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1: Beginnen 

U gaat de Salesflow voor het eerst gebruiken. Allereerst gaan we de oplossing downloaden. Kies 

hieronder de omgeving waarop u de Salesflow wilt gebruiken en klik op de link om de Salesflow 

voor deze omgeving te downloaden 

 

De desktop versie is te vinden op: 

Desktop Versie  

De Android versie is te vinden op: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=blisss.Salesflow.android  

 

  

2: Startscherm  

Wanneer u de Salesflow app opstart komt u in uw dashboard terecht. Hier ziet u een overzicht van 

uw openstaande taken, verkoopkansen en de klanten die op u wachten. Door op een taak of 

verkoopkans te tikken kunt u deze bewerken. Wanneer u op een wachtende klant tikt kunt u deze 

inplannen in uw agenda. Als u rechts bovenin op de drie puntjes tikt kunt u een nieuwe taak of 

verkoopkans aanmaken. 
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3: Hoe kan ik zoeken? 

U kunt in de Salesflow app zoeken. Bovenin uw scherm kunt u aangeven of u op uw eigen of op 

alle gegevens in de database wilt zoeken. Dit doet u door het schuifje op de juiste stand te zetten. 

Daarna tikt u op het vergrootglas en typt u uw zoekterm in. U kunt zoeken op taken, bedrijven en 

verkoopkansen.  

 

 
 

4: Hoe kan ik naar een ander menu item navigeren? 

In de Salesflow app kunt u navigeren tussen de verschillende menu’s. Dit doet u door op de 

blauwe SN links bovenin uw scherm te tikken. Er klapt dan een menu uit waar u het onderdeel 

kunt zoeken waar u naartoe wilt navigeren. 
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5: Hoe kan ik gegevens bewerken? 

Om gegevens te bewerken gaat u eerst naar het tabblad dat u wilt bewerken. Voor een uitleg van 

de navigatie in de app gaat u naar hoofdstuk 4 van dit document. Wilt u bijvoorbeeld 

klantgegevens bewerken, dan tikt u op de tab klanten. U ziet nu de klantenlijst voor u verschijnen. 

Om een klantkaart te openen tikt u op de betreffende klant. Het onderstaande scherm klapt nu 

open.   

 

 
 

Om gegevens te bewerken klikt u op het potloodje rechts bovenin uw scherm. U komt nu in het 

scherm waar u gegevens kunt bewerken. Na het bewerken klikt u op het diskette teken om uw 

wijzigingen op te slaan of op het kruisje om uw wijzigingen te annuleren en terug te keren naar de 

klantkaart. 
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6: Hoe werkt de takenlijst?  

In de Salesflow kunt u taken aanmaken. De taken die op uw naam staan vindt u onder het menu 

taken in het navigatiescherm. Als u in dit menu zit kunt u door middel van het schuifje kiezen of u 

uw taken of de taken die u gedelegeerd heeft wilt zien. U selecteert een taak door deze aan te 

tikken en kunt een taak bewerken door middel van het potloodje of een nieuwe taak aanmaken 

door middel van het plus teken rechts bovenin uw scherm. 

 

 
 

Per taak kunt u een onderwerp meegeven, een datum voor de deadline en ook of u zelf de taak 

uit gaat voeren, of dat u de taak wilt delegeren aan één van uw collega’s (via het veld bestemd 

voor). 
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7: Verkoopkansen/opportunities 

Via het onderdeel verkoopkansen kunt u bijhouden welke kansen er per (potentiele) klant liggen 

voor uw organisatie. In het beginscherm vindt u de verkoopkansen waar u voor verantwoordelijk 

bent. Onder de klantkaart vindt u alle verkoopkansen die er bij de betreffende klant liggen. Ook de 

kansen waar uw collega’s mee bezig zijn. 

 

 
 

Wanneer een kans rood is in uw lijst, betekend dit dat deze over deadline is. Deze heeft dus 

aandacht nodig. Om een kans te openen tikt u hierop. Door middel van het plus teken en het 

potloodje rechts bovenin uw scherm kunt u kansen toevoegen of bewerken. 
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8: Agenda functie 

In de Salesflow zit een agenda functionaliteit. U kunt een afspraak inplannen door in het agenda 

menu de op het plusteken te tikken. U komt nu in het scherm waarin u de klant kunt selecteren 

met wie u de afspraak heeft en waar u de overige afspraakgegevens kunt invoeren. Let hierbij op: 

bedrijf en contactsoort zijn velden welke u verplicht in moet vullen. 

 

 
 

Wanneer u de Exchange synchronisatie gebruikt ziet u ook uw Exchange afspraken in de Salesflow 

verschijnen. Om een exchange afspraak te koppelen aan uw Salesflow tikt u op de drie puntjes 

achter de afspraak en kiest u koppelen. U komt dan in bovenstaand scherm terecht en kunt de 

gegevens verder aanvullen. 
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9: Wachtende klanten 

In de Salesflow vindt u in het beginscherm de tab wachtende klanten. Wat is dit en hoe werkt het? 

Wachtende klanten is een module die u helpt om op vaste tijden contact te hebben met uw 

klanten. Op de klantkaart in de Salesflow kunt u onder het veld bezoekfrequentie aangeven hoe 

vaak per jaar u contact wilt hebben met de klant. Wanneer u een afspraak inplant vraagt de 

Salesflow u of u deze mee wilt nemen in de keten. Salesflow kijkt naar het laatste door u 

ingeplande contactmoment met de klant en naar de bezoekfrequentie. Indien u te laat bent met 

het inplannen van een regulier bezoek plaatst Salesflow de klant in uw wachtende klantenlijst. Hier 

blijft deze staan totdat u een contactmoment met de klant in uw agenda heeft ingepland. U kunt 

een wachtende klant inplannen door er op te tikken. U wordt dan automatisch naar het 

planscherm doorverwezen.  
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10: Afspraak afhandelen 

In de Salesflow zit een functie om handig en snel uw contactmoment met de klant af te handelen. 

Dit werkt als volgt: open een afspraak in uw agenda door hier op te tikken en klik rechts bovenin 

uw scherm op het v teken. 

 

 
 

U komt nu in de wizzard voor afhandelen. U kunt een vraag beantwoorden door deze aan te 

tikken. Bij de notities kunt u direct in het veld typen. Bij de taken, verkoopkansen en 

vervolgafspraak komt u in een nieuw scherm en kunt u bestaande taken, verkoopkansen of 

afspraken bewerken of nieuwe aanmaken. U keert terug in het vragenscherm door op de blauwe 

SN links bovenin uw scherm te tikken. Nadat u klaar bent klikt u op het v teken om uw 

contactmoment definitief af te handelen of op het disketteteken om uw wijzigingen op te slaan. 

 

11: Prospecten aanmaken 

In de Salesflow app kunt u prospecten aanmaken. U doet dit door in het bedrijven menu op het 

plusteken te tikken. U komt nu in een scherm waar u de bedrijfsgegevens kunt invoeren. 
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12: Extra modules 

Op de Salesflow app zijn een aantal extra modules gebouwd om het werk voor een 

buitendienstmedewerker nog makkelijker te maken. Dit zijn de modules snelle acties en 

snelplannen. Beide modules zijn op aanvraag beschikbaar. Hieronder vindt u een uitleg over de 

werking van deze modules. 

 

12.1 Snelle acties 

Van origine is Salesflow een applicatie waarin u uw bezoeken bij klanten registreert. Echter: de rol 

van de vertegenwoordiger verandert en er zijn ook steeds vaker telefonische contactmomenten 

die nuttig zijn om vast te leggen. Om het vastleggen van deze contactmomenten eenvoudiger te 

maken hebben wij de module snelle acties ontwikkeld. met deze module krijgt u de mogelijkheid 

om snel een notitie, taak of verkoopkans aan te maken. U vindt de module door in uw agenda of 

op de bedrijvenpagina rechts bovenin uw scherm op de drie puntjes te tikken. Er klapt zich een 

menu uit en u kunt aantikken welke acties u wilt uitvoeren. Alle snelle notities die u op deze manier 

maakt komen in het dagrapport terug als telefonische contactmomenten. 
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12.2 Snelplannen 

Het komt voor dat een vertegenwoordiger gaat pionieren in een bepaald gebied. U wilt dan graag 

handig en snel alle (potentiele) klanten welke zich in dit gebied of deze plaats bevinden inplannen. 

Hiervoor hebben we de module snelplannen ontwikkeld. Het werkt als volgt: u gaat naar het 

agenda menu op uw app en klikt niet op het plusteken, maar op het kalender teken naast het 

plusteken. Allereerst komt u in een scherm waarin u de starttijd, duur van alle afspraken en of u de 

afspraken in de wachtende klanten keten wilt opnemen of niet in kunt vullen. Wanneer u dit 

allemaal heeft ingevuld tikt u op volgende.  

 

 
 

In het volgende scherm kunt u aangeven waar u op wilt filteren (bedrijfsnaam, postcode, plaats of 

gebied). U tikt de tab aan waar u op wilt filteren en geeft uw zoekterm bovenin de zoekbalk in. De 

resultaten die naar voren komen tonen eerst uw wachtende klanten die zich in uw zoekfilter 

bevinden. Daarna is alles op alfabetische volgorde gesorteerd. U selecteert de bedrijven door deze 

aan te tikken. Aan de rechterkant komen de bedrijven te staan welke u in heeft gepland. U 

verwijderd ze weer uit de lijst door ze in deze lijst aan te tikken. Wanneer u klaar bent klikt u op 

het opslaan teken rechts bovenin uw scherm. 
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