M/TEXT SmartPDF - interaktivní formuláře

Dotazníky
Zápisy z jednání
Objednávky
Servisní listy
Průzkumy
...

Personalizované a interaktivní PDF formuláře, které nahradí Vaše papíry...
Editovatelné na počítačích, tabletech a mobilních telefonech
interaktivní

personalizovaný

PDF standard

zcela bez papírů

Odeslat

M/TEXT SmartPDF je řešení umožňující nahrazení papírových formulářů jejich elektronickou podobou.
Využití elektronických formulářů zásadně urychluje celý proces zpracování a zároveň poskytuje velký prostor
pro automatizaci odesílání, přijímání a vytěžování formulářů.
Formuláře mohou být při automatickém generování předem vyplněny existujícími daty např. z CRM nebo ERP systémů,
lze tak vytvořit zcela adresný dokument a výrazně zjednodušit jeho vyplňování (například výběrem z předdefinovaných
hodnot apod.).
Informace zapsané do formuláře jsou po jeho zpětném přijetí automaticky vyčteny a jsou Vám k dispozici pro zpětný
import do Vašich systémů. Zcela se tak omezí potřeba manuálního zpracování vyplněných formulářů, nutnost přepisování
ručně psaných informací, minimalizuje se chybovost a celý proces zpracování formulářů je mnohem efektivnější .

M/TEXT SmartPDF umožňuje:
nahrazení papírových formulářů editovatelnými elektronickými formuláři
automatizaci celého procesu zpracování (od vytvoření formuláře až po zpětné vyčtení dat)
vyplnění formulářů na počítači, tabletu nebo mobilním telefonu
vytvoření libovolného formuláře dle Vašich potřeb a požadavků
napojení na Vaše stávající data (např. CRM, ERP)
zásadní zrychlení a zjednodušení sběru informací (např. od spolupracovníků nebo klientů)
personalizaci automaticky generovaných formulářů
možnost využití i bez nutnosti instalace systému u Vás ve firmě
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M/TEXT SmartPDF - interaktivní formuláře
Automatické zpracování formulářů v systému M/TEXT SmartPDF
údajů z Vašich informačních systémů (např. 3 Příjemce formuláře jej může editovat, doplnit Vámi
1 Kombinací
CRM) a grafické šablony v systému M/TEXT CS je
požadované údaje, a to na jakémkoliv zařízení,
automaticky vygenerován personalizovaný a adresný
formulář ve formátu editovatelného PDF dokumentu.

umožňujícím otevření PDF dokumentů (počítač,
tablet, mobilní telefon).
Formulář může být editován kdykoliv i bez trvalého
připojení k Internetu.
Po vyplnění údajů může příjemce jednoduše odeslat
formulář zpět odesílateli.

Do formuláře lze umístit předvyplněná pole (např. oslovení, adresa
apod.), zároveň však je možné vložit pole umožnující editaci
a vkládání údajů adresátem. Lze využít například výběr
z předdefinovaných hodnot, zaškrtávací políčka, datumová pole,
volný text, pole pro podpis apod. Samozřejmostí je validace
vkládaných údajů.
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Vytvořený personalizovaný formulář je následně
odeslán e-mailem adresátovi.
Současně s odesláním formuláře může být poslána např. také
informační SMS zpráva na mobilní telefon adresáta
s upozorněním na příchozí formulář.

Tlačítko pro zpětné odeslání informací umístěné přímo ve formuláři
umožní snadné a rychlé zaslání vyplněných údajů včetně grafické
podoby formuláře.
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Informace zaslané zpět z formulářů včetně grafické
podoby formulářů jsou zpracovány a ukládány
do adresáře případně databáze.
Můžete je tak snadno jakkoliv dále zpracovat, např. importovat
zpět do Vašeho systému.

Dva příklady z praxe
Servisní organizace zajišťující opravy
a údržbu zařízení pro zákazníky v rámci
celé ČR využívala pro zápisy ze zásahů
servisních techniků papírové formuláře.
Tyto formuláře byly předtištěny a před
zásahem prázdné, veškeré údaje jako
např. údaje o zákazníkovi, provedené činnosti, údaje o zařízení,
datumy atd.) musel vyplnit servisní technik ručně do prázdného
formuláře. Formuláře byly následně z poboček fyzicky odesílány
na centrálu a ručně přepisovány do firemního systému. Celý
proces se vyznačoval chybovostí a zpracování trvalo neúměrně
dlouho (až 10 dnů od vyplnění technikem).
Převedením na systém M/TEXT SmartPDF byly zcela odstraněny
papírové dokumenty. Stiskem jednoho tlačítka je přímo z ERP
systému generován elektronický formulář s předvyplněnými
údaji pro konkrétní servisní zásah (údaje o zákazníkovi, sériová
čísla instalovaných zařízení atd.). Formulář je odeslán e-mailem
servisnímu technikovi. Ten jen u zákazníka vyplní na notebooku
nebo tabletu, vyplnění je usnadněno např. výběrem z hodnot atd.
Stiskem jednoho tlačítka odchází vyplěný formulář zpět
do systému M/TEXT SmartPDF, kde jsou informace z něj vytěženy
a automaticky zapsány zpět do firemního systému bez nutnosti
ručního přepisování. Zákazníkovi zároveň odchází ihned e-mailem
needitovatelná kopie formuláře . Zpracování formuláře se
zkrátilo z dnů řádově na minuty, prakticky s nulovou chybovostí
a bez nutnosti manuálního zpracování.

Obchodní společnost chtěla zlepšit
zpracování informací z jednání svých
obchodních zástupců v rámci celé
Evropy. Zároveň bylo cílem zajistit
automatické doplňování informací
do firemního CRM systému a zlepšení
komunikace se zákazníky. Před každým obchodním jednáním
se stávajícím nebo potencionálním zákazníkem si přímo
obchodní zástupce přes webové rozhraní vygeneruje podklady
pro dané jednání, editovatelný PDF fromulář s předvyplněnými
údaji o zákazníkovi (např. již využívané služby a produkty,
platební bilance, záznamy z předchozích schůzek atd.).
M/TEXT SmartPDF kromě vytvoření tohoto formuláře zajistí
jeho okamžité odeslání e-mailem obchodnímu zástupci. Ten
tak má veškeré potřebné podklady pro jednání a může s tímto
formulářem dále pracovat přímo na obchodní schůzce, a to i
bez trvalého připojení k internetu.
Po skončení schůzky a doplnění všech informací do formuláře
odešle formulář zpět do systému M/TEXT SmartPDF, ten
vyplněné informace z formuláře vyčte a předá je zpět do CRM
systému. Výsledkem nasazení systému je tedy nejen
konzistentní podoba zápisů ze všech obchodních schůzek
(slouží např. jako podklad pro hodnocení obchodních
zástupců), ale také automatická aktualizace údajů o zákazníkovi
ve firemním CRM systému bez nutnosti ručního přepisování
zápisů ze schůzek atd.
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