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Kontaktok menüpont

A Kontaktok menüpontban nem csupán ügyfelei adatainak feltöltésére van lehetőség, 
hanem az ügyben érintett többi szereplő adatainak rögzítésére is. A rendszerben az adott 
ügynél tudja beállítani azt, hogy adott kontakt milyen szerepet tölt be az aktuális ügyben.

A listaoldalakon mindig táblázatos formában látja az elemeket, melyeket  
az oszlopfejlécekre kattintva rendezhet is, továbbá a jobb oldali panelen szűréseket 
állíthat be.

A jobb alsó sarokban egy gyorsmenü gomb található minden oldalon, melyre ha rákattint, 
új teljesítéseket, új ügyeket és új kontaktokat vihet fel a lehető leggyorsabban.

A meglévő kontaktjait itt van módja importálni, a jobb panelen látható importálás 
dobozban található gombra kattintva.

A listában kijelölhet több elemet is, mely esetben a felső menüsor átalakul és több 
csoportos műveletet is végrehajthat.

A sorokban a névre kattintva eljuthat a kontakt adatlapjára, azonban amennyiben 
csupán kivonatos formában van szüksége a kontakttal kapcsolatos adatokra, a sor 
végén a szemre kattintva tekintheti meg ezeket.
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A kontakt adatlapja eltérő a kontakt típusától függően (természetes személy,  
jogi személy). A legfontosabb adatokat a lila dobozban láthatja, lejjebb görgetve pedig 
az egyes menüpontok alatt találja a kontaktokra jellemző további adattípusokat. 
Szerkesztéshez elég csak rákattintania egy mezőre, a munkafolyamatot a lap alján 
megjelenő mentés gombbal tudja véglegesíteni.

Jogi személyek

Természetes személyek
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Kapcsolodó ügyek

Kapcsolódó ügyek menüpont alatt láthatja, hogy a kontakt mely ügyekben szerepel 
kapcsolódó elemként, akár ügyfélként, akár más pozícióban. A kapcsolat típusát, 
részleteit is ebben a menüpontban viheti fel. Adja hozzá a kontaktot akár itt egy  
meglévő ügyhöz!

A Kapcsolódó kontaktok menüpont alatt tudja a rendszerben található kontaktok közötti 
kapcsolati hálót megjeleníteni.

Természetes személynél a címek, személyes adatok, igazolványadatok, Jogi személynél  
a címek, a cég adatai kínálnak lehetőséget az azonosító adatok rögzítésére.

A Dokumentumok menüpont alatt érhetőek el az adott kontakthoz feltöltött 
dokumentumok, ezen dokumentumok a Dokumentumok főmenüpont Kontaktok 
mappájában is megtekinthetők.

A Címkéket szabadon használhatja, például olyan további tulajdonság megadására, 
mellyel az adott kontaktot jellemzi. A címkékre a keresőben kereshet.

A jobb oldali panel Események menüpontjában látható, hogy az adott kontakt mely 
eseményhez van hozzárendelve.
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