Program BON24 to nowoczesne podejście dla biura nieruchomości.

Posiada wiele atutów jak:
- Definiowanie jednego lub wielu biur
- Automatyczny lub ręczne eksporty do portali z zapisem historii wysyłek
(łatwo i skutecznie możemy sprawdzić kiedy wysłaliśmy oferty).
- Statystyki pracy pracowników
- Rozbudowana administracja pracowników
- Tworzenie notatek
- Kalendarz pracy pracowników
- Rejestr spotkań - moduł, który wyłapie wszystkie spotkania z tym samym klientem po numerze
telefonu. Przykładowo 2 agentów chce się umówić z tą samą osobą na prezentację moduł
automatycznie pokaże konflikt.
- Grupowanie klientów. Dzięki grupowaniu klientów możemy stworzyć grupy robocze i do takich grup
automatycznie wysłać e-mail z ofertami za pomocą jednego kliknięcia.
- Wydruki z notesu
a) z możliwością wydruku adresu oferty (rejestrowane, kto wykonał taki wydruk)
b) bez adresu oferty
- Ustawianie aktywności zdjęć. Można dodać zdjęcia do programu które nie są aktywne i w ten sposób
nie eksportujemy ich do portali ani nie wyświetlamy na stronie WWW.
- Możliwość drukowania faktur w PDF dzięki temu można wysłać do klienta przez email.
- Możliwość definiowania własnych statusów oferty i klienta oraz oznaczanie ich dowolnym kolorem.
Bardzo elastyczna możliwość która pozwala biurom na wprowadzanie własnych procedur działania.
Przykładowo nowo dodana oferta może być zdefiniowana jako w opracowaniu, dopiero zmiana statusu
na aktywny spowoduje że oferta będzie eksportowana na portale i wyświetlana na stronie www.
- Newsletter - wysyłanie nowych ofert na adresy email
- Rozbudowane statystyki
- Kopiowanie i przepisywanie ofert
- Generowanie widoków ofert w pdf - możliwość tworzenia własnych szablonów wydruków
- Prosty system zarządzania promocjami i treścią strony WWW
- Automatyczne generowanie umów dla klientów na podstawie danych klienta
- Kontrola zgłoszeń z internetu
- Program automatycznie łączy klientów kupujących z ofertami.
- Mapa - na ofercie automatycznie ładuje się mapa która prezentuje obiekty użyteczności publicznej
obok nieruchomości
- Wiele innych funkcji
Kompleksowo wspieramy naszych klientów, zawsze mogą liczyć na szybką pomoc.

