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Sânndom Nexus | Gestió de Contactes
Solucions per al manteniment i gestió de contactes - CRM
Adreçada a totes aquelles empreses que volen gestionar els seus contactes d’una
manera ordenada i amb un fidel compliment del Reglament Europeu de Protecció de
Dades.
Sânndom Nexus us permet tenir en únic repositori tots els vostres contactes amb
totes aquelles dades que us són necessàries per a la seva gestió.
L’objectiu d’aquesta solució és que tots els contactes que avui teniu en diferents
entorns, provocant duplicitat i alhora incoherència en les dades, estiguin tots unificats
en un sol entorn.

Campanyes de màrqueting
Aquesta solució us permet gestionar l’enviament a tots els vostres contactes,
mitjançant correu electrònic, sigui de manera massiva o bé sectoritzada, totes
aquelles campanyes de màrqueting que desitgeu.
Amb Sânndom Nexus podreu realitzar campanyes i adreçar-les específicament a cada
col·lectiu que desitgeu.
Podreu fer el seguiment de la informació enviada a cada contacte, amb el detall de la
campanya i la data de l’impacte.

Gestió d’avisos
La solució us permet tenir un control de l’activitat dels vostres contactes, aplicant-hi
avisos i alertes per a posteriors gestions.

Comunicació amb l’exterior
Sânndom Nexus us permet comunicar-vos amb d’altres entorns.
Exportar informació cap a gestors de correu per l’enviament massiu de correus
electrònics.
Importació de dades dels diferents entorns on avui hi ha els contactes cap el
repositori únic Nexus.
Comunicació directa amb Sânndom Communicate, amb la incorporació dels
resultats de les campanyes.
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Altres solucions de Sânndom Consulting
Sânndom Imaginarium
Disseny i adaptació de la nova imatge corporativa.
Sânndom Consilium
Serveis de Consultoria integrals per a l’empresa.
Sânndom Argumentum
Creació de llocs web.
Sânndom Medicus
Solució per a la gestió de consultoris mèdics.
Sânndom Communicate
Dissenys i realització de campanyes d’e-mailing.
Sânndom Documentis
Gestió documental.
Sânndom Socialis
Gestió de xarxes socials.
Sânndom Tempus
Gestió de projectes.
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