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ConfigWorx, birden fazla olasılık ve 
kombinasyonla eksiksiz ve otomatik 
ticari teklifler oluşturmanıza olanak 
tanıyan bir çözümdür. Sipariş verildikten 
sonra ConfigWorx, Windchill PLM, ERP 
ve diğer sistemlere gönderilebilecek 
eksiksiz bir malzeme listesi oluşturur.

Özellikle, satış departman için tasar-
lanmış bir çözümdür. Satış ekibi teklifleri 
teknik departmanın desteği olmadan 
basit bir şekilde hazırlayabilir.

Satışları arttırmak için satış 
ekibinize ihtiyaç duyduğu her 
şeyi sunan bir çözüm
Karmaşık veya yüksek düzeyde konfigürasyon 
içeren ürünler satmak zordur. Satış ekibinizin 
müşterinin ihtiyaçlarını anlaması ve bu ihtiyaçlara 
göre oluşturacağı teklifin, şirketiniz için çekici ve 
kârlı olması gerekir.

ConfigWorx bu karmaşıklığı kolaylaştıracağı için, 
ekibinizin ürünleri yapılandırması, tasarlaması ve 
satması çok daha kolay olacaktır.

ConfigWorx, satış ekibinize  müşteri sorgularını 
teknik bilgi ihtiyacı olmadan kendi başlarına 
çözmelerine imkan sağlayan yapılandırma 
seçenekleri sunar. Böylece, Mühendislik için 
zaman tasarrufu sağlanmış olur.

ConfigWorx satış departmanı 
için ne sunuyor?

Müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlayın:
Müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlamaya ve bu 
ihtiyaçları, spesifik bir ürün yapılandırması için 
gerekli olan gereksinimlere dönüştürmenize 
yardımcı olur.

Müşterilerinizin gereksinimlerini yakalayın: 
Satın alma isteklerini ve teknik olmayan ürün 
gereksinimlerini ürünün teknik özelliklerine 
dönüştürün.

En ideal ürünleri önerin:
En iyi çözümü bulmak için, müşterinin 
ihtiyaçlarını ve ürünün bu ihtiyaçlarla ilgili 
özelliklerini birlikte değerlendirin.

Satış argümanları sağlayın:
Müşterilerinize tavsiyerlerde bulunun ve 
ürün teklifi sunarken güven verin. Böylece, 
potansiyel müşterileri alıcıya dönüştürün.

ConfigWorx nedir ve
şirketinize nasılyardımcı

olabilir?
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En iyi ürün uzmanlarınızın bilgi 
birikimine sahip olun
ConfigWorx güçlü satış konfigüratör motoru, en 
iyi ürün uzmanlarınızın bilgi birikimini tüm satış 
ekibinizin kullanımına sunar.

Yeni sözleşmeli satış elemanları, distribütörler 
ve ortaklar bile, ürün ile ilgili uzmanların yardımı 
olmadan en iyi çözümü hızlı bir şekilde sunabilir.

Integral Software Factory tarafından geliştirilen 
yeni satış konfigüratör çözümü ile zaman, kaynak 
ve maliyetlerden tasarruf edin.

Daha hızlı teklif süreci
ConfigWorx’te, dokümanları ile birlikte detaylı 
teklifler otomatik olarak oluşturulur. Bu, teklif 
sürecini büyük ölçüde hızlandırır ve hataları 
ortadan kaldırır.

Teknik departmana bağlı kalmadan satış 
bütçelerinin nasıl daha hızlı oluşturulacağı üzerine 
odaklanabilirsiniz.

Otomatik ve eksiksiz satış 
teklifleri oluşturun
ConfigWorx, ilk aşamada bir ürünü veya 
onun bir parçasını oluşturan belirli bileşenleri 
seçerek ETO ve CTO türlerindeki satış tekliflerini 
yapılandıran bir satış konfigüratorüdür.

Bu yapılandırma, satış ekibinin müşteriye teslim 
edebileceği, otomatik, eksiksiz ve doğru bir 
dokümantasyon oluşturur.

Müşteri teklifi onaylarsa, satış elemanı 
sistemden üretim sürecini başlatmak için 
sözleşmeyi hazırlamasını isteyecektir. Ayrıca, 
sistem malzemelerin tam listesini ve hatta 3D, 
üretim çizimleri ve modellerini otomatik olarak 
oluşturacaktır.

Bir teklif oluşturulduğu anda, versiyonları, 
revizyonları, onay döngüsü bilgileri kaydedilir, 
böylece satış departmanı, tekliflerinin çok basit 
ve görsel bir şekilde inceleyebilir. Son olarak, 
ConfigWorx ile müşterilerinizin ihtiyaçlarına en 
uygun teklifleri oluşturursunuz.
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ConfigWorx nasıl çalışır?
Kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapın.

Müşteri için yeni bir teklif oluşturun.

Mevcut seçenekler arasından seçim yapın.

Seçilen seçenekleri ekleyin.

Maliyetler ve marjlar otomatik olarak 
hesaplanacaktır.

Teklifi ve bileşen listesini alın.

Tüm satış sürecini yönetebileceksiniz.

Teklif geçmişinizi kontrol edin.

Teklifi yeniden yapılandırın.

Mühendislik departmanından yardım 
almadan malzeme listeleri ve üretim 
planlarının otomatik oluşturulması.

 

ConfigWorx özellikleri

Online yapılandırma

Kılavuzlu ürün seçimi

Birçok cihazdan erişim

Çoklu dil desteği

Belgelerin, fiyat tekliflerinin ve siparişlerin
oluşturulması

Otomatik hesaplamalar

Satış sürecinin yönetimi

Diğer sistemlerle entegrasyon

Genel Özellikler
Müdahale etmeyen: ConfigWorx mevcut 
altyapıya kolayca entegre edilebilir ve 
mevcut masaüstü sistemlerini, herhangi bir 
değişiklik yapmanıza gerek kalmadan ve 
daha da önemlisi üretkenliğinizi etkilemeden
kullanabilir.

Hızlı devreye alma: ConfigWorx, minimum 
kurulum ve yapılandırma süresi gerektiren bir 
çözümdür.

Esnek: ConfigWorx, Java API / Webservices 
kullanarak, PLM, ERP, CPQ ve CRM sistemleri 
ile farklı entegrasyon alternatiflerine izin verir.

Kolay güncelleme: Hızlı ve kolay güncelleme.


