
Bezoek je weleens klanten? Dan is de CRM-app precies wat je nodig hebt
Met de app heb je alle gegevens bij de hand die je nodig hebt om direct contact op te nemen met 
al je relaties, debiteuren en crediteuren. Je ziet welke taken nog openstaan en met wie je nog 
contact moet opnemen. Dankzij het takenoverzicht weet je wat je te bespreken hebt en wat je te 
doen staat. Zo kun je gelijk aan de slag, want alle contactgegevens van je relaties zijn in te zien. 
Vanuit de King CRM-app kun je direct mail sturen, bellen of navigatie starten voor een bezoek.

Maak een contactregistratie aan
In de CRM app maak je eenvoudig een contactregistratie aan, zodat je weet wat er besproken is.
Voor eventuele vervolgacties heb je alles op een rijtje. 
In je contactregistratie spreek je direct je bezoekverslag in, en Google zet dit meteen voor je 
om naar tekst in King. In het overzicht zie je wanneer er voor het laatst een contactmoment is 
geweest, wat er toen besproken is en of er nog acties openstaan.Je ziet tevens of er nog facturen 
betaald moeten worden door de klant.
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Belangrijkste functionaliteiten van de CRM-App

•  Relatiegegevens altijd en overal direct inzichtelijk
•  Eenvoudig takenoverzicht zodat je weet wat je te doen staat
•  Direct bellen, mailen of navigeren vanuit de app
•  Contactregistraties aanmaken en later inzien
•  Openstaande facturen beheren
•  Genereer een Tikkie betaalverzoek. Deel deze via SMS, WhatsApp of e-mail



Download de King CRM-app

Betaal openstaande posten direct via Tikkie
Vanuit de King CRM-app is het mogelijk om een Tikkie betaalverzoek te genereren. 
Deze kan gedeeld worden via SMS, WhatsApp of e-mail. Zit je bij een klant en zie je dat deze nog 
openstaande posten heeft, dan kun je direct een betaalverzoek versturen via Tikkie. Ook kan er 
een QR-code worden gegenereerd die door de klant via de camera van zijn mobiele telefoon kan 
worden gescand. Het delen van de betaallink is dan niet nodig, De klant komt na het scannen 
direct in de juiste betaalomgeving.

De CRM-app is zowel beschikbaar voor Android als iOS telefoons in het maandabonnement King 
Financieel Plus en vanaf Factureren Plus. Kortom, voor elke versie met CRM erin.

King CRM

Eglantierbaan 95
2908 LV Capelle aan den IJssel 

T: 010 - 264 63 20 (Verkoop)
  010 -  264  63 40 (Support) 

E: info@king.eu
  www.king.eu

KvK-nr : 24175674
Btw-nr : NL0074.53.498B01


