TALXIS
Aplikace určená pro efektivní
řízení kontaktních údajů, úkolů,
schůzek a dalších aktivit.
Vždy dostupný, vždy aktuální.

Moderní
kartotéka

Nadstandardní
ochrana dat

Vytvořte si
vlastní TALXIS

Kontaktní informace jsou vždy
aktuální, přehledné a zabezpečené
dle GDPR. Můžete je klasifikovat
dle obchodního vztahu.
Aktivity je možné párovat
na konkrétní zákazníky,
organizace nebo kontakty.

Uživatelé mají přístup
pouze k oprávněným datům,
mohou tedy vidět, ukládat nebo
aktualizovat pouze záznamy,
na která mají práva. Dvoufaktorové
ověření uživatelů pro maximální
bezpečnost dat.

Možná změna procesu, přidávání
a ubírání různých polí. Možnost
integrace na další externí systémy.
Přizpůsobení barevné palety
a firemního loga. Nasazení modulů
TALXIS, Telefonního systému
a dalších aplikací.

TALXIS je postaven na silné a bezpečné technologii Microsoft Power Platform
a využívá přihlašování přes Azure Active Directory.
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Řešení TALXIS

Start je aplikací, která obstarává kompletní správu kontaktů a aktivit.
TALXIS je integrální součástí Microsoft 365, využívá všechny přednosti
této moderní cloudové platformy.
Aplikace obsahuje:
Osobní nastavení
Jednoduché vyhledávání a filtrování
Jednotný vzhled
Potřebný kontext pro plnění úkolu

Usnadnění identifikace firem
• Prověření firemních subjektů v klíčových registrech (ARES a Registr plátců DPH).
• Zobrazení adresy na Google mapě.
• Našeptávání adres a názvů společností.
• Zobrazovaní loga firmy (kontaktu), pokud je veřejně dostupné.
• Možnost ověřovat základní firemní údaje kontaktů v produktu Prospektor od BizMachine.
Vytvořte si vlastní TALXIS
• Můžeme přidávat a ubírat různá pole nebo přidávat a měnit procesy atd.
• Můžeme vytvářet integrace na další externí systémy.
• Zákazník si může nechat přizpůsobit barevnost případně logo firemním pravidlům.
• Můžeme nasadit další aplikace, jako je TALXIS Sales, Procurement, Contract apod.
Aplikace bez hranic
• Aplikaci můžete provozovat v 65 hlavních světových jazycích včetně češtiny. Pokud má firma pobočky
v jiných zemích či regionech, mohou lokální pracovníci používat aplikaci v jejich jazyce.
• Reaguje na časové pásmo a zobrazuje aktivity v rámci daného pásma.
Digitální kancelář
• Zobrazení emailů a jejich automatické párování.
• Zobrazení vytvořených záznamů telefonické komunikace a jejich historie.
• Můžete si nastavovat úkoly i upozornění na aktivity, které je třeba vykonat v budoucnu.
• Správa dokumentů a možnost nahrávat soubory přímo k relevantním záznamům díky napojení
na SharePoint Online.
Dostupnost kdekoliv
• Aplikaci používáte ve webovém rozhraní.
• Můžete využívat na počítači, tabletu, nebo mobilním telefonu.
Komunikujte bez omezení
• Ve spojeni s Microsoft Teams umožňuje komunikaci uvnitř firmy.
• Ve spojení s TALXIS Telefonní systém přináší funkce telefonní ústředny přímo do prostředí TALXIS.
Nadstandardní ochrana firemních dat
• Bezpečné přihlašování a dvoufaktorové ověření.
• Nadstandardní ochrana dat a záznamů od Microsoftu.
• Řízená bezpečnostní oprávnění pro uživatele.
Propojení s Microsoft 365
• Propojení s Microsoft Teams.
• Propojení s Microsoft Outlook 365.
• Snadný import a export dat.
• Možnost vytváření dokumentových šablon.
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