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CRMobil  

 Bildirimler sizi her an 
güncel tutar… 

 Her kullanıcınıza göre 
özelleştirilebilen ekran-
larla müşterilerinizin 
bilgilerine her yerden 
erişin… 

 CRM Business V2 ile 
ortak kullanılan ve  
paylaşılan Kurumsal 
Ajanda  sayesinde ran-
devu ve diğer işlerinizin programını ofisinizle koordineli 
olarak takip edin… 

 Tablete özel görünümle kullanım daha da kolay…  

 CRMobil İPad 
ve Android 
tabletlerde, 
özel iki parça  
görünümüyle 
çalışır... 

 CRM Business V2 ile tam uyumlu grafikler…  
Her kullanıcıya özel Dashboard ve Grafikler ile anlık 
özet verilere ulaşım çok kolay… 

 Kurumsal bilgileriniz parmağınızın ucunda... Kullanıcıla-
rınıza özelleştirilebilen ekranlarla, müşterilerinizin bilgi-
lerine her yerden erişin...  

CRMobil yazılımı, Android ve İOS işletim sistemlerinde çalışabilen, CRM Business V2 yazılımı ile entegre veya bağımsız olarak 

kullanılabilen ve İNTERMAT A.Ş. tarafından geliştirilen bir Mobil CRM yazılımıdır. Her kullanıcıya özel hazırlanabilen Dashboard 

ve Grafikler ile anlık özet verilere zaman kaybı olmaksızın ulaşabilirsiniz. LOGO yazımları ile sağlanan anlık entegrasyon sayesin-

de müşterilerinizin Cari Hesap ve Malzeme Durumu bilgilerini kolayca görüntüleyebilirsiniz. CRM Business V2 ile ortak kullanılan 

ve paylaşılan Kurumsal Ajanda sayesinde randevu ve diğer işlerinizin programını ofisinizle koordineli olarak takip edebilirsiniz. 

Görüşmelerinizi ve iş takibi süreçlerinizi CRM Business V2 ile tam uyumlu şekilde kontrolünüzde tutabilirsiniz. Teklif ve Siparişle-

riniz CRMobil ile sahadan kolayca oluşturulabilmekte ve anında CRM Business V2 veritabanına aktarılmaktadır. Tüm onay bekle-

yen tekliflerinizi cebinizden görebilir, kolayca onaylayabilir ve saniyeler içinde ofis personelinizin haberdar olmasını sağlayabilir-

siniz. Teknik servis kayıtlarınızın, iş ve süreç kayıtlarınızın, memnuniyet ve şikayet kayıtlarınızın durumlarını anlık olarak takip 

edebilirsiniz. 
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 LOGO entegrasyonu  sayesinde anlık Cari Hesap ve  
Malzeme Durumu… 

 Sahada daha etkin bir 
Satış ve Sipariş operas-
yonu için, Cari Hesap ve 
Malzeme durumunuzu 
anlık  takip edin… 

 Görüşmeleriniz ve İş 
Takibi süreçleriniz  
CRM Business V2 ile  
tam uyumlu şekilde  
kontrolünüzde olsun… 

 Tekliflerinizi ve siparişlerinizi sahadan kolayca  
hazırlayın… Ofisinizde CRM Business V2 varsa, hiçbir 
sipariş veya teklifinizde gecikme olmayacak... 

 Teklif Onayları ofise 
dönmenizi bekleme-
sin… Tüm onay bek-
leyen tekliflerinizi 
cebinizden görün, 
kolayca onay verin ve 
ofis kullanıcılarınızın 
saniyeler içinde ha-
beri olsun… 

 

 

 Teknik servis kayıtlarınızın durumu, proje süreçleriniz, 
memnuniyet ve şikayet kayıtlarınız  her an kontrolünüz 
altında olsun… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERANSLARIMIZ 

İBB iştiraklerinden biri olan İstanbul Otobüs 
A.Ş., LOGO Tiger Plus ve beraberinde  
Crm Business V2’yi tercih etti. İstanbul Otobüs 
A.Ş., Crm Business V2 yazılımını ve ek olarak 
geliştirilen Hakediş uygulamalarını, İstanbul 
halkına hizmet veren ERGUVAN OTOBÜS ’lerin 
denetimini de cep telefonları üzerinde çalışa-

bilen ve LOGO Tiger Plus ile entegre olan CRMobil yazılımı ile  
3G internet üzerinden online olarak yapmaktadır. 
 
LOGO Tiger Plus, Crm Business V2 ve CRMobil yazılımlarını 
kullanan İstanbul Otobüs A.Ş., Türkiye’de üretilen araçları ter-
cih ettiği gibi yazılım sektöründe de yerli üretim yazılımları 
tercih ederek, yerli üretim ürünleri destekleme politikasını 
sürdürmüştür. LOGO Tiger Plus, Crm Business V2 ve CRMobil 
yazılımları sayesinde muhasebe uygulamaları, online denetim 
uygulamaları etkin şekilde kullanan İstanbul Otobüs A.Ş., Müş-
teri İlişkileri ve ERP sisteminin rahatlığını ve verimliliğini yaşı-
yor. 
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İNTERMAT HAKKINDA 

 

1986 yılında kurulan İntermat, 2003 yılına kadar ağırlıklı olarak kamu sektöründe bilgisayar dona-

nım ve sarf malzemeleri satışı, donanım ve yazılım projelendirme ve uygulamaları konusunda başa-

rılı çözümlere imza atmıştır. 2003 yılından bu yana da özel sektör yazılımları konusunda geliştirme 

ve uygulama sürecine ağırlık vermiştir. İntermat, İstanbul Merkez olmak üzere Türkiye çapında eği-

timli bayileriyle satış ve destek konusunda ihtiyaç sahiplerine kaliteli hizmet vermekte ve hızla büyü-

mektedir.  


