
Bem-vindo ao tópico sobre gerenciamento do relacionamento com o cliente.



Neste tópico vamos explorar as opções disponíveis para o gerenciamento do relacionamento com o
cliente no SAP Business One.



Imagine que suas principais metas da empresa são aumentar as vendas a satisfação do cliente.

A empresa quer utilizar documentos de pré-venda para monitorar o pipeline de vendas e acompanhar
os contatos com os clientes.

Os membros da equipe de vendas usam as atividades para gerenciar suas responsabilidades diárias.



Este tópico introduz três documentos novos: a atividade, a oportunidade de vendas e a cotação de
vendas. Vamos analisar como cada um desses documentos pode ser usado para suportar seu
gerenciamento do relacionamento com o cliente.



As atividades permitem que você programe e gerencie diversos eventos como chamadas telefônicas,
reuniões, tarefas, observações outras interações com clientes. Basicamente tudo que você faz com um
cliente pode ser documentado em uma atividade, mesmos e-mails.

As atividades são usadas por todo o ciclo de vendas para gerenciar contatos do cliente, bem como, para
fins de negócios internos, como gerenciar tarefas.

As atividades não podem reportar somente o que você fez com um determinado contato, mas o que
você pretende fazer. Por exemplo, você registra uma chamada e define um lembrete de
acompanhamento para chamar novamente.

Você pode criar atividades em muitos locais do SAP Business One. Há uma transação para atividades
no menu Parceiro de negócios, mas elas também podem ser criadas nos documentos de marketing,
oportunidades de vendas e cadastro de parceiros de negócios.

Dentro de uma atividade você pode vinculá-la a outros objetos, como documentos e anexos, bem como
conteúdo livre, como mensagens de e-mail.



Uma forma fácil de programar as atividades, como reuniões, é usar o calendário. Basta clicar no ícone
do calendário na barra de ferramentas. O calendário fornece visões mensais, semanais e diárias.

Há até uma visão de grupo que pode facilitar a programação de reuniões da equipe.
O calendário permite exibir, programar e atualizar atividades por datas e usuários.



Para criar atividades diretamente no calendário, clique em uma determinada data e hora e o SAP
Business One o conduz para a janela Atividade na qual você pode descrever as atividades e
vinculá-las aos parceiros de negócios e aos documentos.
Mesmo que você crie uma atividade em outro lugar, todas as atividades baseadas em tempo (chamadas
telefônicas, reuniões e outras) são automaticamente inseridas no calendário.



As atividades também podem ser criadas e gerenciadas no cadastro de parceiros de negócios.

No cadastro do parceiro de negócios você pode abrir uma lista de atividades relacionadas, conforme
mostrado nos gráficos, ou escolher a opção de criar atividades.

Quando você cria uma atividade no cadastro do parceiro de negócios, as informações do parceiro de
negócios são padronizadas na atividade.



Quando você configura uma atividade no cadastro de parceiros de negócios, o SAP Business One tem
uma funcionalidade que permite que você configure um alerta para ser enviado ao usuário para um tipo
específico de atividade – chamada telefônica, reunião, observação, outros.

Você também pode definir um lembrete e um período no qual o alerta deve ocorrer.

Os alertas para as atividades são controlados pela caixa de seleção "Enviar alertas para atividades
programadas para hoje" na ficha de registro Serviços das Configurações gerais. A data usada é a data
definida na atividade.



As atividades podem ser definidas regularmente. Aqui vemos uma atividade que é configurada para
uma reunião semanal.

Você pode gerenciar as alterações em uma série ou em atividades individuais dentro de uma série.

Cada ocorrência individual da atividade pode ser movida ou cancelada sem afetar a série:

Use o botão Voltar ou Avançar para navegar para as ocorrências individuais de uma atividade
recorrente.



As atividades geralmente são vinculadas às Oportunidades de vendas.

Uma oportunidade de vendas permite que você gerencie o ciclo de vendas de uma oportunidade com
um cliente ou lead.

Por exemplo, um cliente consulta sobre determinados produtos que sua empresa está vendendo; você
pode responder imediatamente, criando uma oportunidade de vendas, permitindo que você monitore a
venda em potencial e notifique outras pessoas sobre o status da oferta em potencial.

Conforme você encontra outras pessoas e coleta informações, você pode vincular todas as atividades
relevantes à oportunidade.

Também é possível exibir as atividades relevantes, como uma lista de atividades planejadas para a
oportunidade.



As oportunidades são estruturadas em estágios que refletem as etapas de seu ciclo de vendas.

No gráfico vemos um ciclo de vendas com 5 etapas: lead, primeira reunião, segunda reunião, cotação e
negociações. Este é apenas um exemplo. Ciclos e etapas de vendas podem ser personalizados para
corresponder ao processo de vendas de sua empresa.

Para cada estágio no ciclo, você pode inserir o valor potencial da oferta e o sistema verifica a
possibilidade de sucesso da oportunidade com base em algumas porcentagens configuradas com
antecedência.

Você pode monitorar as informações sobre o que está acontecendo em cada estágio.

E ainda, você pode monitorar se ganhou ou perdeu a oferta.

Os relatórios ficam disponíveis para análise de oportunidades e otimização do processo de vendas.

As oportunidades de venda proporcionam a visibilidade em seu pipeline de vendas, para vendedores
individuais ou da empresa como um todo.



Vamos observar o processo da oportunidade de vendas. Você pode utilizar oportunidades de venda
para registrar, monitorar e analisar cada etapa de seus negócios potenciais com um cliente existente ou
com um cliente potencial

Etapa 1: Os gerentes de vendas configuram informações importantes; por exemplo, quais serão as
etapas da venda e a probabilidade percentual de fechamento da venda. Essas informações ajudarão na
previsão de vendas. O principal fator de sucesso de uma configuração é decidir o que você gostaria de
monitorar durante o processo de vendas. Esses elementos ajudam o gerente a fazer previsões de
vendas.

Etapa 2: O vendedor insere as oportunidades de venda e as administra em todo o processo de vendas.
Quanto mais detalhes forem inseridos em uma oportunidade, maior será a sua visibilidade
posteriormente, quando você informar sobre os leads. Compromissos em andamento, chamadas
telefônicas, tarefas e gerenciamento de contatos podem ser coordenados pela oportunidade, por meio
de atividades relacionadas.

Etapa 3: Relatórios sobre oportunidades de venda no registro de oportunidades - pipeline,
oportunidades conquistadas e perdidas e previsão de vendas.

As etapas de venda podem ser ajustadas mais tarde, conforme o necessário, na transação de
configuração. Todas as previsões de vendas serão ajustadas automaticamente.



Antes que os clientes se comprometam com um pedido, eles frequentemente querem receber uma
cotação de vendas que possam analisar e circular na empresa.

A cotação de vendas pode surgir de uma oportunidade de vendas ou atividade ou de forma
independente.

A cotação de vendas documenta uma oferta ou proposta que você envia a um cliente ou a um lead.

Conforme usado no SAP Business One, não é um documento obrigatório legalmente, mas usado para
fins informativos.

Um campo que distingue uma cotação de um pedido de venda é a Data Válida até. Esta data especifica
como a oferta dos itens especificados e preços fica disponível. O período padrão é 30 dias após a data
de lançamento, mas pode ser alterada manualmente ou usando diferentes condições de pagamento.

Quando um cliente aceita a proposta definida na cotação de vendas, você copia a cotação para um
pedido de venda para começar o processo de vendas.



Você tem a opção de usar o add-on de integração do Microsoft Outlook do SAP Business One para
controlar seu trabalho diário nas oportunidades de vendas, cotações de vendas e atividades.

A integração do Microsoft Outlook fornece acesso aos dados de vendas sem precisar ficar conectado
continuamente ao SAP Business One. Isso é muito importante para os gerentes de vendas que viajam
frequentemente e precisam exibir dados do cliente e do cliente potencial enquanto estão viajando. Por
exemplo, um gerente de vendas precisa preparar uma reunião no local do cliente.

Que tipo de coisas você pode fazer com a integração do Microsoft Outlook? Verifique esta lista:

Importar contatos do SAP Business One e sincronizá-los com o Microsoft Outlook

Gravar mensagens de e-mail e anexos como atividades do SAP Business One

Importar tarefas e atividades do calendário criadas no SAP Business One no Microsoft Outlook

Editar, exibir e criar cotações de vendas e gravá-las no SAP Business One

O mais importante, a integração do Microsoft Outlook ajuda a aumentar sua produtividade e
simplificar seu trabalho. Fornece uma forma holística, integrada para gerenciar sua programação, e-
mail e atividades ao fornecer acesso a todas as informações mais recentes do SAP Business One.



As atividades documentam interações com parceiros de negócios, como chamadas telefônicas,
reuniões, tarefas e outros contatos.

Você pode configurar uma atividade ocasional ou uma atividade recorrente.

As atividades são registradas automaticamente em seu calendário, nos relatórios de atividade e podem
ser exibidas nos objetos de negócios relacionados.

As oportunidades de vendas ajudam a gerenciar o ciclo de vendas de uma oferta potencial com um
cliente ou lead.

As oportunidades são estruturadas em estágios que refletem o ciclo de venda. Para cada etapa você
prevê a probabilidade de sucesso e o valor de venda potencial.

As cotações de vendas documentam uma oferta de produtos em um preço acordado para um cliente
para um período de validade definido.

O add-on de integração do MS Outlook pode ajudar a gerenciar atividades de pré-venda e venda.



Você concluiu o tópico sobre gerenciamento do relacionamento com o cliente. Obrigado pela
participação.


