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ALGEMEEN

Filosofie
IMPACTXRM NV staat zeer dicht bij zijn klanten. Dat bewijst de ontwikkeling van IMPACTXRM
MOBILE.
Deze applicatie werd volledig ontwikkeld op vraag van én met medewerking van bestaande
klanten die gebruik maken van IMPACTXRM CRM. Zo vormt onze applicatie een mooi verlengstuk.
Daar de meeste bestaande oplossingen vaak niet ‘gebruiksvriendelijk’ zijn, kozen wij ervoor om de
look te baseren op Windows 8 . Grote blokken en verschillende kleuren in plaats van kleine
menu’s, tabbladen, velden ...
Onze huidige gebruikers zijn zeer tevreden met het gebruiksgemak!

Om gebruik te maken van IMPACTXRM MOBILE hebt u steeds volgende zaken nodig:


Een smartphone, een IPad ( vanaf versie 3) of een andere tablet



Een actieve en snelle1 internetverbinding. (bepaalde functionaliteiten zijn ook beschikbaar
Offline)



Een IMPACTXRM Account (beschikbaar via onze commerciële diensten of
www.impactxrm.com.)

1 Zie algemene voorwaarden
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INSTALLATIE

Installatie voor iOS

De installatie van IMPACTXRM Mobile gaat bijna vanzelf. U kunt de installatiebestanden
downloaden via de Customer support op www.impactxrm.com .
Tik op IPA bestand om de download
te starten.

U krijgt de volgende melding:
Tik op Installeer, en sluit Safari af.

Wacht tot de installatie volledig is.
Tik op het IMPACTXRM icoon om de
applicatie te openen.
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Nadat u Installeer hebt aangetikt kan volgend bericht verschijnen :
Dit betekent dat de developper van de
applicatie door u dient te worden
goedgekeurd. Ga hiervoor naar
Instellingen - Algemeen - Profiel.
Het profiel van de developper
verschijnt onder BEDRIJFSAPP.
Tik op het profiel om de developper
goed te keuren.

Het volgende bericht verschijnt :

Tik op Vertrouw
U kunt IMPACTXRM MOBILE nu
installeren.
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Installatie voor Android

De installatie van IMPACTXRM Mobile gaat bijna vanzelf. U kunt de installatiebestanden
downloaden via de Customer support op www.impactxrm.com .

Tik op het APK bestand om de
download te starten.
Wij raden aan om het bestand te
downloaden via uw FIREFOX
Browser
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Installatie voor Windows

De installatie van IMPACTXRM Mobile gaat bijna vanzelf, de applicatie is ter beschikking in de
Windows Store en Windows Phone Store.
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Gratis versie of inloggen met IMPACTXRM gegevens

Gratis Versie: testversie voor
gebruikers die geen gebruik
maken van IMPACTXRM CRM.
Aanmelden: kies deze optie om
in te loggen met uw IMPACTXRM
gegevens.

Gratis versie: vervolledig de gevraagde velden , tik op Bewaar om toegang te krijgen tot
IMPACTXRM Mobile. Navigeer naar Instellingen om uw voorkeuren verder aan te vullen.
Aanmelden: geef uw accountnummer, gebruikersnaam én wachtwoord in om te werken met
IMPACTXRM Mobile.
Alle gekende gebruikersinstellingen binnen IMPACTXRM zijn aan uw gebruikersnaam verbonden
en zullen automatisch ingevuld zijn.
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INSTELLINGEN

Tik op INSTELLINGEN om uw
instellingen te vervolledigen.

IMPACTXRM Account:
Geef het accountnummer, de
gebruikersnaam en het wachtwoord
in die u van ons ontvangen hebt,
mocht dit nog niet ingevuld staan.

EXCHANGE:
Enkel verplicht indien u gebruik wenst te
maken van agenda/taken en de emailfuncties.

Geef uw exchange mailgegevens in.
Service (EWS) adres:
Domein: (enkel nodig voor
gebruikers van Exchange2007)
E-mailadres: geef uw e-mailadres in
Gebruikersnaam: geef uw
gebruikersnaam in.
Wachtwoord: geef het wachtwoord
van uw e-mailaccount in.
Zoeken naar EWS gegevens: Indien
u uw instellingen niet kent hebt u de
mogelijkheid om deze te laten
opzoeken door IMPACTXRM. Geef
uw e-mailadres en wachtwoord in en
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tik op het icoon om uw gegevens op
te zoeken. Opgelet: dit kan enige tijd
in beslag nemen !
(Exchange Web Services (EWS) biedt de functionaliteit aan om cliënt applicaties te laten communiceren met de Exchangeserver. EWS biedt toegang tot veel van dezelfde gegevens die door Microsoft Office Outlook beschikbaar worden gesteld.)

VOORKEUREN:
Voorkeuren zijn ingedeeld volgens de verschillende functionaliteiten van de applicatie.

GLOBAAL:
Globale voorkeuren.

Maximum aantal globale zoekresultaten: standaard 5,
pas aan indien gewenst
Maximum aantal specifieke zoekresultaten: standaard
25, pas aan indien gewenst.
Tips&Tricks : Ja: om gebruik te maken van
gebruikerstips
Nee : om geen gebruik te maken van gebruikerstips
Taalkeuze App: Standaard Nederlands, pas aan indien
gewenst.

NAVIGATIE:
Voorkeuren bij het weergeven van contacten op de navigatiekaart.
Contacten worden weergegeven op de kaart indien het adres volledig
correct is én er een verantwoordelijke is aangeduid.

Toon contacten van andere gebruikers:
Ja: om ook contacten van andere gebruikers weer te
geven op de navigatiekaart.
Toon alle contacten op map:
Ja: indien u alle contacten wenst weer te geven op de
kaart.(max 500 om lange laadtijden te beperken)
Neen: indien u enkel de contacten in een straal van x
aantal km rondom u wenst weer te geven op de kaart
Afstand: geef de afstand in kilometers in om contacten
in een bepaalde straal rondom u weer te geven op de
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kaart.

CONTACTEN:
Voorkeuren van contactenbeheer

Standaard taal contacten:
Standaard Nederlands, pas aan indien gewenst.
Automatisch adres opzoeken van contact:
Mogelijkheid om uw locatie in te vullen als adres van nieuw contact.

Ja: indien u op het moment van het maken van een nieuw
contact uw locatie automatisch wenst in te vullen
Neen: om geen gebruik te maken van deze optie
Familienaam enkel hoofdletters:
Ja: indien u de familienaam van uw contacten in
hoofdletters wenst weer te geven
Nee: om geen gebruik te maken van deze optie
Overzicht contacten:
Alle contacten: om alle contacten weer te geven
Mijn contacten, om enkel contacten weer te geven waar
uzelf verantwoordelijk voor bent.
Andere opties: query’s die opgeslagen worden binnen
IMPACTXRM CRM én toegekend worden aan gebruiker
zijn tevens ter beschikking.
Opslaan als:
Kies op welke manier de contacten worden weergegeven,
bijvoorbeeld met achternaam eerst.
Verjaardagen tonen:
Ja: indien u de verjaardagen van uw contacten wenst
weer te geven
Nee: om geen gebruik te maken van deze optie
Contacten automatisch downloaden op toestel
Ja: indien u uw contacten eveneens op het toestel wilt
opslaan.
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AGENDA:
Voorkeuren van uw agenda

Interval voor agenda:
Mogelijkheid om afspraken te boeken per minuut.

Standaard per 30 minuten.
Onderwerp van afspraken automatisch invullen
Mogelijkheid om bij het maken van een nieuwe afspraak de naam van
het gekoppelde contact als onderwerp door het systeem te laten
invullen

Ja: om het automatisch invullen toe te staan
Nee: om de naam van het contact NIET in te vullen als
onderwerp
Standaard weergave van kalender:
Dag: om uw agenda per dag weer te geven
Week: om uw agenda per week weer te geven
Maand: om uw agenda per maand weer te geven
Werkweek: om uw agenda per werkweek weer te geven
(maandag - vrijdag)
Toon enkel werkuren:
Ja: om enkel de hieronder geselecteerde uren weer te
geven
Nee : om alle uren weer te geven
Start werkdag:
Selecteer het startuur van uw werkdag.
Einde werkdag:
Selecteer het einduur van uw werkdag.
ATS gebruiken?:
Nee: om geen gebruik te maken van ATS
Ja: om gebruik te maken van de functionaliteiten van
ATS.
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OPPORTUNITEITEN:
Toon opportuniteiten:
Verantwoordelijke : toon alle opportuniteiten waar je zelf
verantwoordelijk voor bent
Verantwoordelijke OF uitvoerder: toon alle
opportuniteiten waar je zelf verantwoordelijke OF
uitvoerder van bent.
Verantwoordelijke EN uitvoerder: toon alle
opportuniteiten waar je zelf verantwoordelijke EN
uitvoerder van bent.
Uitvoerder: toon alle opportuniteiten waar je zelf
uitvoerder van bent.
LEADS:
Toon alle leads, of enkel de leads waarvoor u
verantwoordelijk bent.

E-MAIL:
Maximum weergave gelezen e-mails: aantal gelezen emails die weergegeven worden.
Wij raden aan om dit getal laag te houden om snelle
laadtijden te garanderen.
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OFFLINE:
Voorkeuren voor Offline gebruik

Sync contacten:
Kies of u alle contacten wilt synchroniseren, of enkel uw
eigen contacten.
Sync historiek van contacten:
Ja: indien u offline toegang wenst tot de historiek van uw
contacten.
Neen: indien u offline geen toegang wenst tot de
historiek van uw contacten.
Sync e-mails van contacten:
Ja: indien u offline toegang wenst tot de e-mails van en
naar uw contacten.
Neen: indien u offline geen toegang wenst tot de e-mails
van en naar uw contacten.
Sync relaties van contacten:
Ja: indien u de relaties van uw contacten offline wenst te
raadplegen
Neen: indien u offline de relaties van uw contacten niet
wenst te raadplegen.
Sync opportuniteiten:
Ja: indien u offline toegang wenst tot uw opportuniteiten
Neen: indien u offline geen toegang wenst tot uw
opportuniteiten.
Sync historiek van opportuniteiten:
Ja: indien u offline toegang wenst tot de historiek van uw
opportuniteiten
Sync mails van opportuniteiten:
Ja: indien u offline toegang wenst tot de e-mails
verbonden aan uw opportuniteiten
Sync agenda:
Geen : Uw agenda wordt niet gesynchroniseerd
Kies Week of Maand om aan te geven of u de huidige
week of maand in uw agenda wenst te synchroniseren
voor offline gebruik.
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Sync formulieren:
Ja: indien u offline toegang wenst tot formulieren

BEWAREN:
Na het aanpassen van uw instellingen dient u ALTIJD op
“Bewaren” te tikken. Zo niet, gaan uw wijzigingen
verloren.

Verder zien we aan de linkerzijde enkele navigatiemenu’s:
Klik om terug te keren.

Bewaar: Wijzigingen opslaan.

Verzenden: Verzend uw instellingen naar
support@impactxrm.com indien u problemen
ondervind bij het aanmelden of synchroniseren
van uw agenda.
Update: Tik hier om updates uit te voeren.

Wachtwoord vergeten: Maak gebruik van deze
optie om uw wachtwoord op te vragen bij onze
supportdienst.

BELANGRIJK : Indien u bij het opstarten de knop
UPDATE BESCHIKBAAR boven aan uw scherm staat
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raden wij aan deze steeds uit te voeren.
OFFLINE GEBRUIK

Wenst u gebruik te
maken van de
offline modus ?
Ga regelmatig
naar de Offline
functionaliteit en
synchroniseer uw
data.

OPMERKING: Indien u ondersteuning of hulp nodig hebt tijdens de installatie of de werking
van IMPACTXRM, dan kunt u steeds gebruik maken van onze ondersteuning (zie
www.impactxrm.com ‘Customer support’).
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FUNCTIONALITEITEN
Op de homepagina krijgt u onmiddellijk een overzicht van alle functionaliteiten van de applicatie

Contactbeheer


Algemene contactgegevens met extra velden zoals BTW nummer, registratienummer,
verantwoordelijke van het contact..



Daarnaast overzicht van kenmerken, relaties, historiek, bijlagen, afspraken,
salesopportuniteiten, e-mails



Mogelijkheid om al deze informatie te raadplegen en te bewerken.

Dossiers


Overzicht van uw dossiers.

Sales : Opportuniteiten en Leads


Beheren van leads: aanmaken, bewerken en verwijderen van leads. Overzicht van
bestaande leads.



Beheren van opportuniteiten: aanmaken en bewerken van opportuniteiten gelinkt aan
contacten. Met deadline voor opvolging, verantwoordelijke, status van het traject,
verwachte besteldatum...

Planning : Agenda, ATS en taken


Overzicht van uw agenda per dag/week/maand.



Overzicht van uw taken en mogelijkheid om nieuwe taken aan te maken voor uzelf of
anderen.



Beheren van agenda: nieuwe afspraak, bestaande afspraken openen, bewerken en
verwijderen.



Bezoekrapporten per afspraak, automatische gekoppeld aan contact en/of salestraject.



Beheer uw ATS voorkeuren en plan uw agenda.

E-mail


Overzicht van uw exchange-mailbox. (indien uw gegevens ingevuld zijn in de Instellingen)



Versturen van mails, archiveren aan contacten …
IMPACTXRMXRM NV – Zuidleiestraat 12/1b – 9880 Aalter 16

Handleiding IMPACTXRM MOBILE

Tijd en onkosten-registratie


Registreer uw gepresteerde uren en beheer uw tijdsregistraties



Registreer uw onkosten.

Zoekfunctie


Uitgebreid zoeken binnen IMPACTXRM.

Prikbord


Deel nieuws met uw collega’s.

Navigatie


Uw locatie mét weergave van uw dichtstbijzijnde contacten, leads en opportuniteiten.
Routebegeleiding en gegevens afstand.

Offline


Werk ook offline met IMPACTXRM

Instellingen



Alle algemene instellingen (kenmerken, relaties, keuze en optielijsten...) worden door de
administrator binnen uw bedrijf bepaald en beheerd. Neem voor aanpassingen contact op
met uw administrator.



Uw persoonlijke instellingen hebt u reeds geconfigureerd tijdens de installatie van
IMPACTXRM MOBILE.

Nieuws


Lees het laatste nieuws.

Help


Raadpleeg onze FAQ
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In deze reeks zijn verschenen:

IMPACTXRM Algemene informatie en installatie
IMPACTXRM General Gebruikershandleiding
IMPACTXRM Contacts Gebruikershandleiding
IMPACTXRM Sales Gebruikershandleiding
IMPACTXRM Mail Gebruikershandleiding
IMPACTXRM Planning Gebruikershandleiding
IMPACTXRM Services Gebruikershandleiding
IMPACTXRM Time Gebruikershandleiding
IMPACTXRM Reports Gebruikershandleiding
IMPACTXRM Documents Gebruikershandleiding
IMPACTXRM ERP Gebruikershandleiding
IMPACTXRM MOBILE Gebruikershandleiding
IMPACTXRM CRM Handleiding voor Administrators

Al deze handleidingen zijn beschikbaar via de IMPACTXRM Diensten.

Copyright © IMPACTXRM NV. Alle rechten voorbehouden
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