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Säljstöd i Microsoft Outlook®

Använder din organisation gemensamma mappar i Outlook som kundregister, men upptäckt 
att det inte motsvararar era krav, eller letar ni efter ett enkelt säljstödssystem integrerat i 
Outlook som kan ta till va a på den information som redan finns där, mail du skickar, möten 
du bokar med kunder? Då är SellOut något för dig. 

SellOut är ett säljstödssystem integrerat i Microsoft Outlook. Sys emet används för att på
ett enkelt sätt lagra, bearbeta och följa upp information om företag, kontakter och 
kundprospekt.  

Via det enkla och översiktliga gränssnittet arbetar du på samma sätt som du är van vid. 
Integrationen med Outlook gör att de Outlook objekt du normalt skapar i dina kontakter 
med kunder, som mail, möten, uppgifter etc kan lagras på kunden. Du, och andra i din 
organisation, kan sedan enkelt se alla de aktiviteter som riktats mot en kund.  

Genom att använda SellOu  slipper du registrera dina säljaktiviteter på två ställen, det 
räcker med a t använda Outlook. 
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Företag 

Via företag i SellOut lägger du enkelt upp de 
företag du jobbar mot. Här kan du ange 
information som adressuppgifter, 
kundansvarig, omsättning och bransch etc. 
Mot varje företag kan du även skapa 
kontakter och prospekt.  
 
Kontakt 

Dina säljkontakter hanteras som kontakter i 
SellOut. Mot dessa kontakter kan du skapa 
och registrera alla de objekt Outlook stöder 
som e-post, möten uppgifter och aktiviteter. 
Du kan på det här sättet enkelt hålla reda på 
dina säljaktiviteter. 
 
Prospekt 

Ett prospekt är någon form av affärsmöjlighet 
och registreras mot ett företag. Utöver 
möjlighet att ange affärens värde har du här 
möjlighet att ange information som 
kontaktväg, konkurrenter, sannolikhet och 
status etc. Det finns också en enklare historik.  
 
 

Rapporter 

All information i Sellout som Företag, 
Kontakter och Prospekt kan exporteras till 
Excel för vidare bearbetning.  
 
Offlinestöd 

I likhet med Outlook har Sellout har komplett 
offline stöd och du kan jobba lika bra online 
som offline.  
 
Koppla dokument 

Du kan enkelt skapa brev och etiketter i Word 
med hjälp av den integrerade koppla 
dokument funktionen.  
 
Installation 

TimeOut är en helt paketerad lösning som 
snabbt installeras på klienterna. 
 
Systemkrav 

Server: Exchange server 2000/2003. 
Klient: Windows 2000/XP, Outlook XP, 2003

 


