Dé Online CRM oplossing
voor een doeltreffend klantenbeheer.

Onze oplossingen

Van kleine zelfstandige tot middelgrote onderneming.

One-IT is verdeler en gecertificeerde integrator van Teamleader CRM. Met
Teamleader kunt u uw klantenbeheer, projectmanagement en facturatie
beheren in één handige tool. Zo wordt uw administratie niet alleen overzichtelijker, maar ook efficiënter.
Teamleader bevindt zich in de cloud en is dus overal eenvoudig beschikbaar, ook via uw smartphone of tablet. Tevens biedt de tool een brede integratie met andere pakketten. Dankzij Teamleader kunt u de informatie van al uw klanten gemakkelijk op één plaats beheren.

Onze focus: een efﬁciënt beheer van uw zakelijke relaties

Teamleader vereenvoudigt uw klantenopvolging.





Contacten maken & opvolgen

Offertes maken & online verzenden

Voeg potentiële klanten toe aan uw contactenlijst, zelfs vanop uw smartphone.

Maak offertes in uw eigen huisstijl en laat ze





Uren & materialen registreren

Facturen maken & herinneringen sturen

Laat uw uren & materialen bevestigen door de

Maak in één-twee-drie een factuur van uw werk-

klant met mobiele werkbonnen.

bon of offerte. Verstuur automatisch herinnerin-

online goedkeuren.

gen.


Facturen sturen naar uw boekhouder
naar uw boekhouder sturen.

Interesse in onze oplossing?

Bezoek www.one-it.be

Managed Teamleader

Via een koppeling kan u uw facturen direct

Teamleader & One-IT gaan verder,
ontdek meer op de achterzijde. 

Managed Teamleader

Een waaier aan mogelijkheden

Onze focus is u ontzorgen
Offertes maken in het weekend. Facturatie ‘s avonds. Slordige werkbonnen. Amper structuur en overzicht.
Voor veel bedrijven, onderaannemers en installateurs is dat de realiteit.

Maar het kan anders dankzij Teamleader.

Maak professionele offertes

Verdeel het werk

Laat deze digitaal ondertekenen

U kunt in Teamleader uw tijd en

waardoor uw verkoopsproces

budget aangeven per onderdeel

efficiënter verloopt.

van het werk of per projectfase.

Volg uw offertes efﬁciënt op
Behoud steeds een duidelijk over-

Word altijd snel en correct
betaald

zicht over alle verkoopskansen &

Bekijk de betaalstatus van uw

de fase waarin offertes zich

facturen, stel automatische

bevinden.

herinneringen in en veel meer.







Een piekﬁjne agenda

Slim klantenbeheer

Koppel uw boekhouding

Mis nooit meer een afspraak of

Voeg nieuwe klanten rechtstreeks

Link Teamleader aan uw boek-

deadline dankzij een perfecte

toe via koppelingen met Solvari,

houding, volg facturen makkelijk

up-to-date agenda in sync met uw

Offrea, Jaimy by Belﬁus en andere

op of stuur ze meteen naar uw

bestaande agenda.

beheersystemen.

boekhouder.

Wij ontzorgen u

Integreer andere platformen
Koppel Dropbox, Ofﬁce 365, G-Suite
en nog veel meer met Teamleader!

Optimale implementatie én efﬁciënt gebruik

We gaan verder dan een standaard conﬁguratie

Sören

ERP Consultant

Van het initiële adviesgesprek over de implementatie tot de opleiding van uw
medewerkers. We dragen “optimalisatie”, “automatisering” en “opleiding” hoog in het
vaandel. Onze Teamleader experten staan steeds voor u klaar en begeleiden u naar
een succesvolle implementatie.

