CampusNexus CRM para recrutamento móvel
Motive e conquiste clientes potenciais em qualquer
lugar, a qualquer momento

67% dos
smartphones
e tablets dos
estudantes são
usados para fins
acadêmicos.
Fonte: ecampusnews.com

Promova o recrutamento com
o CampusNexus CRM

Capacite os orientadores para matrículas móveis

Aumento da concorrência por estudantes. Auxílio financeiro associado aos

visitam escolas de ensino médio em todo o país. No entanto, com muita

resultados dos estudantes. Orçamentos menores. Esses são alguns dos maiores

frequência isso significa se desconectar das ferramentas tradicionais de

desafios enfrentados atualmente pelas instituições de ensino superior. É por

recrutamento que eles usam no campus para motivar candidatos potenciais.

isso que as faculdades e universidades confiam no CampusNexus CRM
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CampusNexus CRM para adicionar candidatos a campanhas em tempo real
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lugar, a qualquer momento.

CampusNexus CRM para recrutamento móvel
Motive e conquiste clientes potenciais em qualquer lugar, a qualquer momento
Estenda o CampusNexus CRM para praticamente
qualquer dispositivo
A concorrência por futuros estudantes universitários é a mais alta de todos os tempos.
Agora, você pode motivá-los de modo mais rápido e eficiente com o CampusNexus
CRM para recrutamento móvel.
•	Amplie o uso do CampusNexus CRM para uma variedade de dispositivos tablet,
navegadores (desktop/laptop) e celulares
•	Acesse como um site seguro (sem a necessidade de baixar aplicativos)

Interações
Deixe uma ótima primeira impressão como uma instituição altamente receptiva
fornecendo informações e respostas sob demanda nos eventos.

Eventos
Tenha as principais informações de logística sobre eventos ao seu dispor.

Organizações
Acesse informações-chave sobre o lugar, suas contas e empresas locais.

•	Adicione candidatos a campanhas e outras comunicações em tempo real nos
eventos
•	Elimine horas de entrada manual de dados e reconfiguração das informações dos
candidatos potenciais
• Permita que os clientes atualizem informações de conta e endereço
•	Acelere a adoção e reduza a curva de aprendizado com interfaces intuitivas e de
fácil utilização
•	Aumente e dimensione facilmente conforme amplia para outros departamentos
e campi

Aproveite as ferramentas de CRM avançadas
remotamente
O CampusNexus CRM para recrutamento remoto oferece recursos especiais para
ajudar os orientadores pedagógicos a otimizarem a motivação dos clientes nos eventos.

Agendador
Crie tarefas para indicar os principais acompanhamentos e itens de ação com base nas
atividades que ocorrem durante o evento.

Modo de quiosque
Insira informações sobre os clientes de modo rápido e fácil ou deixe que os candidatos
digitem suas próprias informações em estações de autoatendimento.

Funcionalidade do CampusNexus CRM estendida para tablets,
navegadores (desktop/laptop) e celulares.

Modo de quiosque
O Modo de quiosque foi elaborado especialmente para a entrada rápida de dados
em um ambiente de recrutamento móvel. É ideal para eventos em que você
interage com muitos clientes, coletando as informações deles e adicionando-os
a campanhas.

Entrada de dados dos clientes
O Quiosque é um modo seguro do aplicativo. Quando está nele, você não tem
acesso a nenhum outro aspecto do aplicativo ou seus dados associados. Isso
é especialmente útil quando você quer que os clientes potenciais insiram as
informações eles mesmos ou deseja configurar estações de autoatendimento na
sua baia ou mesa.

Pessoas
Crie e gerencie dados dos clientes e adicione candidatos a campanhas e outras
comunicações no evento.

Sobre a Campus Management Corp.
A Campus Management é líder no fornecimento de software, estratégias e serviços que permitem às instituições de ensino superior oferecer modelos dinâmicos de participação
e prestação de serviços de ensino. Nos últimos 25 anos, a Campus Management apoiou o setor de ensino superior, tanto instituições proprietárias e tradicionais quanto
fundações e outras organizações com suas soluções de software avançadas de sistema de informação do estudante e gestão de relacionamento de clientes (CRM).
As soluções da Campus Management foram elaboradas especificamente para proporcionar às instituições a flexibilidade de que elas precisam para competir no cenário de
ensino superior em constante mudança oferecendo produtos compatíveis com as mudanças na prestação de serviços de ensino, recrutamento, auxílio financeiro, finanças,
recursos humanos, folha de pagamento e conformidade regulatória. Atualmente, mais de 1.700 organizações em 26 países utilizam serviços da Campus Management para unir
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