NECTAR (CRM + ERP)
Focus: “Goed beheer van de ledenadministratie en periodieke taken”
In tegenstelling tot andere CRM-toepassingen, focust
Nectar zich niet specifiek op het massaal vinden van
nieuwe klanten, maar op het afhandelen van de
repetitieve taken en het onderhouden van de relatie met
uw leden, en de verbanden tussen uw leden onderling
(regionaal, sectoren).
Naast standaard CRM (klantenwerving door seriële
proceduregestuurde afhandeling van de prospecten) is
Nectar ook uitermate geschikt om alle relevante gegevens
van personen, organisaties en hun relaties te stockeren. Ook
de historische gegevens worden behouden. Alle info in
Excel-bestandjes die circuleren kan opgenomen worden in
Nectar.
Wanneer bijv. leden met familiale band gefactureerd worden,
kan Nectar zelf de voorziene korting toekennen.
Met Nectar halen alle medewerkers onmiddellijk voordeel uit
uw georganiseerd samenwerken. En u moet steeds minder
informatie toevoegen om steeds meer resultaten te boeken.
NECTAR is een administratief beheersysteem voor ledenorganisaties. Vanaf het moment van de inschrijving tot de
periodieke activiteiten en facturen (en
Europese domiciliëringen): met Nectar
handelt u alle repetitieve taken af.
Maar ook specifieke of éénmalige
uitzonderingen beheert Nectar zonder
omwegen.
Verder voorziet Nectar een paswoordafhankelijk beveiligd (leden)intranet, helpdesk-afhandeling met optionele
facturatie, ISO-like gestuurde procedureafhandeling (bijvoorbeeld klachtenafhandeling binnen de sector),
kennisdatabank, dossierbeheer en nog veel meer, waaronder synchronisering met mail en agenda en een
analytische boekhouding (Belgische wetgeving) of een koppeling met een ander boekhoudsysteem.
Uw leden kunnen desgewenst zelf eigen adressen wijzigen of documenten downloaden, bestellingen plaatsen of
met u communiceren via het intranet. Mails kunnen worden overgenomen door Nectar voor een procedurematige
opvolging of dossierbeheer.

Modules
Ledenbeheer
Ledenservice
Administratie
Opleiding
Economaat
Bestuurders
Overheid

Personen, organisaties, verbanden, posities, adressen, historiek, classificaties, certificaties.
Selectie en beheer van events, helpdeskorganisatie, (fiscale) attesten, opleidingen.
Automatische periodieke afhandelingen, facturatie, boekhouding (of koppeling).
Organiseren van cursussen: uitnodigen, factureren, aanwezigheidsattesten en certificaten
Bestellingen, documenten, werkmiddelen binnen de sector.
Ereloonnota’s, belangenverdediging, verwantschappen, comités.
Contacten, networking, lobbying

Kenmerken
Look and feel
Multilanguage
Multiplatform
Integratie

Internet and web based click through model / Object Oriented.
De informatie zelf is ook meertalig, vraag meer info!
Windows, Apple, Linux
Met Google Apps en/of
Microsoft Outlook
NECTAR CRM
Contacteer Walter Vits
0475-25 50 30
walter.vits@evora.be
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NECTAR CASE: AXXON
Focus: “Goed ledenbeheer voor Belgische kinesitherapeuten”
Johan Heselmans
Algemeen directeur AXXON

“AXXON was op zoek naar een geïntegreerd pakket. Na contact met een aantal partijen, bood Nectar me de
beste garantie op deze integratie bij wijze van een soort op maat geconfigureerd standaardpakket. Door deze
specifieke aanpak door de firma EVORA zijn we ook zeker dat toekomstige aanpassingen in ons business
model door Nectar ondersteund kunnen blijven.”
“EVORA toonde aan dat ze meedenken vanuit de structuren en noden van AXXON, veeleer dan vanuit het
pakket.”
“Dankzij Nectar hebben wij op een snelle en efficiënte manier onze wederkerende taken onder controle kunnen
krijgen. Andere CRM software focust zich eerder als marketingtool om nieuwe klanten te werven. Als
ledenorganisatie willen wij ook graag alle prospects voor ons winnen zodat wij voor onze sector een maximale
ondersteuning kunnen garanderen maar de nadruk ligt in de eerste plaats op het goede beheer van onze
bestaande leden.”
1. Niet alle informatiemodules moeten meteen in gebruik
genomen worden: gradueel worden ze oppervlakkig of
uitgediept geactiveerd.
2. Bestaande tabellen, door derden (te koop) aangeboden
informatie en uw oude vertrouwde excelsheets worden
geïmporteerd in Nectar.
3. Via de website kunnen leden documenten downloaden en
eigen informatie aanpassen.

