


 Priority  אינסטנט קונקט הוא תוסף / מודול  במערכת 
 המאפשר חיבור מהיר וגמיש לאתר שלך / לאפליקציה שלך 

ולכל מערכת שברשותך.

מה זה  ?



למי זה נחוץ?

 לקוחות עם אתר 
מכירות פעיל

לקוחות המעוניינים להקים 
אתר מכירות חדש / לעבוד 

עם אמאזון /אפליקציה

לקוחות המעוניינים לחבר 
את ה-CRM או כל מערכת 
חיצונית אחרת לפריוריטי



מה  נותנת?

די להקלדות ידניות של הזמנות. 
מהיום כל הזמנה באתר עוברת 

 אוןליין למערכת הפריוריטי. 
ומפנה עובדים למשימות חשובות 

אחרות.

 הזמנות אינן הולכות לאיבוד... 
ויכולות להתבצע בשיא היעילות, 
כך הלקוחות שלכם תמיד יקבלו 

את ההזמנה בזמן.

 אינסטנט קונקט מאפשרת לך 
 לחבר את כל המערכות שלך 

 )לדוגמא: CRM / אתר / מרכזיה / 
 חנות האמזון / אפליקציה / פורטל( 

 לפריוריטי ולנהל אותן באופן 
פשוט במקום אחד. 

נוחות וגמישות בעבודה סדר ויעילות חיסכון בזמן



איך זה עובד?



איך זה עובד?

1
פגישה

מנהל פרויקט שלנו יגיע אליכם ויחד 
איתכם יבין לעומק את העסק שלכם. 

בהמשך נגדיר איתכם את אפיון כל 
התהליכים העסקיים אותם אינסטנט 

קונקט תידרש לעשות ואת המידע 
שתרצו לשקף ללקוחות.



איך זה עובד?

12
חיבורפגישה

בשלב זה נחבר את האתר / 
אפליקציה / אמזון לפריורטי 

ונוודא שכל התהליכים וההגדרות 
עובדים לשביעות רצונך המלא.



איך זה עובד?

123
נשענים אחורה חיבורפגישה

ונהנים מהמערכת 



למה כדאי לעבוד איתנו?

עד היום חיבור מערכות חיצוניות היה עניין מסובך ויקר. 
אנו בפריוריטים הופכים תהליכים מורכבים ועתירי שעות 

לפשוטים, מהירים ומשתלמים.

פריוריטי בחרה בנו להיות שותף עיסקי מוביל בפיתוח 
ומכירת מודולים מתקדמים.

צברנו נסיון של מאות פרויקטים וחיבורי מערכות 
חיצוניות בתחומים שונים ומגוונים.

אנו יודעים שהשירות והזמינות חשוב ללקוחות שלנו, 
ולכן הקמנו מרכז תמיכה העומד לרשותכם.



כמה זה עולה?
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כתבו עלינו:

כתבת  יוני 2019 <<<

כתבת  מאי 2019 <<<

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001285682#utm_source=social&utm_medium=referral&utm_campaign=mailTo
http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3761912,00.html


סירטונים

סרטון הסברה מי צריך את זה?

https://youtu.be/cz32GddsCmc
https://youtu.be/wnOqKWxRnI8


צוות המכירות והתמיכה שלנו עומדים לרשותכם בכל ימי העבודה
 וישמח לענות לכל שאלה ובקשה. 

03-5290703 / 054-2477849
info@priory-team.com

צרו קשר


