Instructies Lead Management voor Q.PARTNER
Werking:
Met Lead Management heeft u de mogelijkheid om aanvragen van potentiële klanten die
binnenkomen via de Q CELLS-zonnecalculator, voor uzelf te reserveren en te behandelen.

Stap 1: Overzicht beschikbare leads in het Lead Management
•

•

Alle leads die binnen het deskundigheidsgebied van de u toebedeelde
bedrijfsmedewerker vallen worden weergegeven op uw startpagina in het Lead
Management (zie bijlage 1).
Zodra er een nieuwe lead binnenkomt via de Q CELLS-zonnecalculator krijgt u een
melding per e-mail, waarmee u direct naar de nieuwe lead in het Lead
Managementsysteem kunt navigeren.

Stap 2: Lead reserveren
•

•

•

•

De binnengekomen leads kunt u zelfstandig voor uzelf reserveren (zie bijlage 2). Deze
is nu niet langer zichtbaar voor andere installateurs. U reserveert deze lead met uw
aanspraak automatische voor ten minste twee dagen.
LET OP: Indien u een gereserveerde lead niet binnen deze twee dagen behandelt
wordt deze automatisch weer vrijgegeven voor de open lead-markt en zichtbaar voor
andere Q.PARTNERS.
U kunt ook indirect via de u toebedeelde bedrijfsmedewerker leads toegewezen
krijgen. Indien dit zich voordoet ontvangt u een melding per e-mail. Indien u deze lead
niet binnen twee werkdagen behandelt krijgt u per e-mail nog een herinnering voor
deze lead.
Aanvragen waar u mee bezig bent worden weergegeven onder "Mijn aanvragen" op
de startpagina in het Lead Management, en ook onder de tab "Beschikbare
aanvragen" (zie bijlage 1).

Stap 3: Lead behandelen
•
•

Leads die onder "Mijn aanvragen" worden weergegeven dienen zo snel mogelijk door
u in behandeling genomen te worden.
U heeft de volgende opties om de status vast te leggen (zie bijlage 3).
o Contactopname uitgevoerd: U heeft met betrekking tot de aanvraag op een
of andere manier contact opgenomen met de potentiële klant.
o Eerste contact gemaakt: U heeft de potentiële klant bereikt en een eerste
afspraak gepland.
o Offerte verzonden: U heeft de klant een aanbod gestuurd.
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Bestelling opgegeven: De aanvrager heeft een bestelling geplaatst.
Niet succesvol: De aanvrager heeft een bestelling of verder advies expliciet
afgeslagen. Hij wenst ook geen verder advies van een andere installateur.
o Hernieuwde voorlegging: U wilt op een bepaald moment graag een
herinnering aan een aanvraag ontvangen. Voorbeeld: U heeft de potentiële
klant nog niet kunnen bereiken en wilt over twee dagen opneiuw telefonisch
contact met hem opnemen.
o Lead afgewezen: U wilt een lead om bedrijfsgerelateerde redenen afwijzen
(geen tijd voor behandeling, geen capaciteit voor realisatie etc.).
Na update van de status verschuift de lead automatisch van de tab "Beschikbare
aanvragen" naar de status van de betreffende tab (zie bijlage 1).
AANWIJZING: Afgewezen leads worden in het Lead Management-systeem
weergegeven met een groen icoon. Dit geeft aan dat u deze lead al in behandeling
gehad heeft (zie bijlage 1).
o
o

•
•
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Bijlagen
Bijlage 1: Weergave Lead Management Startpagina

4
1
2

3

1

Beschikbare aanvragen als weergave van de via de Q CELLS-zonnecalculator
binnengekomen leads die u voor uzelf kunt reserveren
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Een lead met:
• Leadgegevens (ID, naam & locatie van de potentiële klant)
• Datum van ontvangst
• Statusweergave, bv. "Nieuw" of "Lead beweerde”
• Evt. een icoon als herinnering dat u deze aanvraag reeds in behandeling gehad
heeft
• Functie "Details", waarin u meer gegevens van de lead kunt bekijken
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Mijn aanvragen als weergave van de door u gereserveerde leads
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Weergave van de leads gesorteerd naar status (hier: "Alle vermeldingen weergeven")
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Bijlage 2: Weergave aanvraagdetails - projectinformatie
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Aanvraag overnemen door op de knop te klikken
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Bijlage 3: Weergave aanvraagdetails - Status
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Status van de behandeling aanpassen via de drop-down
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