
Farklı ölçekteki işletmeler için büyüleyici derecede 
kullanımı basit xRm ve CRM

Sizin CRM’iniz. 
fascinatingly basit.

Customer Centricity

C E R T I F I E D

Sabine.schenk
Notiz
Richtig Übersetzt?Bitte prüfen.Ihr CRM.Faszinierend einfach.

Sabine.schenk
Notiz
Richtig übersetzt?
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İlişkileri 
şekillendirmek. 



3Hoş geldiniz

İşletmenizin başarılı olması için sizlere nasıl yardımcı ola-

biliriz? Son teknoloji Müşteri Odaklı yazılım çözümleri ve 

geniş kapsamlı Müşteri İlişkileri Yönetimi hizmetleri ile. 

Çünkü biliyoruz: Müşteri Odaklılık, şirketleri güzel bir ge-

leceğe taşıyacak doğru felsefedir. Bu noktada bizler sizlere 

çözümlerimiz ile fayda sağlayarak yüzde yüz müşteri odaklı 

bir şirket olmanız için yol göstereceğiz.

Bizler CAS Software’i 1986 yılında iki kişilik küçük bir ope-

rasyon dahilinde kurduk. Bugün CAS Grup kendini ilişkie-

re yön vermeye ve insanları bu yönde heyecanlandırmaya 

adamış 500’ün üzerinde çalışanı ile hizmet vermektedir. 

Başarımız, en ileri seviye inovasyon ve iş veren olarak se-

ktörümüzün üst düzeylere tırmanan çekiciliği üzerine 

kurulmuştur. Bu özellikleri edinme sürecinde “TopJob” ve 

“Top100” gibi daha çok sayıda iş dünyası ödülleri kazandık. 

Tüm bunlar dünyanın en inovatif ve başarılı xRM ve CRM 

çözüm sağlayıcılarından biri olmamız hedefine ulaşma 

noktasında bizlere katkı sağlamaya devam ediyor.

Özellikle müşterilerimize minnettarız: güncel 2014/2015 

CRM memnuniyet anketlerinde de, CAS Software bir kez 

daha öncülük eden bir başarı elde etti. Sizler dahi başarılı 

geleceğiniz için Müşteri Odaklı bir şirket olma yolunda si-

zlere nasıl yol gösterdiğimizi keşfedebilirsiniz.

30 yılı aşkın süredir tek hedef: Müşterilerimizin başarısı

Martin Hubschneider
CEO

Ludwig Neer 
CTO
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» CAS CRM müşterilerimize 
çok daha yakinen odaklan-
mamıza yardımcı oluyor. «

Patrick Baur 
Kontrol Şefi,  
v. Rundstedt & Partner GmbH, 
işe alım danışmanı



5Customer Centricity

Müşteriler karşılaştırmalar yaparlar. Bizler sizin özel 

çözümler ve kişileştirilmiş tavsiyeler aradığınızı biliyoruz. 

Sonuç: Önceden son halini almış hizmetler ve standart 

ürünler müşterileri kazanmak ve tutmak noktasıda bir fay-

da sağlamazlar. Uzun dönemde müşterilerinizi mutlu tut-

manın ve de fanınız haline getirmenin yolu onların kişisel 

ihtiyaç ve temennilerini karşılamaktır.

Duygusal olarak adanmışlık içerisinde bulunan müşterileri-

niz daha sadık olup işlerinizin büyümesine kulaktan kulağa 

yayarak destek olacaktır. Daha fazla fana sahip olmanız, 

daha başarılı olmanızı sağlayacaktır. Tüm paydaşlarınız için 

mümkün olan en iyi çözümleri ve hizmetleri sunmak adına 

işinizi nasıl organize etmeniz gerekiyor?

Memnuniyeti ve ilham almayı iş başarınızla birleştirin!

Müşteri odaklı işletme olma yolunda sizlere özelleştirilmiş 

bir yol haritası sağlıyoruz.

Müşteri Odaklı felsefe: 
çok iyi müşteri deneyimleri yaratma

 xRM/CRM çözümlerimizin içerisin-

deki bütünleşik “Fan Indicator” fonksi-

yonunu kullanılarak, müşterilerinizin 

duygusal bağlarının ne kadar güçlü 

olduğunu ve yatırım yapmanız gere-

ken müşteri segmentlerini analiz edin.

,

Vínculos 
emocionales

Superior a la media

Por debajo de la media

Por debajo de la media Superior a la media

Satisfacción general 

Fan-Portfolio®:
Sursă: forum! Fuente foro, investigación básica

Subversivos
Mercenarios 

Cautivos
Simpatizantes

Fans
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CRM xRM haline geliyor: 
Yeni limitsiz ilişki yönetiminiz 



7CRM se está convirtiendo en xRM

Müşteri İlişkileri Yönetimi Tüm şirket paydaşlarıyla ilişkilerin yönetimi

Memnun müşteriler Adanmış “fanlar”

Standart yazılım, limitli özelleştirme ve 
genişletilebilirlik

Düzenli güncellenen esnekçe ölçeklenebilir ve 
özelleştirilebilir standart çözüm

Tekil sistemler: üçüncü parti sağlayıcılarla 
ek işlevsellik

Proje yönetimi ve grup yazılımı da dahil uygulama tabanlı 
şirket yazılımı

Mobil kullanımda kısıtlamalar
Mobil xRM/CRM – tüm alakalı işletim sistemleri ve plat-
formlar için özgün uygulamalar

Tipik iş yazılımı kullanıcı arayüzleri Tüm cihazlar için uyumlu akıllı kontrol konsepti

Haberleşme kayıtları ile müşteri dosyası
Akıllı veri birleştirme üzerine temellendirilmiş sınırsız ilişki 
yönetimi

Klasik tek-boyutlu raporlar Çok boyutlu raporlar ve etkileşimli analiz seçenekleri

Çoğrafi adres listeleme
Isı haritalarını da içeren kapsamlı çoğrafi pazarlama 
fonksiyonları

Sayısal tabanlı müşteri sınıflandırması Duygusal bağlanmaya dayalı ayrıca müşteri sınıflandırma

Manuel veri bakımı Sihirbazların sağladığı optimum veri kalitesi

Basit veri koruması Yazılım destekli veri koruma ve güvenlik

Basit arama fonksiyonu
CAS SmartSearch – Uyumluluğuna göre sınıflandırılan 
özelleştirilmiş kayıt bulma listesi ile akıllı canlı arama 

Müşteri odaklı xRM/CRM 
çözümleri

Standart CRM sistemleri

Geleceğinizi siz belirleyin!

İşinize bağlı olan ilişki ağları sadece müşterilerinizden iba-

ret değildir, çalışanları, tedarikçileri, partnerleri, rakipler, ve 

yatırımcıları da kapsar. Başarılı Müşteri Odaklı şirketler bu 

ağların gücünü bütünleşik ve basit bir şekilde kullanılar: 

devrimci xRM (her türlü İlişki Yönetimi) çözümü müşteri 

ilişkilerinizin dokümantasyonu, yönetimi ve analizi için si-

zlere gerekli temelleri sunar. 

xRM limitsiz müşteri yönetimi sunarak, sınırsız CRM 

genişlemesini tüm ağınıza yaymanıza imkan sağlar:

�� Kurumsal yönetim için etkili analizleri sağlayan entegre 

veriler ve serbestçe yapılandırılabilir veri bağlantıları.

�� Hizmette, diyalogda ve partnerlikte yeni boyutlar için 

özelleştirilebilir yapı.

�� İdeal Müşteri Odaklı felsefenizin implementasyonunun 

sağlanması.xRM hakkında daha fazlasına ulaşın

http://www.cas-crm.com/tr

Ağlarınızın gücünü yararlı kılın
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CAS genesisWorld, Müşteri Odaklı işletmeler için başarılı 

ve entegre ilişki yönetimi adına güçlü xRM / CRM standart 

çözümünüz:

�� Entegre, merkezi veri depolama ve modern, kağıtsız 

bir işle uğraşmak için ölçeklendirilebilir ve esnekçe 

özelleştirilebilir akıllı modüller ve arayüzler.

�� Başarılı iş yönetimi ve organizasyon için geniş xRM/

CRM fonksiyonları.

�� Satış, Pazarlama, Hizmet ve Yönetim alanlarında 

sınırsız veri erişimi ve özgürlüğü için sezgisel 

kontrol içeren tüm kullanıcı cihazlarında mobilite ve 

özelleştirilebilirlik.

�� Ayrıntılı analiz ve sınırsız ilişki yönetimi için entegre 

veri sayesinde xRM'de yeni boyutlar.

8 CAS genesisWorld

CAS genesisWorld: 
Müşteri ilişkileriniz için Bir Numara

» CAS genesisWorld’ü kul-
lanmaya geçmek kuantum 
sıçraması gibiydi. «

Uwe Mommert 
Direktör, Landau Media, 
Medya/Hizmetler

Müşteri Memnuniyeti için 
En Yüksek Dereceler

CAS Software AG, CRM pazarında müşteri memnuniyeti 

alanında en yüksek puanlarla değerlendirildi. Benchpark’ın 

yaptığı son çalışmalar, CAS'ın müşteri memnuniyeti ko-

nusunda CRM pazarının lideri olduğunun bir kez daha 

kanıtlandı.

Impresión general

Volvería a elegir la 
misma solución de CRM?

Apto para las PYMES

Funcionalidad

Proporciona información 
rápida y fácilmente

Personalización/Flexibilidad

Interfaces (conexiones a 
otras aplicaciones)

Apoyo de los gerentes de 
cuentas/personas de contacto

Soporte para actualizaciones 
regulares/cambios de versión

Applied CRM  2014/15
Customer satisfaction

Fuente: CRM-Praxis 2014/15; Estudio de software de CRM en empresas, FIR e.V. an der RWTH Aachen and Trovarit AG, 
09/2014

                       

0 = Insatisfactorio      1                    2     3                                  4            Muy bueno = 5

CAS Software AG
General
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Çözümler dünyası. Kendi uygulamalarınızı seçin!

9CAS genesisWorld

Pazarlama

   Sosyal Medya

İş Akışları 

Randevular

Hizmetler

Kampanyalar

    E-Posta

360° dosya

Helpdesk

Olaylar

Analizler

Web portalları

Takvim

Görevler

Süreçler

Fırsatlar

Kişiler

Projeler

Telefon
Aramaları

Kokpit

Dokümanlar
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CRM sisteminizi nerede, ne zaman ya da hangi cihaz-

la kullanırsanız kullanın tutarlı kullanıcı kontrolü konsepti 

CAS genesisWorld'ü önemli bir mobil çözüm haline getirir. 

Farklı mobil cihazlarda ve farklı işletim platformlarında (iOS, 

MS Windows, Android) nefes alma kolaylığında kullanım: 

kapsamlı xRM / CRM işlevselliği ve yapılandırılabilir uygula-

malarla komple bir özel set olarak tam veri erişiminin tadını 

çıkarın.

Vizyon:  
Dünyadaki en mobil CRM
 

  Kişiler

Tüm müşteri, müşteri adayı verileri-

ne erişin ve ilgili kişilerle doğrudan 

adres görünümü üzerinden iletişime 

geçin.

Isı Haritaları   

Isı haritaları ve dairesel alanları kullanarak 

daha sade ve bilgi dolu çoğrafi veri analizleri 

gerçekleştirin.

  Takvim

Kendi takviminiz, iş arkadaşlarınızınki 

veya ekip takviminiz gibi esnek takvim 

görüntüleme seçenekleri arasından 

seçim yapın.

Yakınlık Araması  

Belli bir alan içerisindeki doğrudan 

kontaklarınızı görüntüleyin.
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İster tablet, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, akıllı saat veya 

PC olsun, bütünleştirilmiş ve sezgisel bir yazılım arayüzün-

den yararlanacaksınız. CAS genesisWorld’ün duyarlı tasarımı 

cihazının dokunmatik, fare ve klavye kontrolünü içeren farklı 

ekran boyutlarına ve cihazlarınızın özelliklerine uyumlu bir 

şekilde adapte olmasını sağlar.

Mobil xRM/CRM hakkında daha fazla bilgi edinin. 
www.cas-crm.com/tr/ueruenler/cas-genesisworld/mobil-crm.html

Duyarlı Tasarım  

Duyarlı tasarım sayes-

inde CAS genesisWorld 

kusursuzca farklı ekran 

boylarına ve cihazınızın 

özel fonksiyonlarına uyum 

gösterir.

Kokpit Ekranları   

Tüm ilgili bilgilere 

hızlıca ulaşmanızı 

sağlayan özelleştirilmiş 

kokpit ekranlarınız.

  Dairesel Menü

İnovatif dairesel menü 

müşteri odaklı etkileşimleri 

gerçekleştirmenizi sağlar.
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Daha fazlasını görün

Geomarketing – Dijital haritalardaki entegre edilmiş 

çoğrafi referanslama fonksiyonu ile bilgilendirici şekilde 

verileri kümeleyin.

�� Isı haritaları ve dairesel alanlar ile satışlar, fırsatlar ve 

daha fazlası için çoğrafi veri analizi 

�� Satış potansiyelinin belirlenmesi

Özelleştirilmiş tavsiyeler sağlayın

Teklif ve ürün konfigürasyonları – karmaşık ürün ve teklifle-

ri kolayca konfigüre edin. 

�� Karmaşık ürünler ve tekliflerin basitçe ifadesi

�� Kaydedilen müşteri taleplerinin birleştirilmesi

�� Özelleştirilmiş, hatasız ürün konfigürasyonları

�� Tanımlanmış fiyatlandırma modellerine göre 

profesyonel teklif oluşturma

Gerçek bir hayranlık yaratın 

"Fan Indicator" – Müşterilerinizi fanlarınız haline getirin: 

Müşterilerinizin işiniz ile olan duygusal bağlantılarını ölçün 

ve yönetin. 

 

�� Hayranlık derecelerini hesaplayın

�� Müşteri kümelerini sınıflandırın

�� Sonuçları rapor olarak sunun

�� Yatırım kararları verilmesinde temeller oluşturun

Hareket halindeyken çalışma(k)

CAS SmartDesign® – “dünyanın en mobil CRM’i”ni yarat-

mak için en ileri teknolojiyi kullanır.

�� Tüm mobil cihazlarda birleşik görünüm ve his

�� Tüm ekran görüntüleme boyutlarına göre duyarlı 

tasarım

�� Tüm işletim sistemleri için uyumlu uygulamalar

�� Tüm çalışanlar için bireysel uygulama paketi

 Öne çıkanlar: 
Basit, akıllı, esnek ve müşteri odaklı

» (...) CRM verisi stratejik 
karar verme sürecimizin 
temelini oluşturur. «

Ralf Benzler  
Satış Direktörü,  
Erwin Renz, üretim şirketi
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Güncel veriler ile daha 
iyi kararlar   

Veri kalitesi – güncel ve geçerli verilerle doğru kararları 

verin.

�� Hata toleranslı çift kayıt kontrolü

�� Unternehmensverzeichnis.org iş listeleri ile veri 

zenginleştirme

�� European Business IDentifier (EBID) kullanarak adres 

ve şirket bilgilerini birbirlerine bağlam

�� Girdi yardımları ve tutarlılık kontrolleri ile veri bakımı

CAS genesisWorld tüm veri kaynaklarını ve süreçleri bir 

araya getirerek müşteri yönetiminde yeni ufuklar açmanızı 

sağlar. Üçüncü parti uygulamalar için eklenti ve arayüz-

ler tek bir kullanıcı arayüzüne sorunsuz şekilde entegre 

edilmiştir. Microsoft Office gibi uygulamalar, arşivleme 

ve iletişim çözümleri, malzeme yönetimi ve ERP sistemleri 

arasındaki tüm veriler birbirine bağlıdır ve size işinizi etkili 

bir şekilde yönetmek için ideal kaynakları sağlarlar.

CAS genesisWorld’ün farklı endüstriler için farklı çözüm-

leri mevcuttur ve her kullanıcı için ayrı olarak lisanslana-

bilir. İster küçük, ister orta ölçekli bir işletme veya büyük 

bir organizasyon olun, CAS genesisWorld, ölçeklene-

bilir, geleceğe yönelik bir platform olarak, işletmenizin 

ihtiyaçlarına en baştan uyarlanabilen ve işletmenizle bir-

likte büyüyebilen bir çözümdür.

İşinize olağanüstü şekilde  
uyarlanabilir 

CAS genesisWorld hakkında 
daha fazlasına fonksiyon 
broşürümüzden ulaşabilirsiniz. 

http://www.cas-crm.com/tr/ueruenler/cas-genesisworld.html

Eşsiz Etkileşim 
 

Yenilikçi dairesel menü, müşteri odaklı etkileşimi sağlayarak 

tamamen yeni ve sezgisel kullanılabilirlik sunar. 
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Küresel piyasa liderleri Daimler, Airbus, Fraunhofer ve OKI 

gibi 20,000’den fazla şirket ve organizasyon CAS Software 

çözümlerini kullanıp uzmanlığımıza güvenmektedir.

Uzun dönem ittifak için 
partneriniz
CAS Software AG 1986 yılında Karlsruhe şehrinde Martin 

Hubschneider ve Ludwig Neer tarafından kurulmuştur. 6.500 

metrekarelik CAS Campus daha fazla gelişmek ve fikir yarat-

mak için gerekli alanı temin etmektedir. CAS Campus’deki 

500’den fazla çalışan ve de CAS App Center çalışanları farklı 

sektörlerden başarılı işletmeler için xRM/CRM çözümleri 

geliştirirler.

Takımımızın ve CAS çözümlerimizin sizler için neler yapa-

bileceklerini keşfedin. İyi bir gelecek için Müşteri Merkezli 

işletmeler topluluğuna siz de katılın.

Önde gelen işletmeler “CAS Soft-
ware tarafından yapılmıştır” ibare-
sine güveniyorlar

Müşterilerimizin söyledikleri. 
www.cas-crm.com/tr/ueruenler/cas-genesisworld.html

CAS Software AG: 
İşletmeniz için güvenilir iş ortağınız

14 CAS genesisWorld

» xxxxxx.  «
 
Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer 
Miembro del jurado Top100 y Miembro de la 
Junta Ejecutiva de BITKOM

Sabine.schenk
Notiz
Zitat wurde vergessen zu übersetzen?!



Rakamlarla CAS Software AG

*CAS Software AG ve üçüncü parti holdingler
Service
Quality
Future

Dünya çapında CAS 
ürünleri kullanıcıları

CAS Group çalışan 
sayısı*

Cirodan yüzde olarak 
inovasyona yapılan 

yatırım

22%

52m

CAS Group 2015 
Cirosu* 

11

Satış ve uygulama 
partnerleri

200

CAS ürünleri 
kullanıcıları

300M 40+

500+

15CAS genesisWorld

Başarı yılları

Öz sermaye 
oranları

50%
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Service
Quality
Future

İletişim

CAS Software AG
CAS-Weg 1 - 5
76131 Karlsruhe
Germany
Telefon: +49 721 9638-188
E-posta: info@cas-crm.com 
www.cas-crm.com/tr

CAS CRM
A SmartCompany of CAS Software AG


