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ENDÜSTRİ 4.0'A UYARLANMIŞ SATIŞ YAPILANDIRICISI

ConfigWorx nedir 

ve şirketinize nasıl çözüm sunar?

Satışlarınızı artırmak için satış ekibinize 
ihtiyaç duydukları her şeyi sunun.

Genel Özellikler
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ConfigWorx, satış ekibinin teknik bilgiye sahip 

olmadan belirli sorguları çözmelerini ve 

zamandan tasarruf etmelerini sağlayacak 

şekilde yapılandırma seçeneklerini sunar.

ConfigWorx ile bu karmaşıklığı kolayca 

yönetibilecek ve ürünlerinizin yapılandırılması, 

tasarlanması ve satışının gerçekleştirilmesi çok 

daha kolay olacaktır.

Karmaşık veya yüksek derecede yapılandırılmış 

ürünlerin satışını gerçekleştirmek zordur. Satış 

ekibinizin, müşterinin ihtiyaçlarını anlaması ve 

bunları şirketiniz için çekici ve karlı bir teklife 

dönüştürmesi gerekir.

ConfigWorx, birden fazla olasılık ve 

kombinasyon ile eksiksiz ve otomatik  

olarak ticari teklif oluşturmanıza imkân 

sağ layan b i r  çözümdür .  S ipar i ş 

verildikten sonra ConfigWorx, ERP'ye 

gönderilebilecek eksiksiz bir malzeme 

listesi oluşturur.

Configworx,özellikle satış departmanı 

için tasarlanmış bir araçtır. Satış ekibi 

teknik departman desteği olmadan 

bağımsız ve basit teklifler hazırlayabilir.

Hızlıca Uygulanabilir:  ConfigWorx, minimum 
kurulum ve yapılandırma süresi gerektiren bir 
çözümdür.

Esnek:  ConfigWorx ile Windchill, Java API / 
Web servislerini kullanarak ERP, CPQ ve CRM 
sistemleriyle farklı entegrasyon alternatiflerine 
izin verir.

Kolayca güncellenebilir: Hızlı ve kolayca 
verilerinizi güncelleyin.

Kullanışlı:  ConfigWorx, mevcut altyapıya 
kolayca entegre edilebilir ve mevcut 
masaüstü sistemlerini herhangi bir değişiklik 
yapmanıza gerek kalmadan ve daha da 
önemlisi verimliliğinizi etkilemeden kullanabilir.

Birlikte çalışabilirlik:  ConfigWorx, ara bağlantı 
hizmetleri, veri entegrasyonu ve ara katman 
yazılımı, veri sunumu ve değişimi, erişilebilirlik 
ve güvenlik hizmetleri gibi temel hususlar dahil 
olmak üzere, çözümünüzün bir parçası olan 
sistemleri ve hizmetleri birbirine bağlamak için 
gerekli olan temel teknik konularını (donanım, 
yazılım, haberleşme) kapsar.
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Müşteri teklifi onaylarsa, satış elemanı 

sistemden sözleşmeyi üretim işlemine başla-

ması için hazırlamasını ister. Ek olarak, 

malzemelerin tam listesi ve 3B imalat 

çizimleri ve modelleri bile otomatik olarak 

üretilecektir.

Teklifin oluşturulma sürecinde, versiyonları, 

revizyonları, onay döngüsü ve bunların 

hepsi kaydedilmiştir, böylece satış ekibiniz 

oluşturdukları teklifi basit ve görsel bir 

ş e k i l d e  o l d u ğ u n u  a n a l i z  e d e b i l i r . 

ConfigWorx ile müşterilerinizin ihtiyaçlarına 

en uygun teklifi alın.

ConfigWorx, bir makine veya bunun bir 

parçasını oluşturacak unsurları (bileşenler) 

seçerek CTO ve ETO türündeki teklifleri 

yapılandıran bir satış yapılandırıcısıdır.

ConfigWorx firmanız için 

neler yapabilir?

Bu yapılandırma, satış ekibinin müşteriye 

teslim edebileceği teslim edilebilir belgeler 

üretecektir.

Yeni anlaşmalı satış ekibi,distribütörler ve 

ortaklar, bu alandaki uzmanların yardımı 

olmadan hızlı bir şekilde en iyi çözümü sunabilir.

En iyi ürün uzmanlarınızın Know-

How'ını elde edin

Böylece, çoğu müşterilerimiz katkı süresini 

haftalardan saatlere, günlerden dakikalara 

azalttılar.

ConfigWorx'un güçlü ticari yapılandırma 

motoru, en iyi ürün uzmanlarınızın bilgilerini elde 

eder ve tüm satış ekibinize sunar.

Daha hızlı bir teklif süreci

ConfigWorx'de, destekleyici belgelere ait 

ayrıntılı alıntılar otomatik olarak oluşturulur. Bu, 

teklif sürecini büyük ölçüde hızlandırır.

Integral Innovation Experts tarafından geliştirilen 

yeni ticari konfigüratör ile zamandan, kaynak-

lardan ve maliyetten tasarruf edin.



ConfigWorx nasıl çalışır?

ConfigWorx özellikleri

Çevrimiçi yapılandırma

Rehberli ürün seçimi

Çoklu cihaz kullanımı

Çoklu dil seçeneği

Teklif ve Sipariş belgeleri oluşturma

Otomatik hesaplamalar

Satış sürecinin yönetimi

Diğer sistemlerle entegrasyon
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Tüm satış sürecini yönetebileceksiniz.

Mevcut seçeneklerden birini seçin.

Otomatik olarak maliyetler ve marjinler 
hesaplanacaktır. 

Teklif ve bileşenlerin listesini alın.

Teklif geçmişinizi kontrol edin.

Kullanıcı adınız ve şifreniz ile erişin.

Teklifi yeniden yapılandırın.

Müşteri için yeni bir teklif oluşturun.

Seçilen seçenekleri ekleyin.

Mühendislik departmanı yardımı olmadan 
otomatik malzeme listeleri ve üretim 
planları oluşturun.

Müşterinize danışın ve sunulan ürünlere 

güvenerek potansiyel müşterileri alıcılara 

dönüştürün.

Satış argümanları sağlayın:

Satın alma isteklerini ve teknik olmayan 

ürünlerin gereksinimlerini ürünün teknik 

özelliklerine dönüştürün.

En iyi ürünleri tavsiye edin:

En uygun çözümü bulmak için tüm müşterinin 

ihtiyaçlarını ve ürünün ilgili özelliklerini 

değerlendirin.

ConfigWorx satış departmanına 
neler sunar?

Müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlamalarına ve 

bunları gereksinimlere dönüştürmelerine 

yardımcı olmak için hesaplama ve ürün 

yapılandırmasında kullanılabilir.

Müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlayın:

Müşterilerinizin ihtiyaçlarını analiz edin:


