
RISE
CUSTOMER 

RELATIONSHIP 
MANAGEMENT

Cea mai bună soluție de a gestiona clienții afacerii tale!



CE ESTE RISE?

RISE - este un sistem de management de proiect multifuncțional. Îl
puteți utiliza pentru a gestiona proiecte, clienți, facturi, tichete de 
asistență, estimări, echipă și multe altele. 
Este potrivit pentru diferite tipuri de afaceri, freelanceri și
utilizatori individuali. 

RISE este rapid și ușor de utilizat. Conține toate instrumentele
esențiale pentru a vă gestiona afacerea.



FUNCȚIONALITĂȚI

Task-uri
Gestionează task-urile pe
care le ai de făcut.

Proiecte
Administrează proiectele 
clienților

Asistență
Răspunde cererilor de 
asistență primite de la clienți

Anunțuri
Oferă clienților tăi anunțuri 

importante

Administrează toți clientii
afacerii tale

Facturi

Clienți

Gestionează eficient facturile 
emise
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GESTIONEAZĂ CLIENȚII
Administrează clienții afaceri tale folosind diverse unelte



PROIECTE MAI UȘOR DE

ADMINISTRAT

Calendar

Notează evenimentele 
importante în calendar

Notificări

Primește notificări pentru
clienți noi, task-uri,
proiecte și multe altele

Navigare rapidă

Salvează proiectele favorite 
pentru o navigare mai ușoară

Activitate

Vizualizați ușor activitatea 
pe site. 



Aspect

Schimbă culorile, modulele sau 
aspectul complet al panoului

Chat

Conversează în mod liber
cu clienții tăi

Task-uri private

Salvează task-uri private sau 
publice pentru proiectele tale

Progres
Clienții pot vedea în timp real 
progresul proiectului în 
desfășurare

Grafice
Urmărește în timp real 

veniturile, task-urile, clienții, 
cheltuielile

Funcționalități
Activează sau dezactivează unele 
funcții cu un singur click



NOTIFICĂRI

Notificări pe EMAIL
Primește notificări pe adresa 
personală de email.
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Notificări PUSH
Primește notificări PUSH 
direct pe telefonul mobil
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Notificări pe site
Primește notificări direct pe 
panoul tău de clienți

03



PROCENTAJ PENTRU PROIECTE

Proiect 2

Proiect 1

Proiect 3

27%

52%

70%

Rămâi mereu la curent cu nivelul de completare al proiectelor tale



DEMO
Te poți înregistra pe această platformă pentru a vedea o variantă demo a platformei RISE

https://dashboard.wolfix.ro/

https://dashboard.wolfix.ro/


IMPLEMENTARE

1
Îți prezentăm toate 

modulele și le alegi pe 
cele de care ai nevoie

3
Traducem, daca ai nevoie, 
platforma în limba română

5
Livrăm platforma
perfect funcțională
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Facem magie!
Implementăm platforma și 

edităm modulele

4

Feedback final din 
partea ta



COSTURI DE IMPLEMENTARE

NUME PREȚ

Instalare RISE 200 RON

Configurare RISE 700 RON

Sistem de email 100 RON

Web Host * 25 RON / lună

Administrare * 100 RON / lună

Opțiunile marcate cu “*” sunt opționale.
În cazul în care ai deja achiziționat un pachet de găzduire, platforma va fi instalată acolo.

De asemenea, recomandăm administrarea lunară a platformei din partea specialiștilor.



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik

AȘTEPTĂM MESAJUL TĂU

Ai întrebări?
Le poți pune oricând aici:
filipbriscan@yahoo.com
0721246684

Please keep this slide for attribution.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

