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Inhoud 
 

INTRODUCTION AU CRM _________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Outlook et votre CRM ___________________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Accès via Internet Explorer _______________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Pour accéder via Internet Explorer _________________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Qu’est-ce qu’un CRM ? __________________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

ACCEDER AUX COMPTES ET AUX CONTACTS __________________ Erreur ! Signet non défini. 

Ce qui est mémorisé dans votre CRM _______________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Comment retrouver un compte ? __________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Comment rechercher un compte ___________________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

L’écran compte en détail ________________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Les informations détaillées d’un compte ____________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Les différents onglets du compte ___________________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Mémorisation des modifications ___________________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Onglet général et les champs clé ___________________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Chiffre d’affaires SAP ____________________________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Notes : ________________________________________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Comprendre les contacts ________________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Le contenu d’une fiche contacts ___________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Entrer un contact dans le CRM ____________________________________ Erreur ! Signet non défini. 

Terminologie CRM _____________________________________________ Erreur ! Signet non défini. 
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KENNISMAKING MET CRM 
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Outlook en uw CRM 

Outlook is voortaan “gekoppeld” aan uw CRM. Dit betekent dat u nu toegang hebt tot alle informatie 

van CRM vanaf Outlook of vanaf Internet Explorer. Als u inlogt via Outlook worden er nieuwe 

mappen weergegeven waarmee u kunt browsen door CRM. U kunt ontvangen e-mails, faxen … ook 

rechtstreeks klasseren in de bijbehorende klantenmappen. 

Bovenaan uw Outlook staat een CRM-taakbalk waarmee u de verschillende menu’s van CRM kunt 

openen. Links ziet u alle nieuwe Outlook-mappen: 

 

Uw nieuwe Outlook 
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Het menu bovenaan “nouvel enregistrement”
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Toegang via Internet Explorer 

Indien u wilt inloggen op CRM via een andere werkplek dan uw eigen bureau, dan kan dit via Internet 

Explorer. In dat geval worden de gegevens in uw Outlook uiteraard niet weergegeven.  

Opgelet, u moet Internet Explorer gebruiken, dat is de enige webbrowser die werkt met dit systeem. 

Inloggen via Internet Explorer 
 

Geef deze URL in (u krijgt toegang tot het interne netwerk via het Secure VPN als u zich buiten of 

binnen het netwerk bevindt) 

VPN: Virtual Private Network. Via dit systeem kunt u Internet gebruiken als een beveiligd 

privénetwerk zodat u van buitenaf toegang krijgt tot het interne bedrijfsnetwerk, 

http://ipmsrv3260:5555 

U krijgt toegang tot het VPN door dit pictogram aan te klikken:  
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Wat is CRM? 

CRM: betekent klantenrelatiebeheer, waarvoor gewoonlijk de Engelse term Customer Relationship 

Management of kortweg CRM wordt gebruikt. 

CRM is het geheel van tools en technieken bedoeld om gegevens over klanten en prospects te 

verzamelen, te verwerken en te analyseren om zo de klanten te binden door hen een betere service 

aan te bieden. CRM laat toe om klanten en prospects, inkopers en contacten te registreren, de 

commerciële activiteiten te plannen en bestellingen te plaatsen. 

Het CRM-systeem dat wij gebruiken, heet Microsoft Dynamics.  
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TOEGANG TOT ACCOUNTS 

EN CONTACTEN
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Wat wordt opgeslagen in uw CRM 

Uw CRM onthoudt tal van informatie over uw klanten: alle gegevens over de rechtspersonen en alle 

gegevens over de natuurlijke personen die voor deze accounts werken. 

Account: dit is een juridische entiteit, een rechtspersoon die bekend is bij IPM. Een account kan een 

prospect, een klant of een kantoor zijn. 
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Hoe een account terugvinden? 

Hoe een account opzoeken 
1. Ga naar de tab Comptes in het linkervenster. Hier wordt de lijst van bestaande accounts 

gedeeltelijk weergegeven. In deze lijst staan alle klanten die sinds 2 jaar actief zijn. 

2. Begin in het balkje bovenaan de naam van de gezochte account in te tikken en klik dan op het 

vergrootglas. 

 

 

De lijst van overeenstemmende accounts wordt weergegeven:  

 

Belangrijk: de databank van accounts omvat deze gegevens: 
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• De klanten, dit wil zeggen de firma’s die een bestelling geplaatst hebben. Ze hebben allemaal 

een SAP ID 

• De prospects ingegeven door een verkoper die nog nooit een bestelling geplaatst hebben. 

• De prospects uit externe bestanden die automatisch opgenomen worden in CRM. 

Het scherm ‘accounts’ in detail 

Indeling van de fiche 

1. Beschrijft de fiche. Dit is een accountfiche, van de account PK CHASSIS 

2. De elementen verbonden aan deze fiche zijn toegankelijk via dit menu.  

a. Information: dit is de fiche weergegeven in kader nr. 3 

b. Adr. Supplém: om andere adressen van dezelfde account toe te voegen, indien u de 

adressen van vestigingen of kantoren wilt opslaan. 

c. Activités: dit zijn alle nog uit te voeren taken voor deze account 

d. Historique: alle vorige taken en acties verbonden aan deze account. 

e. Sous-compte: bij een holding staan hier de verbonden maatschappijen vermeld 

f. Contacts: alle contacten van de account 

g. Relations: hier kunt u een verband tussen twee accounts ingeven, met name het 

reclamebureau van een account of het feit dat een vennootschap werd vervangen 

door een andere (en de vennootschap dus een ander btw-nummer heeft) 

h. Workflows: voor het IT-team. Houdt de automatische computerverrichtingen bij. 

i. Plaintes: geeft een overzicht van alle klachten in verband met de klant 

j. Agences/intermédiaires: bij een account die geen kantoor is, staan hier alle 

tussenkomende kantoren van deze account. Als het wel een kantoor is, staan hier 

alle adverteerders waarmee het kantoor werkt 

k. Attributions: laat zien welke verkoper een verkoop afgerond heeft voor deze account 

in een bepaalde sector. De verkopen sinds 2011 worden opgeslagen. 

3. De andere elementen verbonden aan deze fiche die ook toegankelijk zijn via het zijmenu: 

a. De offertes opgesteld voor de klant 

b. De bestellingen van de klant 

c. De marketinglijsten en campagnes die betrekking hebben op deze klant (om mailings 

te versturen) 
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Gedetailleerde informatie over een 
account 

De tabs van de account 
1. In het hoofddeel staan alle elementen van de fiche. Opgelet, er zijn meerdere tabs.  

a. Général: bevat de kernelementen van de gegevensfiche van de account 

b. Détail: geeft inzage in de elementen afkomstig van de dienst geschillen 

c. Chiffre d’affaires SAP: vermeldt de omzet van de klant, zoals die is opgeslagen in SAP. 

d. Google Maps: geeft het adres van de klant weer op Google Maps (de schaal van de 

kaart moet eventueel verkleind worden om het adres van de klant te zien) 

e. Notes: vrij veld om gegevens over de account te noteren 

 

Wijzigingen opslaan 
Opgelet, om een wijziging te bewaren, moet u die opslaan door het pictogram van de floppydisk aan 

te klikken: 
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Tab ‘Général’ en de sleutelvelden 
 

 

De meeste velden zijn voor de hand liggend. Echter 

• In het veld Adresse principale moet het factureeradres van de account ingegeven worden. 

Alle andere adressen (website …) van de onderneming moeten ingegeven worden via de 

optie Adr. Supplém. in het zijmenu 

 

• Numéro de TVA: het vergrootglas naast dit veld doet een pop-up verschijnen waarin 

enerzijds de gegevens van de firma afkomstig van de monitor weergegeven worden en 

anderzijds de gegevens van de fiche gewijzigd kunnen worden door het te corrigeren veld 

aan te klikken.   
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Als blijkt dat het opgeslagen e-mailadres onjuist is, klikt u in de pop-up gewoon op het veld e-mail om 

onze fiche te corrigeren 

 

 

 

Voor dubbelklik Na dubbelklik 
 

 

Informations marketing 

• Agence: aanvinken als het om een kantoor gaat 
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• Type de relation: aard van de relatie tussen IPM en deze account: klant, leverancier, kantoor, 

overheidsbedrijf  

• Origine Commerciale: hoe hebben we deze klant leren kennen? 

• Secteur d’activité: de activiteitensector van de account. De activiteitensector hangt af van de 

account en verschilt van de IPM-sector die overeenstemt met de sector van de verkoper 

(arbeidsmarkt, financiën, vastgoed …) 

Klanten met geschillen 

Bij een geblokkeerde klant geeft een rode balk aan dat deze klant geen bestelling mag plaatsen 

omdat de klant insolvabel is 

Bij een klant onder financieel toezicht (wanbetaler, nieuwe onbekende klant) verschijnt er een gele 

balk 

 

Chiffre d’affaires SAP  
Geeft een overzicht van de omzet van de account (informatie afkomstig van SAP). De omzet stemt 

overeen met de totale omzet per account en kan bekeken worden per periode (jaar, maand), per 

titel en per verkoper. 
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Notes: 
Om opmerkingen te noteren, bijlagen toe te voegen die in deze fiche bewaard worden. Opgelet, het 

gaat hier niet om geplande acties, die moeten genoteerd worden onder ‘Activité’. Hier kunt u het 

organigram, de belangrijke processen, de openingsuren, een PowerPointpresentatie … van de firma 

toevoegen. 
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Inzicht krijgen in contacten  

Om over te schakelen van een account naar de contacten, klikt u op de linkertab en daarna op de 

naam van een contact die verschijnt: 

 

 

De contactfiche verschijnt met 

1. Bovenaan, de naam van de contactpersoon 

2. In het linkermenu, de elementen verbonden aan deze fiche die toegankelijk zijn via dit menu.  

a. Informations: dit is de fiche weergegeven in kader nr. 3 

b. Adr. Supplém: om andere adressen van dezelfde contactpersoon toe te voegen 

c. Activités: dit zijn alle nog uit te voeren taken voor deze contactpersoon 

d. Historique: alle vorige taken en acties verbonden aan deze contactpersoon. 

e. Workflows: voor het IT-team. Houdt de automatische computerverrichtingen bij 

f. Plaintes: geeft een overzicht van alle klachten in verband met de contactpersoon 

g. Secteurs: de sector geeft aan of deze contactpersoon ons contact is voor de 

vermelde sectoren 
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Inhoud van een contactfiche 

Tab ‘Général’ 
Hierin staat alle belangrijke informatie van de klant opgeslagen, met name zijn contactgegevens. 

Merk op dat de taal correct ingegeven moet worden zodat de e-mails van CRM in de juiste taal 

verstuurd worden. 

Onder Website Location en Website Vente kunnen – voor logicimmo – eventueel de toegangs-URL 

tot de webinterface verhuur en verkoop genoteerd worden waartoe de klant toegang heeft. 
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Tab ‘Détails’ 
Om persoonlijke informatie over de contactpersoon te vermelden en of hij al dan niet mailings 

toelaat 

 

Tab ‘Notes’ 
Om vrije informatie toe te voegen over een contactpersoon: hobby’s, namen van kinderen, 

interessegebieden … 
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Een contact toevoegen aan CRM 

Er zijn 3 manieren om een contact toe te voegen aan uw CRM. 

1. Ga na of uw contactpersoon al in CRM staat, zonder gekoppeld te zijn aan een klant. In dat 

geval kunt u hem of haar eenvoudig toevoegen via het veld “compte du contact” 

2. Als uw contactpersoon er nog niet in staat, kunt u die ingeven of …  

3. … ophalen uit uw Outlook-contacten als de contactpersoon in uw Outlook staat. 

Hoe een Outlook-contact in CRM ingeven: 
Om een Outlook-contact aan CRM toe te voegen, hoeft u enkel  

1. De fiche van de contactpersoon te selecteren (of openen) en 

2. te klikken op de knop “définir le parent” 

3. In het dialoogvenster dat dan verschijnt, zoekt u de naam van de firma op (of het begin van 

de naam) 

4. Klik op de fiche om de contactpersoon toe te voegen 

 

 



Opleidingshandboek Microsoft Dynamics CRM 
 

Pagina 23   Versie 1.0 
 

 

Bij de volgende synchronisatie (gewoonlijk om de 15 minuten) wordt de contactpersoon dan in CRM 

gekopieerd en de fiche wordt gemarkeerd als opgevolgd in CRM: 

 

Als u zich vergist, kunt u op de oranje knop “Suivre dans CRM” drukken om dit te deactiveren en dan 

wordt het kopiëren geannuleerd. Opgelet, u moet dit onmiddellijk doen, voor de volgende 

synchronisatie. 
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CRM-terminologie 

Activité:  

Dit is een actie die u nog moet uitvoeren. Die kan gekoppeld zijn aan een account, een contact, een 

offerte of een bestelling. De taken zijn gewoonlijk een fax of mail versturen, een 

herinneringstelefoontje doen, een afspraak maken of diverse taken. Bij het opstarten van CRM 

verschijnt de lijst van af te handelen taken als eerste. 

Te plannen afspraken verschijnen in het kalenderoverzicht van CRM en worden opgenomen in uw 

Outlook-kalender (om de 15 minuten of manueel – knop ‘synchroniser’ in Outlook) 

Adresse supplémentaire  

Elke contactpersoon of account heeft een adres, dit is het hoofdadres. Als u bijkomende adressen 

wilt opslaan in CRM zonder het hoofdadres te veranderen voor de facturatie of om andere redenen, 

dan kan dat in het veld ‘adresse supplémentaire’. 

 

 

Donneur d’ordre: de account die gefactureerd moet worden via SAP 

Annonceur: account die advertenties plaatst. Dit is de begunstigde van de advertentie. De 

ideeënbedenkers halen uit deze informatie het materiaal van de adverteerder. 

Voorbeelden Lazare Belgique vraagt om te 
factureren aan Lazare France 

Unilever geeft 
advertentie Palmolive 
door via een kantoor 

Henkel bestelt 
rechtstreeks een 
reclame 

Opdrachtgev
er 

Lazare France Kantoor Henkel 

Adverteerder Lazare Belgique Unilever Henkel 

 

Attribution:  

Een attributie is een toelating voor een verkoper om te verkopen in een bepaalde sector. Als 

verkoper Patrice kan verkopen op de arbeidsmarkt is dat een attributie. De verkoper kan echter 

alleen bestellingen doen en offertes opstellen in de sectoren waarvoor hij een attributie heeft. 
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Laat voor een bepaalde account zien wie er verkocht heeft in welke sector. 

 

Campagne: 

Een campagne is een verkoopdossier met een of meerdere lijsten van accounts of contactpersonen, 

campagneactiviteiten en campagnetaken. 

Een campagne laat toe om automatisch aanbiedingen te sturen aan lijsten van accounts of 

contactpersonen of om hen een of meerdere activiteiten toe te kennen, uit te voeren door de 

verkopers. Voorbeeld: automatisch een aanbieding e-mailen aan alle Batibouw-klanten en alle 

betrokken verkopers de taak toekennen om deze klanten er binnen 3 weken aan te herinneren. 

Campagne rapide: 

Een automatische assistent om snel campagnes te lanceren met een enkele activiteit. Zo kan er snel 

een activiteit toegekend worden aan een ruime doelgroep. 

Commande: 

Dit is een vaste bestelling, bevestigd door een klant. Om nagekomen te worden, moet die naar SAP 

gestuurd worden. Om een bestelling in gang te zetten, is een schriftelijke bevestiging van de klant 

nodig. Het bewijsstuk moet bij de elektronische bestelling gevoegd worden. 

Compensation: 

In Microsoft CRM is dit een schadevergoeding na een klacht die voortvloeit uit een bestelling. Andere 

schadevergoedingen (creditnota) gebeuren door de boekhouding. 
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Composition: 

Informatie over een bestelling. Geeft aan wie bij de klant of IPM de visual van de publicatie creëert.  

 

 

Compte  

Juridische entiteit, rechtspersoon bekend bij IPM. Een account kan een prospect, een klant of een 

kantoor zijn. 
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Cross media: 

Verbonden verkoop met minstens twee types van media, waaronder pers, radio of web. Deze 

bestellingen worden afgehandeld door de groep cross media. 

De aankopen van cross media moeten vermeld staan op de bestelling en in de offerte door de groep 

cross media.  

 

Date estimée de clôture 

Staat op de offerte. Einddatum van de geldigheid van de offerte. Laat toe om de verkoopramingen te 

berekenen. Staat op de offerte, samen met een waarschijnlijkheidspercentage om een gewogen 

schatting te kunnen maken. 
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Devis: 

Een officieel voorstel aan een klant. Niet hetzelfde als een aanbieding.  

Donneur d’ordre: 

IPM-definitie: de account die gefactureerd wordt door IPM. 

 

Offre: 

Een aanbieding is een massale communicatie via telefoon, mailing of e-mail die naar een lijst van 

klanten wordt gestuurd om een bepaald product voor te stellen. Een aanbieding is geen offerte. 

Plainte: 

Klacht van een ontevreden klant. We willen die registreren in het systeem om na te gaan of er 

klanten zijn die regelmatig klachten hebben. Om een commerciële geste te kunnen doen (creditnota, 

overdoen …), moet de klacht eerst geregistreerd worden. 

Edition: 

Dit is een verspreiding gepubliceerd voor een bepaald gebied of regio (editie van Brussel, editie van 

Vlaanderen …)  

Média: 

Verspreidingsmedium van de informatie: geschreven pers, radio, tv of web. 
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Titre: 

De naam die aan het medium gegeven wordt. 

Envoyer la commande à SAP 

SAP is de interne beheersoftware van bestellingen en publicaties. Als de klant een bestelbon stuurt 

(en alleen als er ook een bewijsstuk is), moet de bestelling voor verwerking naar SAP gestuurd 

worden, anders blijft die in CRM zitten. De verkoper moet op de knop “Envoyer à SAP” drukken om 

de bestelling door te sturen naar de administratieve dienst zodat die afgehandeld wordt. 

Fonction (fiche contact) 

Dit is de functietitel van de contactpersoon (commercieel directeur, inkoper, 

productieverantwoordelijke). Het is belangrijk om dit veld correct in te vullen om geen flaters te 

begaan in de communicatie, uitnodigingen, badges … die achteraf eventueel gedrukt worden. 

 

Index: 

Vermenigvuldigingsfactor van het basistarief van een product, afhankelijk van de plaats (op de 

achterpagina …) of het verspreidingsschema.  

 

Information sur l’annonce publicitaire:  
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Intermédiaire: 

Verband tussen twee accounts. De link die we nu onthouden is die van kantoor. 

 

Liste marketing: 

Doelgroep van accounts of contactpersonen bestemd voor de verspreiding van activiteiten via een 

campagne of een snelle campagne. 

Matériel différent: 

Hier kan voor een bepaald product aangegeven worden of de plaatsing bij elke publicatie anders zal 

zijn. (Een afbeelding in hoge resolutie is materiaal.) Het systeem zal een productregel voorzien voor 

elke publicatiedatum om op elke regel te kunnen noteren welk materiaal nodig is. 
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Origine commerciale: 

Geeft aan hoe de klant bij ons is terechtgekomen. 

 

Premier contact commercial: 

Geeft aan welke verkoper het eerste contact heeft gelegd. 

Repasse 

Type van compensatie: het gaat om de herverspreiding van een advertentie. 

Secteur et secteur d’activité: 

Sector: bij IPM zijn dit de markten: arbeidsmarkt, financiën, vastgoed … Bij IPM krijgen de verkopers 

sectoren toegekend.  
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Activiteitensector: dit is de activiteitensector van de account. Zo kan een firma in de vastgoedsector 

contact met ons opnemen in het kader van een aanwerving, dus voor de sector arbeidsmarkt. 

 

 

 

Type de relation 

Aard van de relatie tussen IPM en deze account: klant, leverancier, kantoor, overheidsbedrijf 
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Type poste 

In SAP is een post een opdrachtregel. Een type van post is dus een type van opdrachtregel. 

 

 


