
Venio Mobile CRM
ระบบบริหารทีมขายท่ีน่าใช้งานมากท่ีสุด
บริหารทีมขายอย่างมืออาชีพ รู้ทุกความเคลื่อนไหว ช่วยให้คุณดูแลลูกค้า

ได้อย่างทั่วถึง ตอบโจทย์การทํางานสมัยใหม่ ใช้งานง่ายผ่านมือถือ



คุณกําลังมองหา
ระบบจัดการทีมขายอยู่หรือเปล่า?

บริษัทคุณมีทีมขายท่ีต้องว่ิงพบลูกค้า ปัญหาท่ีเจอคือคุณไม่
อาจรู้ได้ว่าในแต่ละวัน พนักงานขายในทีมคุณเข้าพบลูกค้ามากน้อย
เพียงใด และมีรายละเอียดการพบอะไรท่ีคุณสามารถช่วยได้บ้าง กว่า
จะรู้ก็ต่อเม่ือมีการประชุมทีมขายซ่ึงอาจจะเป็นเดือนละคร้ัง เดือนละ 
2 คร้ัง และน่ันก็อาจช้าเกินไปเสียแล้ว

เราเช่ือว่าด้วยการวางระบบงานขายท่ีดี จะทําให้เซลล์ทํางานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ และการมีระบบเก็บข้อมูลลูกค้า จะทําให้การเข้าถึง
ข้อมูลทําได้โดยง่าย แผนงานต่าง ๆ ก็สามารถมองเห็นได้ผ่านระบบ 
สุดท้ายลูกค้าก็ได้รับการบริการอันยอดเย่ียม การปิดดีลต่าง ๆ ก็ทํา
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายข้ึน 



Venio CRM คือระบบ CRM สําหรับธุรกิจที่มีทีมขายวิ่งพบลูกค้า และ

ต้องการการดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง Venio จะทําให้ผู้บริหาร

บริหารทีมขายได้ง่ายขึ้น เห็นภาพรวมที่เกิดจากกิจกรรมการพบลูกค้า 

พนักงานขายโฟกัสที่งานขายได้มากขึ้น มาพร้อมเครื่องมือช่วยในการ

ขาย และที่สําคัญคือสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ ทําให้

การทํางานและการพบลูกค้ากลายเป็นเรื่องที่ง่ายดาย นอกจากนี้ระบบ

ยังถูกออกแบบมาบนมือถือให้ใช้งานง่าย ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่าง

คล่องแคล่ว ไม่เสียเวลาเรียนรู้นาน

ระบบ CRM บริหารทีมขายอย่างมืออาชีพ 
ช่วยดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึง หน้าจอใช้งานง่าย 
ออกแบบสําหรับมือถือตั้งแต่ต้น 

ใช้งานได้ทุกท่ี 
ผ่านมือถือ

ข้อมูลอัพเดท
ตลอด

ไม่ต้องลงทุนระบบ
หน้าจอใช้งานง่าย

CRM Sales assistant Mobility

จัดการข้อมูลตั้งแต่ก่อนเป็นลูกค้า พร้อมระบบแจ้งเตือนการติดตามลูกค้า ปิดดีลได้อย่างรวดเร็ว
หมดปัญหาเคสลูกค้าตกหล่น เพ่ิมความพึงพอใจลูกค้าสูงสุด เพ่ิมยอดขาย พร้อมข้อมูลที่นํามา

ใช้ได้ทันที ง่ายต่อการวิเคราะห์



ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
ใช้งานได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องติดตั้งให้ยุ่งยาก และผ่าน.  
แอพพลิเคช่ันบนมือถือ รองรับท้ังระบบ Android/iOS

โปรแกรมรันบนระบบ cloud ข้อมูลอัพเดทเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 
เข้าถึงได้ทุกท่ี

หน้าจอการใช้งานเป็นมิตร ใช้งานง่าย ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้มาก

ช่วยปรับปรุงกระบวนการจัดการงานขายด้วย workflow ท่ีเป็นข้ันตอน

ช่วยผู้บริหารในการบริหารทีมขายและมองเห็นภาพรวมได้ง่ายข้ึน

ช่วยพนักงานขายในการติดตามลูกค้าและปิดดีลได้อย่างรวดเร็ว

กําจัดปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ LINE/Excel ในการติดตามงานลูกค้า

มาพร้อม Dashboard และ report ท่ีเข้าใจง่าย ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
จําเป็นในการขาย

ระบบสามารถตั้งค่าได้อย่างยืดหยุ่น อิงตามโครงสร้างองค์กรได้เลย
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Venio มาพร้อมกับฟเีจอร์ช่วยในการจัดการลูกค้า
ครบต้ังแต่ต้นยันจบ ช่วยในทุก ๆ ขั้นตอน

คาดการณ์ยอดขาย
ด้วยการจัดการดีล

Opportunity management
(Sales target & deal)

จัดการและติดตาม
ผู้สนใจผลิตภัณฑ์

Lead management

เพ่ิมยอดขาย 
เพ่ิมฐานลูกค้า

ส่งคําสั่งซื้อจาก
หน้างานลูกค้า

สร้างแผนเข้า
พบลูกค้า

บันทึกและจัดการ
เคสลูกค้า

Activity management
Customer management

Case management Report and 
dashboard

Sales order

Customer-centric approach
to your sales process



Lead management
จัดการ Lead อย่างมืออาชีพ ต้ังแต่ก่อนเป็นลูกค้า

• บันทึกประวัติ Lead ได้อย่างละเอียด ชื่อ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ และอ่ืนๆ

• กรอกประวัติการติดต่อกับ Lead พร้อมรายละเอียดเพ่ิมเติม

• กําหนดการเตือนเรื่องการติดตาม Lead ได้อย่างง่ายดาย

• ระบบแจ้งเตือนป้องกันการลืมตาม Lead และการเย่ียมลูกค้า

• สามารถต้ังค่าแหล่งที่มาของ Lead ได้

จัดการข้อมูลลูกค้าให้ง่ายต่อการดูแล
• เก็บประวัติลูกค้า แยกสถานะ lead, prospect, customer 

พร้อมรายละเอียดอ่ืนๆ
• แบ่งลูกค้าตาม group, classification, tag ได้ตามต้องการ
• สามารถมอบหมายคนในทีมให้ดูแลลูกค้าได้
• เก็บรายละเอียดและผลจากการเข้าพบลูกค้า พร้อมแจ้งเตือน

• ดูข้อมูลลูกค้าท่ีอยู่รอบๆบริเวณใกล้เคียงได้ทันที นอกจากน้ียัง
สามารถดูบนหน้าจอในรูปแบบ maps ได้ด้วย

Customer management

โทรติดตามความคืบหน้ากับลูกค้า
คุณมี 1 นัดหมายสำหรับการติดต่อกับผู้สนใจเพ่ือติดตาม
ความคืบหน้า ในวันนี้

Venio now

โทรติดตามความคืบหน้ากับลูกค้า
คุณมี 1 นัดหมายสำหรับการติดต่อกับผู้สนใจเพ่ือติดตาม
ความคืบหน้า ในวันนี้

Venio now



Activity planning
สร้างแผนงานการเข้าพบลูกค้าอย่างละเอียด

• สร้างแผนงานการเข้าพบลูกค้าแบบออนไลน์ได้ทันที

• หัวหน้าสามารถรีวิวและอนุมัติแผนงานได้

• สามารถเพ่ิมผู้เข้าพบลูกค้าได้ ณ ตอนสร้างแผน

• ดูสถานที่เริ่มต้น-นัดหมาย ผ่าน maps และโหมดดาวเทียม

• ยืดหยุ่นด้วยระบบสร้างแผนที่หน้างานลูกค้า

• ระบบแจ้งเตือนการเย่ียมลูกค้าที่ต้องทํา

เช็คอินเช็คเอ้าทท์ี่หน้างานได้ทันที

• เช็คอินเช็คเอ้าทโ์ดยเช็คจากโลเคชั่น

• สามารถแนบภาพขึ้นระบบได้ทันที

• ประหยัดเวลาในการตามงานคนในทีม

• อัพเดทรายละเอียดการพบลูกค้า รู้ถึงสถานะลูกค้ารายนั้น

• รายงานอย่างละเอียดส่งตรงถึงหัวหน้างาน

Check-in/Checkout



Report on-the-go
รายงานการเข้าพบลูกค้าส่งตรงจากหน้างาน ไม่ต้องรออีกต่อไป

• ได้รับรายงานการพบลูกค้าแบบเรียลไทม์ ไม่ต้องรอรายงานตอน

ประชุม พร้อม timeline กิจกรรมแสดงผลบนมือถือ

• บันทึกข้อมูล Pain point ลูกค้า เพ่ิมโอกาสปิดการขาย

• เข้าใจลูกค้ามากขึ้นจากข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้จากการพบแต่ละครั้ง

• พนักงานขายทบทวนรายละเอียดการเข้าพบก่อนหน้า

ก่อนการพบลูกค้าได้ทันที

B

A

ตรวจสอบค่าใช้จ่ายง่ายด้วยระบบเบิกค่าใช้จ่ายออนไลน์

• พนักงานขายเบิกค่าใช้จ่ายพบลูกค้าผ่านระบบได้

• สามารถแนบหลักฐาน รูปถ่ายต่าง ๆ เข้าระบบ

• ตรวจสอบค่าใช้จ่ายกับแผนกิจกรรมพบลูกค้าได้

• ขั้นตอนการใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก พร้อมระบบอนุมัติ

Expense management

กรอกรายละเอียดใน App Venio
เร่ืองค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน

แนบเอกสารค่าใช้จ่าย
ที่ต้องการ

รออนุมัติผ่าน App 
และเบิกเงิน

CaseActivity



Deal management
จัดการดีลอย่างมืออาชีพ เพ่ิมโอกาสปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว

• บันทึกรายละเอียดดีล ชื่อคนติดต่อ บริษัทไหน มูลค่าเท่าไร

• ดูภาพรวมของดีลแยกได้ตามรายบุคคล

• กรอกรายละเอียดความน่าจะเป็นในการปิดดีลได้ ช่วยจัดลําดับ

ความสําคัญ พร้อมกําหนดวันปิดดีล

• บอกสเตจของแต่ละดีลมองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน

• บันทึกข้อมูลดีลที่ปิดได้ และพลาดพร้อมระบุสาเหตุเพ่ือการวิเคราะห์

Who?
รู้ถึงคนติดต่อ และใช้
กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมใน
การปิดงานขาย

Pipeline?
มองเห็นภาพรวม
ท้ังหมดของดีล มี
มูลค่าท่ีปิดไปแล้ว
เท่าไร

Win Probability?
ใสเ่ปอร์เซนต์ท่ีน่าจะปิดดลี
ได้ สําหรับการจัดลําดับ
ความสําคัญ

Deal value?
มูลค่าดีลจะช่วยให้คุณรู้
ว่าจะต้องบริหารอย่างไร

What?
รายละเอียดท่ีครบถ้วน
ช่วยในการติดตามดีล

Where?
รู้ว่าดีลมาจากบริษัท
อะไร วางแผนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ



Visual deal pipeline
มองเห็นภาพรวมทุกดีลที่เกิดขึ้นบน pipeline แบบเข้าใจง่าย

• แยกดีลที่เกิดขึ้นแบ่งตาม stage สร้างได้สูงสุดถึง 10 stages

• Funnel ของ stage สามารถต้ังค่าได้ตามต้องการว่าจะมีก่ีระดับ

• ติด label ให้กับดีลเพ่ือใช้ filter ในการค้นหาจัดการดีล

• ระบุสถานะของดีลในแต่ละ stage พร้อมข้อมูลสําคัญในแต่ละดีล

• มองเห็น won/missed deal ง่ายต่อการวางแผนวิเคราะห์

• ผู้บริหารเห็นภาพรวมการทํางานของทั้งทีมขายได้อย่างง่ายดาย

ออกใบเสนอราคาได้ง่ายๆผ่านระบบ Venio เชื่อมต่อกับดีลได้ทันที

• สร้างใบเสนอราคา พร้อม generate ผ่านมือถือ ส่งผ่าน

email / LINE ได้ทันที

• ใบเสนอราคาทันสมัย สวยงาม ไม่ต้องเสียเวลาออกแบบ พร้อมต้ังค่าหัว

ใบเสนอราคาได้

• รองรับระบบการทําส่วนลด, VAT, Credit term, สกุลเงินต่างประเทศ

• สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาได้ตามต้องการ

• พร้อม flow การอนุมัติงาน เช่น อนุมัติทุกใบ อนุมัติเมื่อ

มีการขอส่วนลด

Quotation



Sales target
ต้ังเป้ายอดขายกําหนดทิศทางของทีมขาย

• ต้ังเป้ายอดขายแยกได้ตามรายบุคคล

• กําหนดเป้าเป็นเงินหรือ unit อ่ืนๆที่ต้องการได้

• ยอดขายละเอียดถึง 3 ระดับ รายเดือน รายไตรมาส 

รายปี

• ระบบลิงค์กับฟเีจอร์ดีล ดูได้ทันทีว่าพนักงานขายแต่

ละคนต้องปิดยอดอีกเท่าไร

เมื่อลูกค้าต้องการซ้ือสินค้า เปิดบิลง่ายๆผ่านระบบ Venio

• สามารถเปิดบิลงานขายในระบบได้ทันทีที่มีการส่ังสินค้า

• ลดเวลาและขั้นตอนในการเปิดบิล ไม่ต้องทํางานซํา้ซ้อน

• ออเดอร์ไม่ตกหล่น และเรียกดูรายการส่ังซ้ือได้บนระบบ

• สามารถแก้ไขออเดอร์ด้วยตนเองได้ทันที ไม่ต้องรอ

Sales order



Case management
จัดการทุกเคสลูกค้าที่เกิดขึ้น เพ่ิมความพึงพอใจ รักษาฐานลูกค้า

• บันทึกเคสหรือข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากหน้างานได้ทันทีไม่ตกหล่น

• มอบหมายเคสให้คนที่เก่ียวข้องช่วยตอบได้ทันที ไม่ต้องรอติดต่อกันไปมา

• พร้อมระบบบอกสถานะเคสที่ถูกเปิดในระบบช่วยในการติดตาม

• เก็บบันทึกเคสที่ถูกแก้ในระบบ เปรียบเสมือนเป็น knowledge base

• เพ่ิมความพึงพอใจลูกค้า ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกอันจะได้รับการแก้ไข

พร้อมหน้าสรุปรวมข้อมูลสําหรับผู้บริหารในมุมมองต่าง ๆ

• ข้อมูลเชิงลึกการเข้าพบลูกค้าแยกตามพนักงาน

• ข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่ายพร้อมหลักฐาน

• ข้อมูลดีลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ

• ข้อมูลการเปิดบิลในระบบผูกตามลูกค้า

• ข้อมูลเคสปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าแต่ละราย

• ข้อมูลการเดินทางที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรม

• สามารถ Export ออกมาเป็นเอกสาร Excel, PDF

Dashboard & Report

Management

Agent

Customer
Service



ข้อมูลอัพเดทแบบเรียลไทม์

CLOUD-BASED CRM
Venio ทํางานบนคลาวด์ รองรับทั้ง Android/iOS 

รับประกันในเรื่องความเสถียรและความปลอดภัยของข้อมูล 

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านเซิพเวอร์และพนักงานไอที

ทีมขายทํางานได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว



หรือผ่านหน้า web portal ที่
www.veniocrm.com

ออกแบบเพ่ือประสบการณ์
การใช้งานบนมือถือต้ังแต่ต้น
ใช้งานง่ายผ่านมือถือ รองรับทั้ง
ระบบ Android และ iOS

Android 
7.0 ข้ึนไป

iOS 13
ข้ึนไป



• รองรับ 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ)

• ระบบความปลอดภัยสูง 

• ไม่ต้องมีทีมงานไอทีดูแล

• ไม่ต้องลงทุนเซิฟเวอร์

• มีระบบ Training online ให้ศึกษา

• เข้าระบบได้ทุกท่ีทุกเวลา

• ข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบัน หมดปัญหาข้อมูลซํ้า

• อัพเดทฟเีจอร์ใหม่ๆอัตโนมัติ ไม่ต้องติดตั้ง

อื่นๆ



ระบบความปลอดภัย
1 คนต่อ 1 Account ผู้ใช้งาน มีการกําหนด Username และ

password เฉพาะคน ม่ันใจมากยิ่งขึ้นด้วยระบบ Pin code

กําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลโดยอิงจากผัง

โครงสร้างองค์กร ต้ังค่าได้ตามต้องการ

ข้อมูลมีการแบคอัพเป็นประจํา ม่ันใจข้อมูลไม่สูญหาย ไม่ร่ัวไหล

ผ่านการทํา Pentest, ISO 27001, ISO 29110 และ OWASP

ข้อมูลอยู่บนเซิฟเวอร์ท่ีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล

พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยด้านไอที



โปรแกรมที่ใช้งานได้จริง มีลูกค้าในทุกระดับธุรกิจและองค์กรตั้งแต่ SME จนถึงบริษัทมหาชน

น่ีคือส่วนหน่ึงของลูกค้าท่ีไว้วางใจ Venio
“เริ่มใช้งานได้เลยตั้งแต่วันน้ี สมัครทันทีท่ี”

www.veniocrm.com



คุณทรรศชล เขียววาสน์
E-commerce manager
(บริษัท เลนโซ่ วีล จํากัด)

คุณวรวัฒน์ ถาวรไพศาลกุล
กรรมการผู้จัดการ

(บริษัท ไอเดีย ฟลิด์ จํากัด)

เม่ือได้ใช้ Venio ก็ช่วยให้ผม
บริหารทีมขายได้ง่ายมากขึ้น 

มองเห็นทุกดีลท่ีเกิดขึ้นและรู้ว่าจะ
ช่วยทีมท่ีทํายอดไม่ถึงได้อย่างไร

ผมศึกษาระบบ CRM มาหลาย
ตัวแต่ด้วยความกังวลเร่ืองราคา
และการใช้งานได้จริง Venio

ตอบโจทย์ท่ีสุดแล้วครับ

(รีวิวจากบริษัทผู้ใช้งาน Venio)REVIEW

คุณกฤต นามเกิด
กรรมการผู้จัดการ

(บริษัท ฟาร์มเมช ภาคใต้ จํากัด)

ส่วนตัวผมแล้ว การจะเลือก
ซอฟต์แวร์มาใช้สักตัวไม่ใช้แค่เร่ือง

ของฟเีจอร์แต่มันคือการเป็น 
Partner ระยะยาวของท้ังสองฝั่ ง

คุณดลลชา รัตนวงศ์สวัสดิ์
กรรมการผู้จัดการ

(บริษัท ลีซัน วิชั่น จํากัด)

มองหามานานแล้วกับ App
ท่ีตอบโจทย์การใช้งานในเร่ือง
การดูแลพนักงานขายและลูกค้า

ไปพร้อมๆ กัน



คุณกิตติ อัจฉริยะบุญยงค์

รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
(บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จํากัด มหาชน)

คุณธนชัย พลธนวสิทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

(บริษัท อินนิเชียล ไทร์ แอนด์ แอ็คเซสซอร่ี จํากัด)

ตอนแรกผมแค่คิดว่าอยากจะ
สนับสนุนซอฟต์แวร์คนไทย
แต่ผลลัพธ์เกินความคาดหวัง

สุดๆ ครับ

Venio ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
พนักงาน และการตรวจสอบเอกสาร 
สามารถออกรายงานได้หลากหลาย
มุมมองท่ีมีประโยชน์ต่อผู้บริหาร

(รีวิวจากบริษัทผู้ใช้งาน Venio)REVIEW

คุณศิลป์รัฐ สุขวัฒนศิริ
กรรมการผู้จัดการ

(บริษัท สยาม เซมติซึ จํากัด)

ก่อนหน้าข้อมูลลูกค้าท่ีติดต่อมาเราไม่เคย
เก็บเลย และไม่ค่อยได้ตาม แต่พอใช้ 

Venio ทีมงานก็ตามลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 
ตัวเลข visit ลูกค้าเองก็เพ่ิมถึง 20%

คุณศุภกานต์ สุขเลิศ
Senior Trade Marketing Manager
(บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จํากัด มหาชน)

หลังจากใช้ Venio ส่ิงหนึ่งที่เราเห็น
เลยคืออยู่ๆ เราก็ได้ร้านค้าที่เป็น 

Prospect เพ่ิมอย่างมีนัยยะ ทําให้
เราสามารถขยายตลาดได้ในอนาคต



PARTNERS
พันธมิตรของเรา

การันตีคุณภาพระดับ
World class ด้วยรางวัล 

Thailand ICT awards 2019
ในเดือนกันยายน 2019 Venio ได้คว้ารางวัล Thailand ICT

Awards ตอกย้ําความเป็นซอฟต์แวร์คูณภาพระดับโลก



หมดปัญหา
พนักงานไม่อยากใช้งานระบบ

เพราะ Venio ทํามาเพ่ือตอบโจทย์ทั้งพนักงานที่ใช้งานจริงและผู้บริหารที่ต้องการข้อมูล

ได้รับข้อมูลท่ีสามารถ
นําไปวิเคราะห์เพ่ือ
วางแผนต่อไปได้

โปรแกรมช่วยให้พนักงาน
ทํางานง่ายขึ้น พนักงาน

ขายก็อยากใช้งาน

หน้าจอสร้าง
แผนงานพบลูกค้า

(Sale)

หน้าจอ 
Dashboard
(ผู้บริหาร)

ดูข้อมูลง่าย

เห็นภาพรวม
ชัดเจน

ข้อมูลครบถ้วน

ใช้งานง่าย

ไม่เสียเวลา
เรียนรู้

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ



ทําให้ม่ันใจว่าคุณจะใช้งานโปรแกรม
ได้จริงด้วยระบบเทรนน่ิง Venio



มาพร้อมระบบออนไลน์เทรนน่ิง

** ช่วยคุณลดเวลาในการเรียนรู้โปรแกรม ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว **

ทวนเนื้อหาซ้ําได้
ทุกเมื่อที่ต้องการ



ระบบ CRM ท่ีผู้ประกอบการท่ัวประเทศ
ทุกขนาด ในหลากหลายอุตสาหกรรม เลือกใช้งาน

ลูกค้าทั่วประเทศ
มากกว่า

แค่มี Venio คุณก็สามารถรับรู้การเข้าพบลูกค้า
ของพนักงานขายทันที เสมือนได้เจอลูกค้าเอง

แผนงานใหม่ถูก
สร้างมากกว่า

60 ราย 30,000 แผนงาน
ต่อเดือน



ระบบ CRM บริหารงานขาย 
เพ่ือการดูแลลูกค้าอย่างท่ัวถึง

เร่ิมต้นเพียง 

990
บาท/คน/เดือน

รับประกันความพึงพอใจ เรายืนดีคืนเงินภายใน 30 วัน
หากคุณไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้งาน Venio

ต่อผู้ใช้งาน
ต่อเดือน฿ 990

Customer management

Activity management

Expense management

Case management

Report & Dashboard

Cloud-based

Android, iOS native

BASIC

แผนเร่ิมต้นสําหรับยกระดับ
และจัดการทีมขาย

** บริษัทหรือองค์กรที่ต้องการเก็บ
ข้อมูลลูกค้าและโฟกัสที่การเข้าพบ

ลูกค้าของพนักงาน **

ต่อผู้ใช้งาน
ต่อเดือน฿ 1,190

Customer management

Activity management

Expense management

Case management

Report & Dashboard

Cloud-based

Android, iOS native

Plan approval

Lead management

Sales target

Deal management

STANDARD
ตัวช่วยมืออาชีพ ตอบโจทย์

ทุกความต้องการด้านงานขาย
และการปิดดีล

** บริษัทที่ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทีมขายต้ังแต่ต้นจนจบ  เพ่ิมโอกาส

สร้างฐานลูกค้า **

Best value

ต่อผู้ใช้งาน
ต่อเดือน฿ 1,490

Customer management

Activity management

Expense management

Case management

Report & Dashboard

Cloud-based

Android, iOS native

Plan approval

Lead management

Sales target

Deal management

PRO

Multi-company

API integration

Sales order

Quotation

ครบทุกฟงัก์ชั่น
ไม่มีข้อจํากัดใดๆ

** บริษัทที่มีแผนกไอทีเป็นของ
ตัวเอง และต้องการเช่ือมต่อข้อมูล
เข้ากับระบบอื่นผ่านทาง API **

Plan approval



veniocrm.com

088-905-9055

ติดต่อเราเลยเพ่ือการดูแลลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น
เริ่มใช้งานกับเราทันทีวันนี้


