
Affärskontakter

• Struktur

• Nytt företag

• Kontaktpersoner

• Statistik

• Urval företag

• Kundpriser

• Kundreskontra

• Leverantörsreskontra

• Utskrifter

• Marknad/Säljstöd/Aktiviteter



Affärskontakter

Genensam databas 

för kunder, 

leverantörer, leads 

och prospects

Innehåller även 

säljstöd



Struktur

Företag

Avdelning

Personer
Intresse

koder

Distributions

koder

Urval Utskrift

Företagsnr

Avd nr

Personnummer

”P1100”

Anteck-

ningar

Anteck-

ningar



Nytt företag

•Tryck på Nytt Företag

•Välj nästa lediga 

nummer

•Fyll i adressuppgifter

•Koppla företaget till 

en säljare

•Er referens anges 

under kontakt 

personer



Kontaktpersoner

•Infoga

•Skriv för och 

efternamn + ENTER

•Komplettera med 

övriga uppgifter



Flik Statistik 

• Samlade till ett ställe

• Länkar mellan 

statistiken

• Kund-artikel till 

transaktioner

• Länkar till kundorder 

och inköp



Urval företag

• Artiklar och Företag

• Gemensamt för alla 

utskrifter

• Mata in urval

• Välj med snabbaste 

metoden

• Testa mot urval

• Sortera

• Testa urval visar 

resultatet

• Kör återvänder till 

kallande program

• Resultat visas i Flik 

arbetsfil



Kundpriser

• Specialprislista för 

kunder

• Rabatt per 

artikel/produktgrupp

• Pris per artikel

• Verktyg för kopiering

• Urval

• Laserutskrift/offert



Kundreskontra

• SystemQ-Ekonomi-

Kundreskontra-

Kundreskontra 

• Visar hela fakturan om 

du dubbelklickar på rad

• Kundreskontrajournal  

skriver ut 

• Utskrift fakturor



Leverantörsreskontra

• Visa en 

leverantörs 

fakturor 

• Urval vilka som 

skall visas



Utskrifter företag

• Utförlig lista

• Lista 1 rad per företag

• Lista med egna val

• Adressering av brev

• Etiketter

• Marknadslista

• Adressering av kuvert

• Export till datafil

• Kund månad statistik

• Leverantör 

månadsstatistik



Marknadsmodul/ 

Säljstöd

• Stöd för säljarnas dagliga arbete

• Underlag för marknadsaktiviteter

• Uppföljning av gjorda aktiviteter

• Dokumentation över gamla kundkontakter

• Planeringar och Rapporter

• Dessa är länkade till Företag-Person-

Säljare-Aktivitets-kod och datum



Struktur marknad

Företag

Person

Aktivitet

Säljare

Planering Rapport

Tid

SÄLJSTÖD



Marknadsaktiviteter

• Kodlista för att göra 

planeringar och rapporter

• SystemQ-Marknad-

Marknadsaktiviter



Säljare

• Kodlista över 

säljare

• SystemQ-Marknad-

Säljare



Säljstöd

• Program som säljare 

använder vid sina 

kundkontakter

• Aktuella planeringar som 

arbetasfil

• Urval företag som 

arbetsfil

• Rapportera kundkontaker

• Planera nya aktiviteter



Planera aktivitet

• Program för att göra 

större planeringar 

på många företag

• Urval företag som 

underlag

• Visar företag utan 

med till vänster och 

med till höger


