
Opzet, planning, uitvoering en nabewerking van advertentie- 
campagnes rechtstreeks vanuit uw publicatiesysteem

Advertentiecampagnes 
professioneel beheren

PS.CallCenter



Verkoopcontrole met structurele controle

Campagneassistent als geïntegreerd systeem

voor externe 
gegevensbronn
en 
importinterface, 
bv. voor Excel-
lijst

A  Verkoopdocumenten 
in het algemeen 
opgeslagen in het ERP-systeem 
voor verzending:
Begeleidende brief, mailing, 
prijsvoorbeelden, mediablad, 
enz.

alle voorzien van plaatshouders, 
voor latere invulling volgens de 
eisen van de individuele 
campagne (contactgegevens 
MA, prijsgegevens, deadline AZ, 
oplage, distributiegebied...)

Overdracht naar de

individuele campagne

B  Individualisering van 
de verkoopdocumenten
aan de hand van verkoopruimte/
objectgegevens/PLZ en gegevens van
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Verkoopfase

• Statuswijzigingen/tussentijdse 
resultaten worden ingevoerd 
(aanvullende offerte, nieuwe 
correcties,...) 

Weergave van de resultaten
(alleen toegankelijk voor een bepaalde groep mensen) 
geselecteerd volgens overkoepelende of individuele campagne 
altijd up-to-date (geen overdracht van dagelijkse gegevens)

Lijst overzicht
Campagneoverzicht volgens kalenderweek/dag 
van publicatie, reclametermijn, afzetgebied, 
verkooppersoneel

Outlook
Campagnecontrole volgens BAB-groepen (overkoepelende campagne) 
+ individuele BAB (individuele campagne)

R
ui

m
te

 v
oo

r k
la

nt
ge

ge
ve

ns
Ve

rk
oo

pd
oc

um
en

te
n

Voeden van bestaande 
advertenties van vorige
campagne

4  Bepaling van 
verkoopmaatregelen per klant:
Alleen telefonisch contact, 
mailing met prijsblad, met 
bestaande advertentie en 
betonprijs, AD bezoek ...

5  Toewijzing aan 
uitvoerend personeel

Individuele campagne
als onderdeel van de over-koepelende 

campagne voor een specifiek 
afzetgebied / object / postcode

Paraplu campagne

1   Selectiecriteria vaststellen:
Kenmerken/productgroep
BP klassen
Omzet/Statistieken

2  Evaluatie van de selectiecriteria

3  Selectie van gegevens 
BP's / prospects / enz. 
naar ERP-systeem

Overdracht naar 
individuele campagne 
volgens secundaire 
selectiecriteria 
verkoopgebied, 
object, postcode

ggfs.

Start 
campagne

Activity mapping in het ERP-
systeem via contacten
Naar overeenkomstige medewerkers na  

− verzonden / fout (verkeerde mail?)
− Wat moet ik doen?
− Telefonisch contact
− Bezoek AD persoonlijk

worden aan de werknemer 
getoond als een ToDo in 
het Infocentrum

ERP order DB
- Weergave van vorig jaar
- Maat
- Uitgaven
- Prijs automatisch bijgewerkt

met verplicht kenmerk 
(y/n) + weging

− indien afwijzing (keuzelijst met 
trefwoorden)

− Vastleggingen, aantal, omzet via 
ordercreatie!

− Reservering van contact!

Medewerker werkt via lijst volgens 
Infocenter

• Invoer van het resultaat (indien 
nodig na tussentijdse resultaten)

PS.CallCenter als geïntegreerde campagne-assistent in het overzicht:

Planning in het ERP-systeem
U zet uw campagne op met uw publishing ERP-sys-
teem, selecteert de doelgroepen, collectieven en 
klanten en verstuurt eenvoudig e-mails met één klik.

Gegevensverwerking en -overdracht via 
PS.CallCenter - verzending via Inxmail®. 
U beheert uw e-mailsjablonen in Inxmail®. Deze 
worden geïndividualiseerd door de overgedragen 
gegevens en verzonden met het gebruikelijke gemak 
van Inxmail® - inclusief de behandeling van retouren 
(opt-out, bounce rate, churn rate, enz.).

Eenvoudige nabewerking - intuïtieve interface
Uw medewerkers vinden uitgebreide campagne- 
informatie in de intuïtieve interface van PS.CallCen-
ter. Automatisch gegenereerde bellijsten vereen-
voudigen de verwerking van klantgesprekken met 
follow-ups, afspraken enz.

Grafik powered by Linus Wittich KG



Perfecte integratie in uw systeemomgeving van HUP en Inxmail®.

Campagnes zijn eenvoudig - dat klopt!  
Met PS.CallCenter
Als HUP‘s moderne portaaloplossing ondersteunt 
PS.CallCenter het advertentiebeheer en de adverten-
tieverkoopmedewerkers bij de uitvoering van adverten-
tiecampagnes. Dankzij de perfecte koppeling van de 
betrokken systemen HUP en Inxmail® blijft alle informatie 
transparant en beschikbaar voor verwerking.
en beschikbaar voor verwerking. Of de passende adver-
tentiemotieven van de klant moeten worden meegestu-
urd, of dat deze motieven en de prijsberekening alleen 
als informatie in PS.CallCenter voor de verkoper moeten 
worden weergegeven - u beslist.

Waar en wanneer u maar wilt - met PS.CallCenter 
bent u overal succesvol.
Vooral in tijden van thuiskantoren is de technologie en 
locatie-onafhankelijke aanpak van HUP Portal Solutions 
belangrijker en actueler dan ooit voor het succes van uw 
bedrijf. 
Houd het eenvoudig: de browsergebaseerde interface 
van PS.CallCenter maakt het uw verkopers gemakkelijk 
om te werken waar ze maar willen. 
Alles wat uw collega‘s nodig hebben is internettoegang, 
browser, tablet, Mac of PC! Zo kunnen ze geconcentreerd 
werken op het terras, in het zwembad of op kantoor. Dat 
beslis jij ook.

Caption:Intuïtieve bediening via drag & drop in de browser.

Arno Nix, directeur en hoofd ontwikkeling HUP 

... over ontwikkeling in een klantenscrumble
„We hebben PS.CallCenter samen met klanten ontwikkeld in een van onze klantenscrum-
bles. Dankzij de open aanpak is een niet-individueel ontwikkelingsproject een nieuwe 
portaaloplossing geworden die door alle klanten kan worden gebruikt. Naast de gewenste 
functionaliteiten legden we vooral de nadruk op gebruiksgemak - een relevant punt, aangezien 
de ervaring heeft geleerd dat de acceptatie door gebruikers anders te lijden heeft.“

... over het gebruik van PS.CallCenter in de praktijk
„De eerste zogenaamde uitrol is momenteel aan de gang en we hebben al de eerste feedback, die we nu ook direct 
zullen implementeren in de verdere ontwikkeling voor de volgende versies van PS.CallCenter als onderdeel van de 
customer scrum. Natuurlijk waren er, zoals bij alle nieuwe ontwikkelingen, nog wel een of twee bugs, maar dat ben je 
gewend na zoveel jaar softwareontwikkeling.“

... Bij de verdere ontwikkeling
„Zoals gewoonlijk gaat honger gepaard met eten. Natuurlijk willen de gebruikers al meer functies, die we dan in de vol-
gende stappen zullen aanpakken. Dit is een doorlopend proces.“

„Gebruiksgemak is cruciaal“
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