Voor het beste
klantcontact

Optimaliseer je klantgesprekken

Klantgericht benaderen
Wanneer een klant belt, toont Toastar alle
relevante gegevens vanuit je CRM-pakket en
andere systemen. Je weet direct wie je aan de
telefoon hebt en je kunt de beller persoonlijker
benaderen. Zo verbeter je de klantbeleving en
vergroot je het aantal terugkerende klanten.

Goed voorbereid in gesprek
Alle benodigde informatie heb je gelijk bij hand.
Je ziet niet alleen naam en bedrijfsnaam, maar
ook belangrijke informatie als telefoonnotities,
openstaande servicemeldingen, geplaatste orders
of laatste facturen. Hiermee ben je nooit verrast.

Efficiënt en nauwkeurig werken
Door de slimme integratie van systemen worden
interne bedrijfsprocessen geoptimaliseerd.
Hierdoor werk je sneller en meer secuur.
Het bewerken van data in systemen of het
terugkoppelen naar collega’s wordt bijvoorbeeld
makkelijker, intuïtiever en dus prettiger.

Het gemak van
Toastar
Toastar koppelt je
telefonie aan je CRMpakket en aan andere
supportsystemen. Zo heb
je klantinformatie direct
paraat wanneer een klant
contact met je opneemt.

Klantvriendelijk en snel
Tijdens telefoongesprekken en chats is alle
relevante klantinformatie direct beschikbaar in het
Toastar-venster. Je hoeft hierdoor niet eerst
klantinformatie uit te vragen of informatie in een
specifiek pakket op te zoeken. Die gegevens zie je
direct, waardoor je klantvriendelijker en veel sneller
werkt.

Herken je dit?
Een gehaaste klant belt en
hij moet zijn naam wel drie
keer voor je spellen…
Je krijgt iemand aan de lijn
die vandaag teruggebeld
zou worden en jij wist dat
niet…
Een klant belt en wil weten
wat de leverstatus is en
jij weet niet wat hij heeft
besteld…
Een klant belt en wil je
collega spreken die hij
gisteren sprak. Vijf vragen
later ben je erachter welke
collega het is geweest…
Met Toastar behoort dit tot
het verleden.

Integreer je CRM-pakket
en je telefoniesysteem
Door je CRM-systeem met je telefoniesysteem te
integreren werk je efficiënter en maak je
klantervaringen persoonlijker en vriendelijker.
Toastar heeft koppelingen voor de meeste CRM-,
ERP- en andere backoffice-pakketten.
Koppelingen kunnen uiteraard ook op maat
gemaakt worden.

Toastar features
Pop-up met klantherkenning
Bij een inkomende oproep verschijnt, voordat je
het gesprek aanneemt, een popup op je scherm
met de naam en de bedrijfsnaam van degene die
belt. De pop-up bevat ook aanvullende informatie
en desgewenst linkjes waarmee je direct een
klantenkaart of andere gegevens kunt oproepen.

Dashboard met klantinformatie
Na het beantwoorden van het gesprek, opent een
dashboard met informatie die realtime vanuit het
CRM of ander supportsysteem wordt opgehaald.
De layout van het scherm en de getoonde
gegevens kunnen naar wens en specifiek per
persoon of afdeling ingericht worden.

Contacthistorie met tijdlijn
In het dashboard wordt een tijdlijn weergegeven
waarin eerdere contactmomenten worden
getoond. Hierdoor kun je precies zien met
welke collega’s je klant eerder contact heeft
gehad.

Adresboek met zoekoptie
Via de zoekoptie kun je snel een relatie of
contactpersoon vinden. De resultaten komen
zowel uit de CRM-software als uit Outlook.
Je kunt direct bellen naar alle nummers die in het
CRM-systeem aan de contactpersoon zijn
toegewezen.

Click to Dial met hotkey
Vanuit vrijwel iedere applicatie kun je een
telefoonnummer bellen. Selecteer met je muis
het telefoonnummer en druk op een hotkey
(bijvoorbeeld F8). Het geselecteerde nummer
wordt dan automatisch voor je gebeld. Je kunt
een hotkey zelf instellen.

Toastar op je mobiel
Met de Toastar for Mobile App maak je bij een
oproep op je smartphone gebruik van de
belangrijkste Toastar-functionaliteiten. Zo heb je
met de App direct toegang tot de contactgegevens
in het CRM-systeem en hoef je niet alle contacten
op je mobiel te bewaren.

Geschikt voor elk platform
De Toastar is standaard leverbaar voor de meeste
telefonieplatformen en kan gekoppeld worden aan
de meeste CRM- en telefoniesystemen.
Mocht jouw systeem er niet bij staan dan maken
we graag een koppeling voor het systeem dat je
hebt. Op onze website staat het meest complete
overzicht.

Bekijk de video
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