาน 

ย่อขนาดโอกาสทางการขายในวิธีของคุณ

• สร้างข้อความและคำาสั่งอย่างแม่นยำาเพียงคลิ๊ก

• การจัดการความร่วมมือและฝ่ายขายผ่านทาง
แผนกของคุณ

• กำาจัดงานที่ไม่พึงประสงค์ ตัดสินด้วยข้อมูลที่
แม่นยำา ข้อมูลจากเวลาจริง ณ ปัจจุบัน

• เพิ่มความมั่นใจให้กับทีมของคุณและส่งเสริมการ
ผลิต ด้วยงานชั้นนำา โอกาส งาน และกิจกรรม

• เชื่อมไตรมาสการขายแบบอัตโนมัติ ปรับให้
สอดคล้องกับองค์กร

• ลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสการขาย

• ประสบการณ์ชั้นยอดของผู้ ใช้งานบนบราวเซอร์
ด้วยระบบที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

• เพิ่มข้อมูลผลผลิตทางการเงินจากระบบพัฒนา
งานด้วยไอที

• ลดเวลาการบริหารงานขาย (การขายทาง
โทรศัพท์ใช้เวลามาก)

• เชื่อมโยงฝ่ายขายให้เกิดประสิทธิภาพ กับวิธีการ 
AquaCRM ผ่านมือถือ

AquaCRM เพิ่มความสามารถการทำางานจากระบบ
มือถือได้ทุกๆ ที่ ซึ่งเชื่อมั่นได้ในความรวดเร็วของการ
ประเมิน/วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า  โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่
นอกสำานักงาน

สามารถเชื่อมต่อการทำางานกับฝ่ายขายผ่านทาง
มือถือ ทำาการประเมินข้อมูลสำาคัญของลูกค้าที่มี
การเชื่อมต่อล่าสุด และนอกจากนี้ยังมีแอพลิเคชั่น 
AqauCRM สำาหรับ IOS และ Androi ช่วยในการ
ทำางานที่สะดวกยิ่งขึ้น อัพเดตข้อมูลตามเวลาจริง
สนับสนุนการบริหารความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะ
เป็นที่ไหน หรือเมื่อไหร่ ก็สามารถทำาได้

ประโยชน์ของ AquaCRM ต่อฝ่ายขาย

เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ชัดเจนขึ้นผ่านทางแผนกและ
กิจกรรมการเสนอขาย และกระบวนการเสนอราคาแบบ
อัตโนมัติ

กระบวนการสร้างใบเสนอราคาและนำาเสนออัตโนมัติ

กำาจัดกระบวนการขายที่ซำาซ้อน

เชื่อมโยงความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย
การขายเหนือระดับและการจัดการงานขาย

ลดข้อมูลที่ไม่จำาเป็น เพิ่มความสำาคัญให้กลุ่มที่มีโอกาสสูง

ส่งมอบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ทางการเงินสำาหรับระบบ 
back-office

ยกระดับความสามารถของการแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึ้น

ลดการใช้เวลาบริหารงานขายในสำานักงาน (การขายทาง
โทรศัพท์ใช้เวลามากกว่า)

เชื่อมต่อข้อมูลให้สำาเร็จเพียงครั้งเดียว

ลดเวลาที่ใช้ในการพยากรณ์

จัดการระเบียบงานและประสานการประชุมได้ดีกว่า 

ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าและดาวน์โหลด
เอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

้



AquaCRM
ระบบการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน

เครื่องมือทางการตลาดที่ประเมินค่าไม่ได้ AquaCRM 
ช่วยคุณวางแผนดำาเนินการ และประเมินค่าความ
สำาเร็จในทุกๆ การแข่งขันของตลาด ซึ่งเป็นเรื่องง่ายที่
จะได้ข้อความที่ถูกต้อง ถูกคน และถูกเวลา กำาจัดงาน
ที่ไม่พึงประสงค์ สามารถดำาเนินกิจกรรมไปสู่แหล่ง
การตลาดของคุณ และสัมผัสผลได้มากที่สุด ผู้ ใช้
สามารถสร้างแผนงานและแชร์ได้

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นการรวมวิธีการ
ทางการตลาดไว้กับอีเมล์ พร้อมทั้งการประกาศต่างๆ 
ในรูปแบบของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่ง
ข้อมูลแบบว่องไว ดำาเนินแผนการตลาดอัตโนมัติ ที่
ง่ายต่อการใช้งาน เพียงคลิ๊ก และประเมินราคาด้วย 
AquaCRM

การวิเคราะห์ทางการตลาดและการรายงานข้อมูล
ทางบัญชีที่แน่นอนในทุกๆ รอบ หมายถึง ความ
สามารถในการรายงานผลที่จะนำามาคำานวณความ
คุ้มค่าในการลงทุนและประสิทธิภาพ ซึ่งยังสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างย่อได้จากหน้าแดชบอร์ด 
สำาหรับการอ้างอิง



จัดการการวิเคราะห์ทางการตลาด 

และกิจกรรมการบริการลูกค้าได้ทุกวัน 

โดย AquaCRM



AquaCRM
ประสิทธิภาพของฝ่ายขายและการตลาด

ผลประโยชน์ของ AquaCRM ต่อฝ่ายขาย

• สร้าง จัดเก็บ และบริหารแผนงานการตลาดได
อย่างมีระบบ

• วางแผน และจัดเก็บกิจกรรม งาน งบประมาณ และ
รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมทางการตลาด

• ชี้เป้าหมายของกลุ่มลูกค้าที่มีอัตราของความ
สำาเร็จในการขายที่มากกว่า

• การวิเคราะห์ความสามารถทางการตลาดแบบ
เวลาจริง และการจัดการงบประมาณอย่างชัดเจน

• ย่อขนาดกล่องข้อมูลทางการตลาดให้สามารถ
ดำาเนินงานอย่างรวดเร็ว

• รวมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในระบบ 
AquaCRM ด้วยการออกแบบรูปแบบอีเมล์ที่
ครอบคลุมความจำาเป็นในการสื่อสาร

• ติดตามการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด จำานวน       
คลิ๊กหรืออัตราการตีกลับ ทราบผลอัตโนมัติผ่าน 
AquaCRM

• ย่อระบบสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ผ่านการรวมตัว
ของช่องทางโซเชียล  

• สัมผัสประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับการรวมตัว
ของบราวเซอร์

• ระบบ วิธีการทางโซเชียล CRM ทั้ง Facebook 
Twitter การขยายบทสนทนา และเชื่อมโยงกับ     
มีเดียอื่นๆ

Database Marketing
Manager

“AquaCRM เพิ่มระดับของความ
เชี่ยวชาญสู่การส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ 
การขายทางโทรศัพท์  สามารถจัดการ
โฆษณาด้วยอีเมล์  รายละเอียดต่างๆ จะ

ถูกแสดงผลทันที  เราจึงได้ข้อเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ งานของเรากว่า 20 งาน

สำาเร็จได้ด้วย AquaCRM จริงๆ”



AquaCRM
มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจและมอบความภักดีให้กับองค์กร

ยกลูกค้าให้เหนือระดับและมอบความพึงพอใจ               
ที่สอดคล้องกับประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบ              
AquaCRM เชื่อมโยงบริษัทของคุณในการบริหาร
ฐานข้อมูลลูกค้าอย่างรวดเร็วและประเมินผลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ถึงตรงนี้ผู้ ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล
ของลูกค้าได้ทันทีที่ต้องการ รวมถึงการบันทึกข้อมูล
และการอัพเดตระบบ โดยไม่จำาเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือ
ในการค้นหาข้อมูลลูกค้า สามารถรับทราบข้อมูลได้
ทันทีในทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการ

ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถที่จะจัดการเชื่อมโยงผู้แทน
การให้บริการและลูกค้าของคุณได้เอง ซึ่งมั่นใจได้เลย
ว่าจะมีการดำาเนินการได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ทุกๆ กรณี
สามารถบริหารการปฏิสัมพันธ์ทางหน้าแดชบอร์ด 
และเปลี่ยนตามความต้องการโดยสลับระหว่างหน้าจอ 
การขยายกระบวนการผลิตของตัวแทน การบริหาร
จัดการความรู้ง่ายขึ้น ตรวจจับข้อมูลอย่างรวดเร็ว ใน
การระบุประเด็นอาจต้องใช้เวลามากกว่า เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าตัวแทนจะไม่ทำาให้งานซับซ้อนกัน 

ประโยชน์ของ AquaCRM ต่อฝ่ายบริการลูกค้า

• บริหารบัญชีลูกค้าด้วยการประสานได้อย่างลงตัว

• ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการ

รอบริการของลูกค้า

• ถึงตัวแทนอย่างรวดเร็วและหาคำาตอบได้อย่างแม่นยำาตั้งแต่ครั้ง

แรก

• ทำาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการบริหารงาน

• เพิ่มกระบวนการผลิตด้วยตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

• มอบความสะดวกในการบริการตนเองให้กับลูกค้าด้วยรูปแบบ

ง่ายดาย

• เก็บข้อมูลลูกค้าและการบันทึกการสื่อสาร ว่าใครที่ต้องการรับ

ข้อมูลโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์

Database Marketing
Manager

“AquaCRM มืออาชีพที่ช่วยให้การ
ทำาธุรกิจของเราง่ายขึ้น ด้วยการแจ้ง
เตือนต่างๆ ผ่านทาง E-Mail และทาง

โทรศัพท์ รายละเอียดต่างๆ จะถูกแสดงผล
ทันที  เราจึงได้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานของเรากว่า 20 งาน
สำาเร็จได้ด้วย AquaCRM จริงๆ”



AquaCRM
Dashboard และเบราเซอร์

Dashboard

AquaCRM Dashboard สามารถเปลี่ยนตามการ
บริหารทางธุรกิจ และวิธีทางการทำางาน ของพนักงาน
ในแต่ละวัน Dashboard พร้อมมอบประสบการณ์ที่ดี
ให้กับผู้ ใช้ และทำาให้กระบวนการผลิตของคุณดำาเนิน
อย่างได้สำาเร็จ

ด้วยระบบ Dashboard ผู้ ใช้สามารถบริหารกิจกรรม
ได้จากทุกที่ ซึ่งรวมถึง ปฏิทิน  งาน เว็บไซต์ และระบบ
รับข่าวสาร RSS ดำาเนินการผลิตผ่านการสั่งงาน
ของคุณ และเชื่อมต่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้สำาเร็จ
มากกว่าเดิม โดยการรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ใน
ทุกๆวัน

การใช้นวัตกรรมในการดึงระบบและวางระบบการ
ใช้งานนั้น ผู้ ใช้สามารถปรับขนาด และปรับตำาแหน่ง 
การเชื่อมต่อข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้ผู้อื่นเห็นตามวันที่
ต้องการได้

 

แสดงให้คนอื่นๆ เห็น การส่งแบบเป็นธรรมชาติและ
สะดวกในการเรียกดู การใช้งานไอเทม ทำาให้ลดเวลา
จากการสับเปลี่ยนหน้าจอ จำานวนก่อนติดตั้ง พื้น
ฐานต่างๆ ที่หน้าจอแสดงผล พร้อมสำาหรับการใช้ใน
งานขาย การตลาด การบริการลูกค้า และการบริหาร
จัดการต่างๆ ผู้ ใช้งานสามารถสร้างงานบนหน้าจอ
ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นปัจจัยสำาคัญ ที่
จะทำาให้เชื่อมั่นได้ว่ารูปแบบต่างๆ ที่มีนั้นพร้อมใช้งาน
ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

การค้นหาข้อมูลที่ลงตัว

AquaCRM ทำาให้ผู้ ใช้งานมีความสามารถที่จะดำาเนิน
การต่างๆ ผ่านระบบค้นหาทางอินเตอร์เน็ต และ
ทำางานอย่างทันสมัยรวมถึงมีประสิทธิภาพ  การ
ประสานรูปแบบที่แนบเนียน สนับสนุนบราวเซอร์  
Internet Explorer (เวอร์ชั่น 7, 8 และ 9) และรุ่นล่าสุด
ของ Firefox, Chrome, Safari





AquaCRM
การใช้งานบนโทรศัพท์

ระบบ CRM บนโทรศัพท์มือถือกลายเป็นสิ่งที่
จำาเป็นสำาหรับงานขายอย่างรวดเร็ว และช่วยให้
ฝ่ายบริการลูกค้า ได้รับข้อมูลของลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

AquaCRM ได้พัฒนาวิธีการใช้งานบนโทรศัพท์มือ
ถืออย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งทำาให้โทรศัพท์มือถือของ
คุณเชื่อมต่อการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การใช้งาน AquaCRM บนโทรศัพท์มือถือนั้นเป็น
สิ่งที่มีความสำาคัญต่อฝ่ายขายของคุณเป็นอย่าง
ยิ่ง สามารถเชื่อมต่อการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 
อัพเดตบัญชีผู้ติดต่อ เพิ่มโอกาสในการขาย และนำา
ไปสู่ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ



AquaCRM
ผสานการทำางานของคุณด้วย AquaCRM

ผสานความสามารถในการบริหารงานธุรกิจของ
คุณ สร้างความสมบูรณ์แบบ ด้วยรูปแบบการดำาเนิน
กิจกรรมต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการเชื่อมต่อตลอดเวลา และความสามารถของ
การใช้งานตามพื้นฐานธุรกิจ ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็ก
หรือขนาดกลาง AquaCRM จะช่วยแก้ไขการทำางาน
ของธุรกิจให้ดีขึ้น

การผสานข้อมูลด้วยระบบชั้นนำาอย่าง AquaCRM 
ทำาให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วย
ให้การเข้าถึงข้อมูลสามารถทำาได้โดยง่ายในการ
ดำาเนินกิจกรรมการติดต่อหรืออื่นๆ กับลูกค้าเป็น
รายบุคคล ซึ่งช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาก
ยิ่งขึ้น

การผสานข้อมูล AquaCRM นั้น สามารถมั่นใจได้
เลยว่าฝ่ายขายของคุณ จะปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง 
ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ที่ไหน  การดำาเนินการ ความ
ล่าช้าของการทำางาน หรือข้อผิดพลาดที่เกิด จะถูก
ลดปริมาณให้น้อยลง

เช่นเดียวกัน การตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากข้อ
มูลที่มี นำาข้อมูลเชื่อมโยงไปสู่การเจาะจงการขาย หรือ
ส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างเหมาะสม

ข้อมูลกิจกรรมการซื้อขายของลูกค้า  จะทำาให้ฝ่าย
การตลาดสามารถรับรู้กำาลังซื้อและคาดการณ์
สถานะพื้นฐานทางการตลาด จัดกลุ่มลูกค้าที่มี
เครดิตและประวัติการซื้อที่ดีได้

ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าสามารถดำาเนินกิจกรรม
ทางข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่แม่นยำากับ
ลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ ใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุง
การบริการสำาหรับลูกค้า ยกลูกค้าให้เหนือระดับ ด้วย 
AquaCRM และนอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลข้อมูล
บนหน้าจอได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน

Managing Director

“เราเชื่อว่าตอนนี้เราได้เป็น
หนึ่งในผู้นำาอุตสาหกรรมใน

การค้นหาข้อมูลลูกค้าไม่ว่าเมื่อ
ใดที่เราต้องการ และด้วยสิ่งนี้  ได้
ช่วยให้ธุรกิจของเราประสบความ

สำาเร็จ ทำาให้ลูกค้าพอใจใน
บริการของเราอย่างยิ่ง” 





AquaCRM
ตัวเลือกแถวหน้าที่ปรับเปลี่ยนได้ ณ จุดขายหรือบนหน้าเว็บ

ด้วยระบบ AquaCRM คุณสามารถมีอิสระในการ
เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ตามที่คุณ
ต้องการ คุณสามารถเลือกปรับเปลี่ยนวิธีการขาย
จากจุดขายหรือทางเว็บไซต์  ด้วยความมั่นใจได้ว่า 
AquaCRM จะนำาธุรกิจของคุณให้เติบโต

วิธีการทางเว็บไซต์ เราได้จัดธุรกิจที่ดำาเนินการทันใจ
ด้วยวิธีการของ AquaCRM ที่ทรงคุณค่าด้วยต้น
ทุนตำา โดยโครงสร้างเว็บไซต์พื้นฐานบนบราวเซอร์ ที่
จะทำาให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะดำาเนินกิจกรรมในการ
ผลิตได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน โดยไม่ต้อง
ง้อพนักงาน ณ จุดขาย 

AquaCRM ของเรา ปรับแต่งการทำางานให้เหมาะสม
กับการดำาเนินกิจกรรมบนธุรกิจของคุณ โดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนอย่างอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพ การ
ทำางานบนเว็บบราวเซอร์หรือบนโทรศัพท์มือถือสา
มารถทำาได้อย่างง่ายดาย เกิดการสื่อสารที่ดีระหว่าง
พนักงานและลูกค้า บนระบบ AquaCRM นี้

ปรับเปลี่ยนได้ด้วยการลงทุนตำา พร้อมใช้งาน 
ณ จุดขาย หรือบนหน้าเว็บไซต์

่

่



เกี่ยวกับ AquaCRM
AquaCRM มีผู้ ใช้มากกว่า 200 องค์กร จากในหลายประเทศทั่วโลก ในการบริหารการขาย การตลาด และกิจกรรมการบริการลูกค้า AquaCRM 
เป็นเครื่องมือทางธุรกิจ ที่ทำาให้พบลูกค้าใหม่ๆ มีวิธีการทางการขายที่รวดเร็วมากขึ้น และสร้างช่องทางโอกาสในการเพิ่มผลประโยชน์ด้านความ
สัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเมื่อไหร่หรือลูกค้าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเชื่อมต่อปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ AquaCRM มอบสิทธิประโยชน์โดยส่ง
การประมวลผลข้อมูล ระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์ให้ประสบผลสำาเร็จ ขอขอบพระคุณที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการที่จะนำาข้อมูลเบื้องหลังมาสู่การขาย การตลาด การบริการลูกค้า และพนักงานอื่นๆแบบ 360 องศา ในมุมมองลูกค้าอย่างเป็นระบบ ด้วย
ความแตกต่างทางการตลาดตามวิธีการแบบ CRM

ค้นหาความแตกต่างในตัวคุณด้วย AquaCRM ผู้ช่วยทางธุรกิจของคุณ เยี่ยมชมเรา และทดลองใช้ AquaCRM ฟรี 30 วัน                               
ได้ที่  www.aquacrmsoftware.com  

AquaCRM


