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Compass Relationship Management is een doorontwikkeling van
Matrix Software, één van de grondleggers van de moderne CRM
systemen. De combinatie van deze ervaring met de flexibele
database en onze eigen jarenlange ervaring op alle onderdelen
binnen de IT, maakt onze software uniek.

Producten:

Wij combineren brede ervaring en nieuwe inzichten en hebben
het product breed toepasbaar gemaakt voor (inter)nationale
klanten in diverse markten, met focus op de integratie van data en
het realiseren van end-to-end processen.

Compass Dashboards: geeft u direct inzicht in de status van uw
belangrijkste bedrijfsactiviteiten.

Hiermee is Compass geen standaard software bedrijf. Wij bieden
een totaal oplossing die altijd gebaseerd is op brede kennis, en die
aansluit op uw huidige en toekomstige IT-architectuur. Compass
Relationship Management staat voor kwaliteit en flexibiliteit.

Compass ETL: breng de data van uw huidige systemen
gestructureerd bij elkaar.

Wat maakt ons uniek?
• Techniek: onze software is gebaseerd op een flexibel
datamodel en groeit mee met uw bedrijf.
• Ervaring: wij combineren brede ervaring en nieuwe inzichten
vanuit onze (inter)nationale klanten in diverse markten.
• Support: wij kunnen u volledig ontzorgen, maar u houdt de
controle.

Compass Projecten: een centraal overzicht over de voortgang van
uw projecten met alle relevante informatie.
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Compass CRM: een complete CRM (marketing en sales
automation) oplossing. De volledige customer journey van lead
tot klant.

Compass Forms: creëer eenvoudig uw formulieren en workflows.

Compass Migration Support: ondersteunt een optimale fasering
van uw lopende migratieprojecten.

Compass Add On: creëer direct vanuit uw bestaande
toepassingen extra inzicht in de benodigde informatie.
Compass Facturatie: eenvoudig optimale facturen opmaken en
versturen op basis van de informatie uit uw financiële systemen.
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