
Webinář – úterý 28.3.2017 
Praktická ukázka nastavení obchodního 

procesu v CRM systému ANABIX
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http://www.stepanmusil.cz/


připravené a odzkoušené řešení pro 
evidenci komunikace 

s klienty i obchodními partnery

www.anabix.cz

Český online CRM systém
na trhu od roku 2012

http://www.anabix.cz/


Co může být obchodní proces

Práce na sjednané zakázce

Časově omezená péče o 
klienta, servis

Oslovení potenciálního 
zájemce

Zapůjčení, Platba 
příspěvku



Co potřebujete k evidenci

Vlastní pole

Šablony úkolů

Seznamy 

Šablony obchodních 
případů

Automatizaci procesu - triggery



Ukázka nastavení našeho obchodního 
procesu v CRM systému ANABIX 



Komunikační mapa - seznamy



Seznamy – rozdělení vašich klientů



Komunikační mapa – vlastní pole



Vlastní pole – místo pro vaše specifické informace



Komunikační mapa – šablony úkolů



Šablony úkolů – připravené zadání úkolů 



Komunikační mapa – šablona OP



Šablony OP – připravené situace 



Komunikační mapa - automatizace



Triggery – automatizace vašich procesů 



Triggery – automatizace vašich procesů 



Kontakt 
Aktivace 



Kontakt 
Zákazník 



Kontakt 
Zákazník

2.rok 



Kontakt 
Zájemce 



Ukázky nastavení obchodního procesu u 
zákazníků CRM systému ANABIX 



Ukázka zákazníka

www.pgmi.cz

Netradiční BENEFIT pro zaměstnance významných společností. 
Přináší účinnou ochranu v podobě prevence finančního vzdělání.

http://www.pgmi.cz/


Komunikační mapa – Akademie finančního vzdělávání



Ukázka zákazníka

www.camin.sk
www.mysleniprvniligy.cz

Firma CAMIN® s.r.o. se 
zabývá poradenstvím, 
návrhem, dodávkou a 
servisem krbů. Nabízí 

grafické vizualizace 
krbů a sladění ve stylu 
FENG SHUI. Působí na 

Slovensku i v České 
republice.

Myšlení první ligy je 
klub, který buduje 

jedinečnou komunitu 
lidí na základě poznání 

a rozvoje talentů a 
silných stránek. 

http://www.camin.sk/
http://mysleniprvniligy.cz/


Komunikační mapa – CAMIN a Myšlení první ligy



Ukázka zákazníka

www.tcrak.cz

TC R.A.K., z.s. se zabývá především výukou a tréninkem moderních 
tanečních stylů, se zaměřením pro účast na soutěžích, ve stylech: 
hip hop, show dance, disco dance, street dance, break dance, jazz 

dance, contemporary (a další taneční styly). 

Kladno, Příbram, Beroun, Slaný

http://tcrak.cz/


Komunikační mapa - TC R.A.K.



Vaše dotazy mi pište a konzultace objednávejte na 
stepan.musil@anabix.cz

www.anabix.cz
http://partner.anabix.cz

http://www.anabix.cz/
http://partner.anabix.cz/

