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درباره ما
سامانه های مدیریت، حرفه ای ترین ارائه دهنده راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتری )CRM( در 
ایران، با تکیه بر بیش از دو دهه تجربه در صنعت فناوری اطالعات، محصوالت و خدمات خود را 

به منظور پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان ها ارائه می نماید.
دانش و تخصص، تجربه موفق، رویکرد حرفه ای و به کارگیری به روزترین متدولوژی های نرم افزارهای 
 ،CRM سفارش مشتری در مراحل شناخت، تحلیل، طراحی، تولید، پیاده سازی و استقرار نرم افزارهای

تضمین کننده موفقیت پروژه های CRM سامانه های مدیریت است.
شرکت سامانه های مدیریت با ارائه راهکارها و نرم افزارهای استاندارد، پیشرفته و قدرتمند در 
حوزه مدیریت ارتباط با مشتری، پشتیبانی مطمئن، خدمات مشاوره CRM و همچنین ارائه خدمات 
آموزش تخصصی، هر آنچه برای موفقیت پروژه های CRM در سازمان های کشور مورد نیاز است را 

یکجا به ارمغان آورده است.

رویکرد حرفه ای
سامانه های مدیریت با هدف ایجاد بیشترین ارزش برای مشتریان، راهکارهای CRM خود را منطبق 

بر آخرین دستاوردهای حوزه علم و فناوری ارائه می نماید.

محصوالت و خدمات متمایز
محصوالت و خدمات سامانه های مدیریت در تراز جهانی و منطبق بر استانداردهای روز حوزه های 

مدیریت، تحلیل سیستم و فناوری اطالعات ارائه می گردد.

تجربه موفق
تجربه و کارنامه موفق سامانه های مدیریت گویای آن است که موفقیت پروژه های CRM سازمان ها، 

اصلی ترین هدفی است که سامانه های مدیریت از ارائه راهکارهای سازمانی خود دنبال می کند.

پشتیبانی  مطمئن
تعهد پایدار به همراهی مشتریان، قبل و بعد از پیاده سازی و عملیاتی شدن راهکارها، با هدف ایجاد 

ارزش بیشتر برای مشتریان، جزئی جدایی ناپذیر از رویکرد سامانه های مدیریت است.

میدان ونک، خیابان ونک، مجتمع آینـه ونک، طبقـه5، واحد 503
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 CRM قبل از هر چیز یک راهبرد سازمانی است، راهبردهای CRM ،از نگاه سامانه های مدیریت
که در زمره استراتژی های رقابتی سازمان ها قرار می گیرند، اهداف مشخصی را دنبال می کنند. برخی 
از این اهداف عبارتند از: افزایش سطح رضایتمندی مشتریان )ذی نفعان(، افزایش سرعت پاسخگویی 
سازمان به تقاضاهای رقابتی، افزایش نرخ جذب مشتریان بالقوه، ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات، 
ارتقاء سطح دقت و صحت اطالعاتی سازمان، سهولت دسترسی به موقع به اطالعات، انجام یکپارچه 
و سهم  فروش  افزایش  فرصت ها،  پیش بینی  )ذی نفعان(،  مشتریان  با  ارتباط  مدیریت  حوزه  امور 
بازار، شناسایی گلوگاه ها، اصالح انحرافات و بهبود مستمر سیستم های سازمانی )به معنای عام( در 

حوزه های رقابتی، گسترش شبکه توصیه گران سازمان، مدیریت تجربه مشتریان )ذی نفعان( و ... . 
 ،CRM  در یک بیان کوتاه چنین می توان گفت که هدف اصلی توجه مدیران سازمان ها به مقوله

افزایش ارزش مشتریان )CLV( سازمان است.
شرکت سامانه های مدیریت به عنوان حرفه ای ترین ارائه دهنده راهکارهای مدیریت ارتباط با 

مشتری در ایران، با چنین بینشی از مفهوم CRM راهکارهای خود را ارائه می نماید.

CRM
 از نگاه
سامانه های مدیریت
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مشاوره در زمینه اهداف، فرآیندها و سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری )بازاریابی، فروش، خدمات و ...( ●
طراحی و پیاده سازی انواع سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان )ذی نفعان( متناسب با فرآیندهای سازمان ●
یکپارچه سازی کلیه کانال های ارتباطی سازمان با مشتریان )ذی نفعان( ●
طراحی و پیاده سازی انواع پورتال ها )پورتال سازمانی، پورتال پشتیبانی، پورتال مشتریان، پورتال همکاران و ...(  ●

CRM به صورت یکپارچه بر بستر
●  CRM طراحی و پیاده سازی انواع باشگاه های مشتریان به صورت یکپارچه بر بستر
● CRM برای مشتریان سازمان به صورت یکپارچه بر بستر Mobile App طراحی و پیاده سازی انواع
پیاده سازی انواع راهکارهای درجه بندی، رتبه بندی و محاسبه ارزش مشتریان ●
ارائه طیف وسیعی از محصوالت و خدمات حوزه CRM در تراز جهانی و منطبق بر نیاز صنایع مختلف ●

حوزه های فعالیت 
سامانه های مدیریت
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نرم افزار CRM ابزاری برای به ثمر رساندن استراتژی های CRM سازمان است. بنابراین 
بدون در نظر گرفتن هدف CRM در سازمان و سپس مدل  سازی صحیح آن به فراخور 
نیازهای هر سازمان و همچنین بدون به  کارگیری به روش ها و تجربیات موفق سازمان  ها، 
نباید انتظار تحقق کامل اهداف حوزه مدیریت ارتباط با مشتری سازمان را داشته باشیم. 
 CRM افزار افزار CRM می  رسد! یک نرم  از تحلیل سیستمی صحیح، نوبت به نرم  پس 
قدرتمند باید قادر باشد تا تمامی نیازهای تعامالتی )مدیریت یکپارچه کلیه کانال های ارتباطی 
سازمان(، عملیاتی )مدیریت یکپارچه کلیه امور بازاریابی، فروش و خدمات سازمان( و تحلیلی 
)داشبوردها و گزارشات تحلیلی صحیح، دقیق و در لحظه( را به  صورت جامع، یکپارچه و 
 CRM هوشمند، با به کارگیری آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی مرتفع سازد. یک نرم افزار
خوب نه تنها باید نیازهای امروز سازمان را پوشش دهد بلکه باید تمامی نیازهای آتی سازمان 
را با انعطاف  پذیری باال و با قابلیت توسعه و بهبود مستمر مرتفع نماید تا از مسیر پیشرفت 

تکنولوژی و فناوری های جدید جا نماند.

متدولوژی و مسیر موفقیت
پیاده سازی سیستم های سفارش مشتری، به ویژه CRM، بدون داشتن یک نقشه راه 
مطمئن و علمی امری پر مخاطره است. مؤید این نکته، پروژه های بی شماری است که در 
حوزه CRM با اهدف مشخص تعریف شده و درصد قابل توجهی از آنها با شکست مواجه 

شده اند.
سامانه های مدیریت با هدف ایجاد ارزش بیشتر و پیاده سازی موفق CRM و همچنین 
با درک و شناخت چالش های متعددی که سازمان ها در مسیر پیاده سازی موفق CRM با 
آنها مواجه اند، با به کارگیری روش های استاندارد شناخت و تحلیل سیستم های سازمانی و با 
استفاده از روش های روز و استاندارد پیاده سازی نرم  افزارهای سفارش مشتری و همچنین 
مدل های مدیریت تغییر و بومی سازی آنها مطابق با نیازها و شرایط سازمان های کشور، در 

مسیر پیاده سازی موفق پروژه  های CRM گام برمی دارد.

چگونه
 نرم افزار CRM را 
انتخاب کنیم؟
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سامانه های مدیریت بر پایه تجربیات خود و به روش های شکل گرفته در سازمان های مختلف در حوزه امداد، اقدام به ارائه راهکار مدیریت ارتباط با 
مشتریان در حوزه امداد بانکی نموده است. این راهکار تجربه موفقیت آمیز پیاده سازی در سازمان های مختلف بانکی را در کارنامه خود داشته و می تواند به 
عنوان بستری قدرتمند جهت مدیریت درخواست های انواع مشتریان شامل مشتریان عمومی، پذیرندگان، شعب و ... به کار گرفته شود. کلیه جزئیات مورد 
نیاز اعم از الگوهای ارائه خدمات،  SLA  ها، فرآیندهای اطالع رسانی و ... در این بستر پیاده سازی شده و کلیه الزامات مجموعه شاپرک )شبکه الکترونیکی 

پرداخت کارتی( را در گام نخست پوشش خواهد داد.

قابلیت داشتن پورتال مشتریان، مناطق، شعب و پذیرندگان ●
یکپارچگی با مراکز تماس ●
پوشش سایر کانال های ارتباطی )ایمیل، پیامک، تلگرام، فکس و ...( ●
طراحی Mobile App اختصاصی جهت امداد مشتریان بانک ●
پوشش کامل چرخه درخواست های پشتیبانی ●
قابلیت تدوین الگوهای مورد نیاز، جهت مدیریت مؤثرتر درخواست ها ●
قابلیت ایجاد انواع نظرسنجی از کانال  های مختلف ارتباطی و پایش رضایت مشتریان ●
امکان ثبت و انتشار دانش در حوزه پشتیبانی جهت ارائه خدمات مؤثرتر ●
مدیریت اطالعات POS، ATM، IPG، PinPad و سایر تجهیزات بانکی ●
قابلیت یکپارچه سازی با نرم  افزار بانکداری ●
طراحی و پیاده  سازی انواع باشگاه های مشتریان، پذیرندگان و ... ●
قابلیت پیاده سازی مکانیزم های امتیازدهی و درجه بندی ●
قابلیت پیاده  سازی سایر فرآیندهای بانک )نظیر حوزه بازاریابی، روابط عمومی و ...( ●
استفاده از سیستم مدیریت شکایات یکپارچه ●
بهره گیری از انواع گزارشات، نمودارها و داشبوردهای در لحظه و پویا ●
و ... ●

راهکار امداد بانکی
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یکی از حساس ترین صنایع نسبت به تغییرات ارتباطات مشتریان، صنعت بیمه است. مشتری در 
این صنعت مشخص کننده و جهت دهنده سیاست های سازمانی و رفتاری یک سازمان بیمه ای است، از 
همین رو لزوم رصد و کنترل ارتباطات مشتریان به امری حیاتی در یک سازمان ارائه دهنده خدمات 
بیمه ای بدل خواهد شد. راهکار مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت های بیمه، با هدف ایجاد بیشترین 
وفاداری مشتریان به سازمان بیمه گر خود، طراحی و توسعه داده شده است. این راهکار با مدیریت چرخه 
کامل بازاریابی، فروش و خدمات در همه رشته های مختلف بیمه ای و رسیدگی به کلیه درخواست  های 
مشتریان یک سازمان بیمه گر، گامی ارزشمند در جهت افزایش ارزش طول عمر مشتریان سازمان است.

مدیریت هر یک از رشته بیمه ها متناسب با فرآیند جاری فروش آن ●
صدور و ثبت انواع بیمه نامه ●
مدیریت کلیه درخواست ها و تعامالت مشتریان ●
یکپارچه سازی انواع کانال های ارتباطی با مشتریان ●
ثبت کلیه پرونده های خسارت، دریافت ها و پرداخت  های مشتریان ●
قابلیت نمایش لیست بیمه نامه های مشتری به تفکیک رشته بیمه در پروفایل مشتری ●
قابلیت پیاده سازی پورتال جامع مشتریان به صورت یکپارچه با سیستم CRM سازمان ●
قابلیت پیاده  سازی انواع پورتال شعب بیمه، پورتال کارگزاران و نمایندگی  ها، کارگزاران و ...  ●
قابلیت یکپارچگی با سیستم اصلی بیمه گری سازمان ●
قابلیت طراحی Mobile App اختصاصی برای ارائه خدمات به مشتریان بیمه ●
قابلیت پیاده  سازی سایر فرآیندهای اختصاصی سازمان ●
بهره گیری از انواع گزارشات، نمودارها و داشبوردهای در لحظه و پویا ●
و ... ●

راهکار صنعت بیمه
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راهکار مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت های آسانسوری 
با هدف پوشش کامل نیازمندی های بخش بازاریابی، فروش و 
خدمات شرکت های فعال این حوزه ارائه شده است. این راهکار 
سرنخ ها،  یکپارچه  مدیریت  نظیر  گسترده ای  بسیار  امکانات 
مشتریان، پروژه ها، ساختمان ها و آسانسورها را فراهم می سازد. 
سامانه های مدیریت در این راهکار با بهره گیری از به روش های 
متعدد صنایع مختلف و همچنین در نظر گرفتن مالحظات خاص 
این صنعت قادر به توانمند سازی شرکت  های فعال در صنعت 

آسانسور  است.

همکاران،  ● مشتریان،  شامل  ذی نفعان  انواع  تعریف  امکان 
مالکان، نصابان و ...

با مشخصاتی همچون وضعیت  ● تعریف ساختمان ها  امکان 
ساختمان، نوع سازه، تعداد طبقات، تعداد توقف ها و ...

امکان تعریف آسانسورها ●
و  ● پروژه ها  مدیریت  فروش،  فرآیندهای  کامل  پوشش 

درخواست های مشتریان
مدیریت لیست  ها و کمپین های بازاریابی ●
مدیریت وصول مطالبات و یکپارچگی با نرم افزارهای مالی ●
یکپارچگی کلیه کانال  های ارتباطی با ذی نفعان ●
امکان طراحی Mobile App برای کلیه انواع ذی نفعان ●
نمودارها و داشبوردهای در  ● انواع گزارشات،  از  بهره گیری 

لحظه و پویا
و ... ●

راهکار صنعت آسانسور
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حوزه  مشتریان  با  ارتباط  مدیریت  راهکار 
کسب وکار امالک و مستغالت با هدف مدیریت امور 
شبکه بازاریابی و فروش شرکت های فعال در صنعت 
ساخت و فروش ساختمان ارائه شده است. با استفاده 
از نرم افزار CRM امالک و مستغالت می  توان کلیه 
امور بازاریابی، پیش فروش و فروش انواع پروژه  های 
به  آسانی  را   ... و  از مسکونی، تجاری  اعم  ساختمانی 
مدیریت نموده و از قابلیت هاي ارزشمند این راهکار 

جهت ایجاد ارزش بیشتر برای سازمان استفاده نمود.

امکان تعریف پروژه ها، بلوک ها، طبقات، واحدها و ... ●
امکان تعریف خریداران، نمایندگان فروش، پیمانکاران و ... ●
مدیریت کامل چرخه فروش و بازاریابی ●
امکان تعریف انواع طرح  های فروش ●
پیش بیني پتانسیل بازار با تحلیل بر روي فرصت هاي ایجاد  ●

شده
ایجاد سریع و آسان مبایعه نامه ●
مدیریت وصول مطالبات ●
مدیریت کلیه کانال های ارتباطی با ذی نفعان ●
مدیریت درخواست های مشتریان ●
بهره گیری از انواع گزارشات، نمودارها و داشبوردهای در  ●

لحظه و پویا
و ... ●

راهکار صنعت ساختمان

www.takbook.com



14

بازرگانی  اجزای هر شرکت  از مهم ترین  یکی  مشتری 
به  بازرگانی  بهتر مشتری در یک شرکت  مدیریت  است. 
مثابه مدیریت بهتر کل مجموعه است. با توجه به اهمیت این 
حوزه، شرکت سامانه های مدیریت راهکاری جامع و یکپارچه 
را جهت مدیریت کلیه امور مشتریان در شرکت های بازرگانی 
پیشنهاد می کند. گستره این راهکار از پوشش نیازمندی های 
بازاریابی مجموعه آغاز شده و کلیه فرآیندهای فروش، وصول 
مطالبات، فاکتورها، مدیریت موجودی انبار، مدیریت قطعات، 
پورتال های  فروش،  از  پس  خدمات  و  گارانتی  فرآیندهای 
فروش و خدمات پس از فروش، باشگاه مشتریان و یکپارچگی 

با سیستم های مالی را پوشش می دهد.

امکان تشکیل لیست  های بازاریابی و  مدیریت کمپین ها ●
یکپارچگی کلیه کانال  های ارتباطی اعم از ایمیل، تلفن، پیامک، فکس، تلگرام و ... ●
● CRM امکان پیاده سازی انواع فروشگاه اینترنتی یکپارچه با بستر
امکان پیاده سازی پورتال مشتریان ●
مدیریت سرنخ ها و فرصت های فروش ●
مدیریت محصوالت و لیست های قیمت و تخفیف ●
مدیریت سفارشات ●
مدیریت قطعات محصول و گارانتی محصوالت ●
مدیریت موجودی انبار و ثبت انواع حواله ورود و خروج ●
مدیریت کلیه درخواست های خدمات پس از فروش مشتریان ●
مدیریت وصول مطالبات و یکپارچگی با نرم افزارهای مالی ●
● CRM برای مشتریان سازمان یکپارچه با Mobile App امکان طراحی
بهره گیری از انواع گزارشات، نمودارها و داشبوردهای در لحظه و پویا ●
و ... ●

راهکار
شرکت های بازرگانی
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شرکت سامانه های مدیریت با شناخت و تحلیل مؤلفه های موجود 
در حوزه ارتباط با دانشجویان و اساتید دانشگاهی از یک سو و معماری 
نرم افزارهای موجود در دانشگاه از سوی دیگر، اقدام به ارائه طیف وسیعی 
از محصوالت و خدمات خود جهت برقراری ارتباط مؤثرتر و ارزش زاتر 

برای حوزه دانشگاهی نموده است.
راهکار مدیریت خدمات دانشجویان که از آن به عنوان SRM یا 
کلیه  برد،  نام  می توان   Student Relationship Management
ارتباطات با دانشجویان را در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مالی، 
در پورتالی یکپارچه با سیستم آموزشی دانشگاه و سایر کانال های ارتباطی 

در اختیار مجموعه و دانشجویان قرار می دهد.

پیامک،  ● تلفن،  ایمیل،  نظیر  ارتباطی  یکپارچگی و مدیریت کلیه کانال های 
تلگرام، فکس و ...

با  ● ارتباط مؤثرتر و ساده تر دانشجویان  پورتال یکپارچه دانشجویان جهت 
دانشگاه

مدیریت کامل چرخه درخواست های دانشجویان ●
سایر  ● و  اداری  اتوماسیون  آموزشی،  سیستم  با  یکپارچه سازی  قابلیت 

نرم افزارهای دانشگاه
امکان ایجاد نظرسنجی های متنوع از دانشجویان و پایش نتایج ●
انعطاف پذیری و پویایی در حوزه فرآیندهای دانشگاه با بهره گیری از ابزارهای  ●

مدیریت فرآیند
امکان طراحی Mobile App جهت ارائه خدمات به دانشجویان به صورت  ●

یکپارچه با سیستم
بهره گیری از انواع گزارشات، نمودارها و داشبوردهای در لحظه و پویا ●
و ... ●

راهکار حوزه دانشگاهی
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همچنین  و  ارائه  قابل  خدمات  استانداردسازی  در  خدماتی  شرکت های 
کنترل و مدیریت سطح خدمات و رضایتمندی مشتریان خود با معادالت و 
پیچیدگی هایی روبرو هستند. به منظور پاسخگویی به این مسائل شاهد ظهور 
چارچوب ها و رویکردهایی جهت مدیریت خدمات هستیم. شرکت سامانه های 
مدیریت به منظور پوشش نیازمندی های رو به رشد شرکت های خدمت محور و 
با بهره گیری از به روش های این حوزه، اقدام به ارائه راهکارهای CRM ویژه این 
سازمان ها نموده است. تعریف کاتالوگ خدمات، قیمت گذاری، فرآیند بازاریابی 
و فروش، مدیریت درخواست های مشتریان، کنترل سطح خدمت و عملیات، 
یکپارچه سازی درگاه های ارتباطی و ... برخی از بخش هایی هستند که در این 

راهکار پوشش داده می شوند.

مدیریت بازاریابی شامل بخش بندی مشتریان، کمپین ها و ... ●
مدیریت فروش شامل سرنخ ها، فرصت ها، پیشنهادات قیمت، قراردادها،  ●

سفارشات و ...
مدیریت وصول مطالبات و یکپارچگی با سیستم های حوزه مالی ●
مدیریت درخواست های مشتریان و سایر فرآیندها و گردش های کاری ●
عملیات  ● و  توافقات  سطوح  مدیریت  و  مختلف  KPI های  تعریف  امکان 

)SLA ها و OLA ها(
یکپارچگی کلیه کانال های ارتباطی نظیر ایمیل، تلفن، پیامک، تلگرام، فکس  ●

و ...
انواع پورتال ها و باشگاه های مشتریان  ●
امکان طراحی و پیاده سازی Mobile App یکپارچه با CRM برای مشتریان  ●

سازمان
بهره گیری از انواع گزارشات، نمودارها و داشبوردهای در لحظه و پویا ●
و ... ●

شرکت سامانه های مدیریت با شناخت و تحلیل نیازمندی های این صنعت 
و با تکیه بر تجربیات موفق خود در پیاده سازی راهکارهای CRM در شرکت های 
حوزه نشر، راهکارهای خاص منظوره این صنعت را ارائه نموده است. مدیریت 
ارتباط با انواع ذی نفعان شامل مؤلفین، مشتریان، دبیران، ویراستیاران و ... به همراه 
مدیریت حوزه های بازاریابی، فروش و مدیریت وظایف از قسمت های کلیدی این 

راهکار  هستند.

تلفن،  ● ایمیل،  شامل  ذی نفعان  با  ارتباطی  کانال های  کلیه  یکپارچگی 
پیامک، تلگرام، فکس و ...

جزئیات  ● ذکر  و  محصوالت  برای  دسته بندی ها  انواع  تعریف  امکان 
هر محصول

مدیریت شرایط همکاری با اجزای شبکه توزیع شامل نحوه همکاری،  ●
قیمت و تخفیفات

مدیریت فرآیند بازاریابی شامل بخش بندی بازار و مدیریت کمپین ها ●
و  ● پیش فاکتورها  فرصت ها،  سرنخ ها،  شامل  فروش  فرآیند  مدیریت 

سفارشات
مدیریت موجودی انبار و کنترل موجودی حین فرآیند فروش ●
مدیریت وصول مطالبات و یکپارچگی با سیستم های حوزه مالی ●
صورت  ● به  ذی نفعان  با  ارتباط  و  محصوالت  فروش  پورتال های 

CRM یکپارچه با
برای  ●  CRM با یکپارچه   Mobile App پیاده سازی و  طراحی  امکان 

مشتریان سازمان
بهره گیری از انواع گزارشات، نمودارها و داشبوردهای در لحظه و پویا ●
و ... ●

راهکار شرکت های خدماتی

راهکار صنعت نشر 
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سامانه های مدیریت بر پایه شناخت کامل و تجربیات موفق آمیز خود در 
 Microsoft شرکت های فناوری اطالعات و همچنین بستر نرم  افزاری قدرتمند
CRM، امکان پیاده سازی کلیه فرآیندهای حوزه مشتری را به صورت بهینه بر پایه 

به روش های موجود در شرکت های نرم افزاری فراهم نموده است.
فناوری  برای شرکت های حوزه  مدیریت  سامانه های  پیشنهادی   CRM 
اطالعات از بازاریابی آغاز شده و کلیه فرآیندهای فروش، خدمات پس از فروش، 
مدیریت سفارشات مشتری، Issue Tracking، وصول مطالبات و ارتباط با سیستم 

مالی و حسابداری را پوشش می  دهد.

مدیریت انواع لیست های بازاریابی و کمپین ها ●
مدیریت سرنخ ها و فرصت های فروش، پیشنهادات قیمت و قراردادها ●
مدیریت ثبت و اجرای سفارشات و بک الگ های محصوالت و خدمات ●
مدیریت فاکتورها و وصول مطالبات و یکپارچگی با سیستم مالی ●
امکان پیش بینی نقدینگی سازمان بر اساس تعهدات فعلی ●
امکان برنامه ریزی و انجام کلیه امور مربوط به خدمات فنی ●
پشتیبانی مشتریان و پیگیری یک مورد در مسیر فرآیند پشتیبانی و توسعه  ●

محصول
مدیریت توافقنامه های سطوح خدمات )SLA ها( ●
● CRM پیاده سازی انواع پورتال های مشتریان به صورت کاماًل یکپارچه با
یکپارچگی و مدیریت کلیه کانال های ارتباطی شامل ایمیل، تلفن، پیامک،  ●

تلگرام، فکس و ...
پیاده سازی انعطاف پذیر سایر فرآیندهای سازمان ●
امکان طراحی و پیاده سازی Mobile App یکپارچه با CRM برای مشتریان  ●

سازمان
امکان بهره گیری از CRM با استفاده از APP موبایل برای کارکنان ●
بهره گیری از انواع گزارشات، نمودارها و داشبوردهای در لحظه و پویا ●
و ... ●

راهکار 
صنعت فناوری اطالعات
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محصوالت تولید شده بر بستر 
نرم افزار Microsoft CRM و 

Dynamics 365
نرم افزار Microsoft Dynamics CRM با هدف پوشش نیازهای نرم افزاری 
سازمان ها در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری توسط شرکت مایکروسافت، برای 
اولین بار در سال 2003 به بازار جهانی عرضه شد و تاکنون ده ها هزار سازمان 
بزرگ که بسیاری از آنها از مطرح ترین سازمان ها در جهان هستند از این نرم افزار 
قدرتمند برای پوشش نیازهای نرم افزاری شان در حوزه CRM استفاده می نمایند.

شرکت سامانه های مدیریت به عنوان حرفه ای ترین ارائه دهنده راهکارهای 
مدیریت ارتباط با مشتری در ایران، محصوالت متنوعی را در تراز جهانی بر روی 
 Microsoft Dynamics 365 و Microsoft Dynamics CRM پلتفرم نرم افزار
تولید کرده و فرصت استفاده کارآمد و اثربخش از این پلتفرم را برای سازمان های 

کشور فراهم نموده است.
  source( منبع  کد  دارای  مدیریت  سامانه های  محصوالت شرکت  کلیه  
محصوالت  این  کامل  تولید  می باشند.  مدیریت  سامانه های  در  مجزا   )code
در شرکت سامانه های مدیریت سبب شده است تا بدون هرگونه محدودیت 
ابزاری، پیاده سازی CRM در سازمان مشتریان با حداکثر کارایی و انعطاف پذیری 
انجام گیرد. همچنین با توجه به تولید استاندارد محصوالت سامانه های مدیریت، 
 Microsoft افزارهای  نرم  آتی  و  موجود  نسخه های  تمامی  با  محصوالت  این 
و  نصب  قابلیت  و  سازگار   Microsoft Dynamics 365 و   Dynamics CRM

استفاده را داشته باشد.
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راهکار بازاریابی در راستای ایجاد بستری سیستمی جهت دستیابی به اهداف 
ارائه   CRM افزار نرم  با سایر بخش های  کامل  یکپارچگی  بازاریابی سازمان در 
می گردد. در این راهکار امکان بخش بندی بازار بر اساس شاخص های مختلف 
دریافت  بازاریابی،  کمپین های  مدیریت  و  طرح ریزی  مشخصاتی،  و  عملکردی 
اثربخشی هر کمپین بر اساس کلیه اطالعات  انجام تحلیل  بازخورد کمپین  ها و 

سازمان مورد توجه قرار می  گیرد.

امکان بخش بندی و هدف گذاری بازار به واسطه تعریف لیست های بازاریابی ●
امکان تعریف لیست های بازایابی استاتیک و پویا ●
تعریف کمپین و کمپین سریع بازاریابی ●
امکان تعریف مدیریت کلیه فعالیت های مربوط به یک کمپین ●
امکان تقسیم بندی فعالیت های کمپین و تخصیص به اشخاص مختلف ●
امکان زمان بندی فعالیت ها و ارسال یادآور ●
امکان مشخص کردن پاسخ های کمپین ●
امکان تحلیل میزان اثربخشی کمپین های برگزار شده ●
استفاده از پاسخ های کمپین و تبدیل به سرنخ فروش ●
یکپارچگی کامل با فروش و سایر قسمت های سازمان ●

بازاریابی
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داشتن رویکرد مناسب و ارتباط مؤثر با مشتریان، متضمن رسیدن به اهداف 
مالی شرکت است. از زمانی که سرنخ به فرآیند فروش شرکت وارد می شود تا 
وقتی که فروش قطعی به وی محقق شود، فرآیند فروش یک شرکت را شکل 
می دهد که بسته به حوزه فعالیت، نوع محصوالت و خدمات و یا نوع مشتریانی 
که مخاطب شرکت هستند، کامال متفاوت خواهد بود. لزوم داشتن ارتباط مؤثر 
در مراحل فروش، پیاده سازی صحیح فرآیند اختصاصی هر سازمان در سیستم 
CRM آن است، با پیاده سازی سیستم فروش، قابلیت های ذیل برای شرکت قابل 

استفاده خواهد بود: 
مدیریت محصوالت، خدمات، لیست های قیمت و تخفیف ●
امکان تعیین لیست قیمت و تخفیف مجزا برای هر گروه از مشتریان ●
امکان تبدیل فعالیت هایی مانند تماس تلفنی به یک فرصت بالقوه فروش ●
مدیریت سرنخ ها و مشتریان بالقوه ●
امکان ایجاد هم زمان مشتری، شخص و فرصت برای یک سرنخ ●
پیش  بینی پتانسیل بازار با تحلیل بر روی فرصت  های ایجاد شده ●
ایجاد سریع و آسان پیش فاکتور بر اساس فرصت ثبت شده با استفاده از  ●

کاتالوگ محصوالت و لیست قیمت  های تعریف شده
بازنگری پیش فاکتورها تا تأیید نهایی مشتری و حفظ نسخه های قبلی ●
ایجاد سفارش بر اساس پیش فاکتور تأیید شده ●
ایجاد فاکتور بر اساس سفارش ایجاد شده ●
تعریف اهداف مورد نظر سازمان و ردیابی آنها به کمک معیارهای سنجش  ●

اهداف
امکان ارزیابی عملکرد ناحیه های فروش مختلف ● فروش

www.takbook.com



22

خدمات
اگر سازمان شما یک سازمان خدمت دهنده باشد باید ارتباط شما با مشتریان تان به صورت مستمر و در 
یکپارچگی با سایر قسمت  های سازمان مانند فروش ادامه یابد. عالوه بر آن مي بایست به منظور ارائه خدمات 

مناسب، یکپارچگي کاملي بین واحدهای مختلف خدمات سازمان برقرار باشد. 
نرم افزار CRM به شما کمک مي کند تا بهره وري سازمان خدمات خود را به کمک قابلیت هاي زیر افزایش 

داده و ارزش بیشتری را برای سازمان خلق کنید.

امکان تعریف و مدیریت خدمات قابل ارائه سازمان ●
ایجاد و برنامه ریزی فعالیت هاي خدماتي بر اساس خدمات تعریف شده ●
ایجاد و برنامه ریزی منابع مختلف مورد نیاز بخش خدمات ●
تعریف گروه های کاری بر اساس تخصص و تخصیص خودکار موارد ●
ثبت موارد و درخواست هاي مشتریان از طریق کانال هاي ارتباطي مختلف ●
مدیریت درخواست های مشتریان ●
ایجاد پایگاه دانش از طریق حفظ مستندات و دانش به دست آمده و استفاده در موارد مشابه ●
مدیریت توافقنامه های سطوح خدمات و عملیات )SLA ها و OLA ها( ●
امکان تعریف توافقنامه سطح خدمات )SLA( اختصاصی برای هر مشتری ●
امکان تعریف و پایش اهداف خدمات بر اساس شاخص های قابل تعریف ●
ثبت قراردادها به کمک قالب هاي از پیش تعریف شده ●
انجام اقدامات الزم بر اساس بندهاي قرارداد ●
مشاهده تقویم خدمات سازمان و ثبت قرار مالقات ها ●
و ... ●
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انبار فروش جز الینفک فروش در بسیاری از شرکت  ها می باشد که 
متأسفانه به دلیل محدودیت  های سیستمی، همیشه توسط سیستم های 
حسابداری مدیریت شده است، در حالی که انباری با اطالعات دقیق، 
یکپارچه با فرآیند فروش، همراه با قابلیت های رزرو محصوالت برای 
مشتریان از موارد کلیدی و تأثیرگذار یک فروش موفق است. شرکت 
سامانه های مدیریت با درک صحیح از لزوم وجود این سیستم در واحد 
فروش برای مدیریت و عملکرد بهتر و همچنین ارتباط تنگاتنگ فروش 
با موجودی کاال، اقدام به تولید این محصول یکپارچه با سایر بخش های 

CRM سازمان نموده  است. برخی از امکانات این راهکار عبارتند از:

امکان تعریف تعداد نامحدود انبار کاال ●
امکان ثبت دستگاه ها یا محصوالت  انبار ●
امکان بررسی موجودی فروش در هنگام ثبت سفارش ●
امکان ثبت خودکار و یا دستی مجوز انبار جهت ورود و یا خروج کاال ●
امکان تکمیل تدریجی یک مجوز انبار طی چند حواله ●
امکان کاهش موجودی منطقی انبار پس از رزرو یک دستگاه خاص برای  ●

یک مشتری
امکان مشاهده محصوالت انبار و موجودی هر یک بر روی هر انبار ●
امکان مشاهده میزان موجودی هر محصول در انبارهای مختلف ●
امکان ثبت حواله ورود، خروج و بین انبار برای محصوالت انبار ●
امکان مشاهده انواع حواله  های مربوط به یک محصول انبار بر روی فرم  ●

محصول  انبار
امکان چاپ حواله  های ورود، خروج و بین انبار با قالب مشخص ●
امکان مشخص نمودن یک انبار پیش فرض فروش به ازای کلیه سفارشات ●
امکان گزارش گیری از کلیه محصوالت انبار و موجودی منطقی و فیزیکی  ●

هر یک
مشاهده میزان موجودی هر محصول انبار از طریق نمودارها و داشبوردی  ●

مختلف 
امکان تعریف انواع اطالع رسانی های انبار به صورت خودکار با استفاده از  ●

CRM قابلیت های
امکان توسعه و یکپارچه سازی با فرآیند تدارکات سازمان ●
امکان توسعه و یکپارچه سازی با سیستم مالی سازمان ●
و ... ●

انبــار
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راهکار مدیریت شکایات سامانه های مدیریت به صورت کامال یکپارچه بر بستر 
نرم افزار Microsoft CRM و Dynamics 365  تولید شده است. هدف این نرم افزار، 
مدیریت اثربخش حوزه شکایات است. این راهکار که منطبق بر الزامات ایزو 10002 
یا همان استاندارد بین المللی رسیدگی به شکایات مشتریان تولید شده است، به شما این 
امکان را می دهد تا بتوانید شکایات مشتریان خود را از انواع کانال های ارتباطی دریافت 
نموده و به مدیریت آنها بپردازید. نحوه رسیدگی به شکایات در این راهکار به صورتی 
است که نه تنها سازمان، بلکه مشتری شما نیز به راحتی می تواند از وضعیت شکایت های 

خود اطالع حاصل نماید. 

امکان ثبت شکایت، انتقاد و پیشنهاد از طریق راه  های ارتباطی مختلف ●
امکان طبقه  بندی شکایات در سازمان بر اساس ساختارهای موجود ●
امکان ثبت پیگیری شکایت بر روی هر شکایت ثبت شده در سیستم ●
ایجاد کد پیگیری بر روی هر شکایت و اطالع  رسانی به مشتری از طریق کانال های  ●

ارتباطی مختلف
امکان مدیریت چرخه گردش کار شکایات در سازمان بر اساس مؤلفه های گوناگون ●
امکان اطالع رسانی به مشتری پس از تغییر وضعیت هر شکایت در سازمان ●
امکان گزارش گیری و بهره گیری از نمودارها و داشبوردهای گوناگون در حوزه  ●

شکایات
و ... ●

 Microsoft CRM راهکار نظرسنجی سامانه  های مدیریت به صورت یکپارچه با نرم افزار
و Dynamics 365 جهت پوشش نیازمندی های بسیار گسترده و البته کاربردی این حوزه 
تولید شده است. نظرسنجی تماس  های تلفنی )به عنوان مثال پس از اتمام مذاکره تلفنی یک 
کارشناس(، نظرسنجی در عملیات  های مختلف )به عنوان مثال بعد از حل یک مورد مشتری 
و یا انجام یک سفارش( و نظرسنجی های عمومی )با تکمیل دستی و یا تکمیل توسط مشتری 
از طریق پورتال( نمونه  های مختلفی از انواع نظرسنجی ها هستند که توسط راهکارهای این 
حوزه شرکت سامانه  های مدیریت به صورت یکپارچه با نرم افزار CRM پوشش داده می شود. 
نظرسنجی ها می توانند از طریق کانال های ارتباطی گوناگون نظیر پورتال، تلفن، پیامک و تلگرام 

از کلیه ذی نفعان سازمان انجام شود.

امکان آماده سازی و ساخت فرم های نظرسنجی بر اساس موضوعات مختلف در محیط  ●
CRM

ثبت کلیه اطالعات نظرسنجی ها در پروفایل مشتری ●
امکان مدیریت فرم های پاسخگویی مشتریان بر اساس پاسخ های ارائه شده توسط  ●

مشتری
امکان برقراری شرط در هنگام پاسخگویی به سؤاالت توسط طراح نظرسنجی ●
امکان ارائه گزارشات تحلیلی و در لحظه از داده های نظرسنجی ها ●
امکان گرفتن خروجی نظرسنجی ها در قالب فرمت های اکسل و ورد و ... ●
بهره برداری از انواع نمودارها و داشبوردها بر روی نظرسنجی های مختلف ●
امکان ثبت نظرسنجی از کانال های مختلف از قبیل پورتال، پیامک، تلفن، تلگرام و ... ●
امکان تعریف گردش کار بر اساس اطالعات ثبت  شده در نظرسنجی ●
و ... ●

مدیریت شکایات

نظرسنجی
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راهکار مدیریت وصول مطالبات در پی پاسخگویی به یکی از مشکالت بسیار رایجی 
است که اکثر سازمان ها با آن رو به  رو هستند. این نرم افزار با هدف مدیریت تعهدات 
پرداخت های مشتری و به صورت کامال یکپارچه با نرم افزار مایکروسافت CRM تولید 
شده است. هنگامی که یک سفارش در سازمان به  وجود می آید، پیرو این سفارش 
تعهدات پرداختی نیز برای مشتری به وجود خواهد آمد. مدیریت کارآمد و اثربخش 
این پرداخت ها آن چیزی است که سیستم مدیریت وصول مطالبات به دنبال آن است. 
عالوه بر موارد فوق برخی اطالعات مالی مشتری در تعیین و مسیردهی فرآیندها و 
تصمیمات سازمان بسیار مؤثر و کاربردی است. با بهره گیری از این راهکار، اطالعات 

مالی حوزه مشتری همواره مؤثر و در دسترس هستند.

از جمله مزایای دیگری که با به کارگیری نرم افزار وصول مطالبات به دست خواهد آمد 
عبارتند  از:

امکان هدف گذاری برای تیم ها و واحدهای مختلف سازمان بر اساس میزان  ●
دریافت های  مالی

پیش  بینی میزان نقدینگی سازمان بر اساس تعهدات فعلی ●
برآورد و محاسبه مجموع دریافت های مالی از یک مشتری در یک بازه زمانی  ●

مشخص.
امکان مقایسه دریافت های تعهد شده با دریافت های واقعی ●
امکان تعریف انواع مراحل پرداخت برای سفارشات مشتریان ●
امکان ثبت ضمانت نامه های مربوط به سفارشات ●
امکان ثبت و پایش کلیه کسورات مالی قراردادها ●
محاسبه مانده تراز حساب مشتری بر اساس اطالعات سفارشات و دریافت ها ●
امکان تعریف انواع گردش های کاری بر اساس رویدادهای مالی حوزه مشتری ●
امکان یکپارچه سازی با راهکارهای مالی سازمان در صورت نیاز ●
و ... ●

مدیریت وظایف همواره یکی از دغدغه ها و چالش های مهم 
مدیریت  منظور  به  مدیریت  سامانه های  است.  سازمان  هر  در 
برای  مشتریان(  حوزه  )مخصوصا  سازمان  تعهدات  بهتر  چه  هر 
سازمان های گوناگون راهکاری را تحت عنوان مدیریت بسته های 
اساس  بر  می توان  راهکار  این  بر  تکیه  با  می  نماید.  ارائه  کاری 
و  اقالم  و  سفارشات  به ازای  سازمان  متدولوژی  و  استانداردها 
سفارشات تعهدی سازمان، اقدام به برنامه ریزی و ایجاد خودکار 
بسته های کاری و تخصیص این موارد به متولی های مربوطه نمود. 
بدین صورت عالوه بر اینکه مقدمات الزم جهت محاسبه هزینه 
فراهم می شود،  بسته کاری  یا  و  تعهدی  فایده هر حوزه  و حتی 
در هر لحظه می توان از آخرین وضعیت هر تعهد انجام شده به 

مشتری آگاه شد.

سایر امکانات این راهکار عبارتند از:
امکان تعریف الگوی بسته های کاری بر مبنای هر خدمت و  ●

یا محصول
تعریف خودکار بسته های کاری و تخصیص به متولیان مربوطه ●
امکان تعریف انواع بسته های کاری و تعیین متولی نوع بسته  ●

کاری
بسته  ● هر  برای  وضعیت  و  انجام  متولی  مهلت،  تعیین  امکان 

کاری
بسته  ● نوع  هر  برای   )OLA( خدمت  سطوح  مدیریت  امکان 

کاری
محدوده های  ● برای  اطالع رسانی  و  کار  گردش  اجرای  امکان 

هشدار و اتمام مهلت مجاز
امکان تعریف بسته های کاری به صورت سلسله مراتبی ●
و ... ●

مدیریتمدیریت وصول مطالبات
بسته های کاری
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هر  ویژگی های  به  توجه  با  مختلف،  مشتریان  با  تعامل  در  ویژه  اتخاذ سیاست های 
مشتری، یکی از مهم ترین روش هایی است که سازمان ها در جهت افزایش ارزش مشتریان 
خود به کار می گیرند. رفتار با گروه های مختلف مشتریان بر اساس ویژگی های خاص هر 

گروه، بازاریابی را هدفمندتر، فروش را مؤثرتر و خدمات را ارزش زاتر خواهد ساخت.
سیستم gradeSys به سازمان این امکان را می دهد که با تعریف شاخص های مدنظر، 
به عنوان  نماید.  مایکروسافت CRM محاسبه  را در  برای هر موجودیتی  امتیاز و درجه 
مثال امتیاز و درجه مشتریان را محاسبه، پروژه ها را امتیازدهی و یا سفارشات مشتری را 

اولویت دهی کنند.

قابلیت امتیازدهی پویا ●
امکان ارائه مجموع امتیازات در هر لحظه ●
قابلیت نمایش امتیازات به تفکیک منشأ امتیاز ●
قابلیت دریافت انواع توابع جهت امتیازدهی ●
قابلیت درجه بندی مشتریان بر اساس شاخص های مختلف ●
قابلیت درجه بندی هر موجودیت به n درجه مختلف ●
محاسبه و اختصاص امتیازات جدید به صورت اتوماتیک و اعمال در لحظه امتیازات  ●

در پروفایل مشتری
و  ● رتبه  اساس  بر  اولویت بندی خودکار رسیدگی در درخواست های ذی نفعان  امکان 

امتیاز کسب شده

راهکار امتیازدهی و 
gradeSys رتبه بندی
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راهکارهای ارتباطی
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اطالعات، ارزشمندترین چیزی است که یک سازمان از مشتریان خود دارد، به هر میزان که اطالعاتی از مشتری و یا وقایع رخ داده برای او از دست 
داده شود، به همان میزان نیز فرصت هایی که از آن اطالعات به دست می آمد نیز، از دست خواهد رفت. در یک آرمانشهر سازمانی می توان چنین گفت 

که یکی از بهترین اتفاقاتی که می تواند برای یک سازمان رخ دهد آن است که هیچ اطالعاتی در آن سازمان از دست نرود.
یکی از کانال های ارتباطی بسیار مرسوم سازمان ها که بسیاری از تعامالت با ذی نفعان شان از طریق آن صورت می گیرد کانال ارتباطی تلفن است. 
راهکار callSys به شما کمک می کند تا از طریق یکپارچگی سیستم تلفنی با محصول Microsoft CRM و Dynamics 365، به تمام آنچه که برای یکپارچه 
نمودن اطالعات خود در تماس های تلفنی نیاز دارید دست پیدا کنید. این راهکار قابلیت یکپارچگی با انواع مختلف مراکز تماس را دارا بوده و با کلیه نسخ 

نرم افزار مایکروسافت CRM نیز سازگار است. نرم افزار callSys امکان هوشمندسازی مرکز تماس تلفنی را برای سازمان ها فراهم نموده است.

callSys راهکار تلفنی
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مدیریت تماس هاي تلفني ورودي انواع مخاطبین از قبیل مشتریان شامل اشخاص )Contacts(، شرکت ها )Accounts(، کاربران )Users( و سرنخ ها یا  ●
)Leads( مشتریان بالقوه

●  Microsoft CRM انطباق با ساختارهای پیش فرض و سفارشی شده در
● POP-UP امکان مشاهده اطالعات تماس  گیرنده به صورت خودکار و به محض رخ دادن یک تماس تلفنی قبل از پاسخگویی به تماس از طریق
پشتیبانی از تمامی شماره تلفن های موجود بر روی انواع موجودیت های مربوط به مخاطب ●
مشاهده POP-UP براي تماس های قرارگرفته در پشت خط ●
● POP-UP امکان پاسخگویی به تماس، به سادگی و با کلیک بر روی شماره مشاهده شده روی
امکان ایجاد و ثبت یک فعالیت تماس تلفنی به محض برقراری تماس ●
ایجاد یک فعالیت تماس تلفنی با عنوان »بی پاسخ« در صورت عدم پاسخگویی و یا رد تماس ●
● callSys مشاهده اطالعات تماس ها از قبیل نام، شماره تماس، زمان تماس و مدت زمان مکالمه در محیط
●  Microsoft Dynamics و بستر callSys دستیابی به اطالعات تماس ها و طراحی انواع گزارش ها و داشبوردها با بهره گیری از یکپارچگی کامل راهکار

CRM
●  ،)Contact( شخص ،)Lead( فرصت بالقوه فروش ،)Case( به موجودیت های مورد callSys امکان تبدیل تماس های ورودی و بی پاسخ از طریق محیط

شرکت )Account( و تماس تلفنی )Phone Call( در Microsoft Dynamics CRM  و همچنین قابلیت ذخیره شماره تماس به صورت جداگانه
مدیریت تماس های تلفنی خروجی انواع مخاطبین از قبیل مشتریان شامل اشخاص )Contacts(، شرکت ها )Accounts(، کاربران )Users( و فرصت های  ●

)Leads( بالقوه
امکان برقراری تماس های خروجی بدون نیاز به شماره گیری با تلفن و تنها از طریق کلیک تماس بر مخاطب مربوطه ●
امکان تعیین خط مورد نظر حین برقراری تماس های خروجی ●
امکان مشاهده تمامی شماره تلفن های مخاطب و انتخاب شماره مورد نظر براي شماره گیری ●
امکان تبدیل تماس های خروجی از طریق محیط callSys به موجودیت های مورد )Case(، مشتری بالقوه فروش )Lead(، شخص )Contact(، شرکت  ●

)Phone Call( و تماس تلفنی )Account(
● Microsoft Dynamics CRM امکان گزارش گیری از کلیه تماس ها به تفکیک ورودی و خروجی در بستر
قابلیت های پیکربندی بر روی سرور ●
قابلیت اضافه نمودن شماره های پیشوند ●
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این راهکار، راه ارتباطی پیامک را به Microsoft CRM و 
Dynamics 365 اضافه می کند. با استفاده از این راهکار می توان 
در هر مرحله از فرآیندها با استفاده از قالب های پیش فرض 
تعریف شده و پویا با ذی نفعان ارتباط دو سویه پیامکی برقرار نمود.

ارسال پیامک به کاربران )Users( و مشتریان شامل اشخاص  ●
)Contacts(، شرکت  ها )Accounts(، سرنخ ها )Leads( با درج 

مشخصات )نام، نام خانوادگی، سمت و غیره( به صورت خودکار
دریافت پیامک از مشتریان و اجراي عملیات مورد نیاز به   ●

صورت خودکار بدون نیاز به سخت افزار جانبی
● CRM انطباق با ساختارهای پیش فرض و سفارشی شده در
تعریف شماره های اختصاصی برای هر کاربر هنگام ارسال و  ●

دریافت  پیامک
استفاده از  Workflow و Dialog جهت اجرا عملیات مورد  ●

نیاز مانند ایجاد و ارسال خودکار پیامک
انواع گزارش گیری از پیامک های ارسالی و دریافتی ●
ارسال پیامک گروهی به فهرست های بازاریابی و کمپین های  ●

مختلف
امکان استفاده از قالب پیش فرض برای ارسال پیامک ●
تعریف نامحدود قالب های پیش فرض پیامک جهت سهولت  ●

در استفاده مجدد
انعطاف در تعریف قالب برای رسیدن به مشخصات مورد  ●

 CRM نیاز مشتري از روی هر کدام از موجودیت های موجود در
جهت قرار گرفتن خودکار آنها در متن پیامک

استفاده از چندین سرویس دهنده پیامک و سهولت در تعیین  ●
و تغییر سرویس دهنده پیش فرض

مشاهده میزان شارژ ریالی باقی مانده در محیط تنظیمات  ●
بدون رجوع به پنل سرویس دهنده

امکان غیرفعال کردن پیامک دریافتی توسط کاربران تنها با  ●
ارسال یک پیامک

تفکیک کلمات متن پیامک ورودی و استفاده از آنها در  ●
سناریوهای  مختلف

رهگیری و به روزرسانی وضعیت پیامک از لحظه ارسال به  ●
مخابرات تا لحظه رسیدن به تلفن همراه کاربر مورد نظر به 

صورت خودکار )مطلع شدن از آخرین وضعیت پیامک(
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 Dynamics یا Microsoft CRM این محصول در کنار نرم افزار
365 این امکان را ایجاد می کند تا مدیریت کلیه فعالیت های ارسال و 
دریافت نمابر به صورت خودکار، از طریق CRM و در یکپارچگی کامل با 

سیستم های ارتباطی صورت پذیرد.
با راه اندازی محصول faxSys، فکس های دریافتی به صورت خودکار 
به پرونده مشتری مربوطه ضمیمه خواهد شد و برای ارسال فکس تنها 
کافیست تصویر سند خود را ضمیمه کرده و آیکون ارسال را کلیک نمایید. 

● )Lead( و سرنخ )User( کاربر ،)Account( شرکت ،)Contact( پشتیبانی از ارسال به شخص
● )Hyla Fax( ارسال از طریق سرویس فکس ویندوز یا فکس الستیکس
● workflow ارسال فکس از طریق
ارسال فکس به صورت زمان بندی  شده ●
امکان ارسال مجدد با قابلیت تنظیم فاصله زمانی تکرار ●
پشتیبانی از ارسال به داخلی مستقیم فکس پشت سانترال ●
امکان فعال سازی چند سرور ارسال کننده و انتخاب نوع سرور برای ارسال ●
امکان انتخاب خط داخلی برای ارسال ●
امکان مشخص نمودن سرور فکس پیش فرض برای ارسال ●
ثبت جزئیات مراحل ارسال فکس و وضعیت لحظه ای فکس مانند مشغول بودن خط مشتری یا عدم پاسخ ●
عدم امکان ثبت فکس برای مخاطبینی که شماره فکس ندارند ●
تولید خودکار موضوع فکس ●
● )Hyla Fax( امکان دریافت فکس از طریق سرویس فکس ویندوز یا فکس الستیکس
اتصال خودکار فکس دریافتی به پروفایل شخص یا شرکت ارسال کننده ●
امکان یکپارچه سازی با سایر سیستم های ارسال و دریافت فکس ●
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زندگی  از  جدایی ناپذیر  بخشی  به  اجتماعی  شبکه های  امروزه 
انسان ها تبدیل شده است و به دلیل راحتی کاربری و گستردگی آن، 
جای خود را در کسب وکارها باز کرده اند. بدیهی است که استفاده از 
امکاناتی که مشتریان با آن احساس راحتی و نزدیکی می کنند برای 
سازمان ها ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد و موجب رضایتمندی بیشتر 
مشتریان شان خواهد شد. شرکت سامانه های مدیریت با درک این نیاز 
مشتریان، اقدام به تولید راهکار یکپارچه سازی نرم افزار تلگرام و نرم افزار 

Microsoft CRM و Dynamics 365 کرده است. 

● CRM امکان ارسال و دریافت پیام تلگرام از طریق
امکان چک کردن وجود شماره ذی نفعان در تلگرام ●
Sync شدن پیام های تلگرام در صورت ارسال از یک client دیگر ●
ثبت پیام های ارسالی و دریافتی از کانال، گروه و شخص  ●
وجود تنظیماتی برای ثبت اعضای گروه در صورت عضو شدن در آن گروه  ●
ساخت کانال و گروه از CRM و عضو کردن اشخاص CRM در آنها  ●
● CRM امکان اضافه شدن عکس پروفایل اشخاص در
امکان ایجاد زمان بندی در ارسال پیام ها  ●
امکان دیدن تعداد نفراتی که پست کانال را مشاهده کرده اند  ●
امکان جواب دادن )reply کردن( پیام ها و ثبت پیام های reply شده ●
امکان ارسال پیام تلگرام با استفاده از گردش های کاری در فرآیندهای گوناگون ●
● CRM امکان برگزاری نظرسنجی های تلگرامی و ثبت پاسخ افراد در
و ... ●

راهکار یکپارچگی
telegramSys با تلگرام
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است.  بازاریابی  مرسوم  روش های  از  یکی  ایمیلی  بازاریابی  امروزه 
اثربخشی این روش بازاریابی تنها زمانی تضمین خواهد شد که قادر باشیم 
رفتار مخاطبان را در قبال ایمیل های دریافتی به صورت دقیق مشخص 
نموده و تحلیل نماییم. با استفاده از راهکار ایمیل انبوه mailSys سامانه های 
مدیریت )که در یکپارچگی با Microsoft CRM یا  Dynamics 365 فعالیت 
می کند( قادر خواهید بود تا عالوه بر مدیریت انواع کمپین های ایمیلی، پاسخ 
مخاطبان را به صورت کامال دقیقی رصد نمایید، به عنوان مثال اطالع دقیق 
از افرادی که ایمیل را مشاهده کرده  اند، افرادی که روی مسیری خاص 
کلیک نموده و یا درخواست حذف از لیست ایمیل شما را دارند، نمونه ای 
کوچک از اطالعاتی است که پس از ارسال ایمیل ها به راحتی در اختیار 

خواهید داشت. 

● MailChimp بهره گیری از سرویس ارسال ایمیل انبوه
ارسال ایمیل انبوه به صورت خودکار ●
لیست های  ● با  بازاریابی  لیست های  مخاطبین  خودکار  شدن   Sync

MailChimp
امکان بهره گیری از لیست های بازاریابی پویا جهت مشخص نمودن مخاطبین  ●

ایمیل انبوه
دریافت کلیه اطالعات مربوط به فعالیت های صورت گرفته بر ایمیل ●
ثبت کلیه فعالیت های انجام شده مخاطبین در پروفایل ایشان )بازکردن  ●

ایمیل، کلیک ها، فورواردها، عدم دریافت ها و ...(
مشخص شدن لینک های کلیک شده توسط هر مخاطب ●
قابلیت پردازش اطالعات فعالیت های رخ داده بر ایمیل ها و ارائه گزارش ها  ●

و داشبوردهای متنوع
● MailChimp بهره گیری از امکانات و گزارشات تحلیلی در بستر
امکان ارسال تستی کمپین برای چند ایمیل نمونه ●
امکان بهره برداری از قالب های ایمیل MailChimp در طراحی قالب ایمیل ●
و ... ●

mailSys راهکار ایمیل انبوه
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بستر قدرتمند، پر استفاده و محبوب تلفن های 
و  شرکت  ها  تا  است  شده  موجب  هوشمند  همراه 
سازمان ها از این بستر جهت بهبود ارتباطات خود 
با مشتریان شان استفاده کنند و عدم استفاده از این 
امکان به معنای عقب ماندن از لبه تکنولوژی دنیا 
با  مدیریت  سامانه های  رو  همین  از  بود.  خواهد 
شناسایی و تحلیل عمیق این نیازمندی، اقدام به ارائه 
موبایل  Application های  زمینه  در  خود  محصول 
مشتریان  به  سیستم  این  است،  نموده   )appSys(
شرکت ها این امکان را می دهد تا در هر نقطه و هر 
زمان که نیازی داشتند با سازمان ارتباط بگیرند و 

ثبت درخواست داشته باشند. 

● Dynamics 365 و Microsoft CRM یکپارچگی با
● Windows Phone و Android ،iOS قابلیت استفاده بر سیستم عامل های
طراحی و پیاده سازی اختصاصی با در نظر گرفتن نیازمندی ها و مالحظات سازمان ●
● CRM پروفایل یکپارچه مشتریان در
قابلیت پیاده سازی فرآیند فروش و خدمات  ●
قابلیت ثبت، رصد و پیگیری درخواست توسط مشتری ●
قابلیت رصد وضعیت سفارش  های در حال اجرا ●
● APP امکان رصد میزان استفاده هر مشتری از
● CRM با استفاده از گردش های کاری )Notification( امکان ارسال اطالع رسانی
و ... ●

راهکار موبایلی
appSys
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پورتال پشتیبانی مشتریان
پورتال های شکایات نظرسنجی
باشگاه مشتریان
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پورتال راه ارتباطی نوینی است که به کمک آن می  توان کلیه ارتباطات 
را با گروه خاصی از ذی نفعان )به عنوان مثال مشتریان، همکاران، شعب، 

نمایندگان و ...( مدیریت نمود.
این راه ارتباطی مبتنی بر منطق تعاملی است و بسیاری از فرآیندها 
می توانند به گونه ای به مراتب کم هزینه  تر و البته اثر بخش تر در سازمان پیاده 
شوند. به عنوان مثال مشتریان سازمان شما می توانند درخواست پشتیبانی 
جدید ثبت نمایند یا وضعیت موردهای پشتیبانی خود را پیگیری نمایند، 
خرید جدیدی انجام داده و وضعیت سفارش خود را در سازمان پیگیری 

نمایند.
سیستم مدیریت محتوای پورتال سامانه های مدیریت راه  ارتباطی 
پورتال را به نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان )CRM( شما اضافه می کند 
به گونه  ای که شما برای به روزرسانی پورتال خود از این پس از بستر بسیار 
 )Dynamics 365( یا Microsoft CRM قدرتمند، انعطاف پذیر و یکپارچه

استفاده خواهید نمود.

این پورتال به نیازهای گسترده حوزه   ارائه خدمات و پشتیبانی 
طریق  از  لحظه  هر  در  می توانند  سازمان  مشتریان  می  دهد؛  پاسخ 
این درگاه با سازمان ارتباط برقرار کرده و همچنین کلیه اطالعات 
مورد نیاز خود را مشاهده و در صورت نیاز ویرایش نمایند. معموالً با 
راه اندازی این کانال، از حجم فشار راه های ارتباطی دیگر مانند تلفن تا 
میزان زیادی کاسته خواهد شد و این به مدیریت خدمات و پشتیبانی 
شرکت این امکان را می  دهد که در فضایی مناسب تر منابع خود را به  

گونه ای کاراتر و اثربخش تر مدیریت نماید.
پورتال پشتیبانی سامانه های مدیریت دارای امکان مدیریت موارد 
یکپارچه   )Ticketing اصطالحا  یا   Case Management( پشتیبانی 
و انعطاف پذیری است، به گونه ای که کاربران پورتال می توانند در 
صورت داشتن دسترسی های مربوطه اقدام به ایجاد Case نموده و در 
هر لحظه با ورود به پورتال، وضعیت آن را پیگیری نمایند. همچنین 
محیط ایجاد و ویرایش Case تا میزان بسیار خوبی قابل سفارشی سازی 
را به صورت  است و راهبران سازمان می توانند سیاست های جدید 
یکپارچه به سادگی بر روی آن اعمال نمایند. همچنین این محیط 
به صورت تعاملی بوده و کارشناسان سازمان و کاربران پورتال می توانند 

اقدام به رد و بدل کردن اطالعات نمایند.

دریافت شکایات مشتریان و یا به صورت کلی ذی نفعان از کانال ارتباطی 
پورتال یکی از روش های مرسوم و بسیار کارآمد در حوزه مدیریت شکایات 
است. مشتری می تواند در هر لحظه اقدام به ثبت و پیگیری شکایات خود 
نماید. همچنین در ساختار پورتال سامانه های مدیریت امکان ایجاد نظرسنجی 
از انواع مختلف ذی نفعان به صورت یکپارچه با سایر کانال های ارتباطی وجود 
انجام نظرسنجی های چند  برای  ابزار  بهترین  پورتال های نظرسنجی،  دارد. 

سؤالی و با بزرگتر از مشتریان است.

راهکار پورتال 
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با شکل گیری فرآیندهای سازمان، سامان یافتن ارتباطات 
حوزه مشتریان و یا به صورت کلی پیاده سازی CRM عملیاتی، 
زیرساخت اولیه الزم جهت پیاده سازی مکانیزم  های سیستماتیک 

باشگاه مشتریان در سازمان فراهم خواهد شد. 
سامانه های مدیریت با تکیه بر نرم افزار CRM، راهکارهای 
پورتال، درجه بندی مشتری و ... آمادگی الزم را جهت پیاده سازی 

یکپارچه انواع باشگاه های مشتریان با بستر CRM را دارد.

عالوه بر پورتال  های نام برده شده، ممکن است سازمان شما 
نیاز به نوع دیگری از پورتال های یکپارچه با CRM و یا افزودن 

قابلیت هایی به پورتال های موجود داشته باشد. 
برای این منظور سامانه های مدیریت آماده است تا انواع 
پورتال های اختصاصی را با توجه به نیازمندی سازمان شما به 
 Dynamics 365 و Microsoft CRM صورت یکپارچه با بستر

طراحی و ارائه نماید.

در پورتال فروش سامانه  های مدیریت کلیه محصوالت مشخص شده در نرم افزار CRM جهت نمایش در پورتال و اطالعات کامل آنها در دسترس 
خواهد بود. مشتریان سازمان نیز با عضویت در فروشگاه اینترنتی قادر به تشکیل انواع سبدهای خرید خواهند بود. همچنین ایشان با تکمیل سبد خرید و 
ایجاد پیش فاکتور و اتمام فرآیند پرداخت، سفارش جدیدی را ایجاد خواهند نمود و در هر لحظه می توانند وضعیت سفارش خود را تا تحویل پیگیری نمایند.

باشگاه مشتریان

پورتال فروش
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سیستم فارسی ساز و تقویم شمسی شرکت سامانه های مدیریت منطبق بر آخرین استانداردهای ارائه شده توسط شرکت مایکروسافت جهت تأمین نیازهای 
کاربران فارسی زبان طراحی و تولید شده است. این سیستم همانند سایر Language Pack های ارائه شده توسط شرکت مایکروسافت تولید شده است و در 
به روزرسانی های این نرم افزار کامال سازگار عمل می کند. امکان انتخاب مجزای تقویم و زبان در این سیستم، موجب سهولت کاربری آن با توجه به نیاز 
کاربران می  شود. همچنین این سیستم امکان استفاده از تقویم شمسی در کلیه بخش های مورد نیاز از جمله فرم ها، نماها، فعالیت ها )پست الکترونیک، پیامک، 

تلفن و ...(، نمودارها، گزارش ها و خروجی های نرم افزار را برای کاربران فراهم کرده است.
ترجمه دقیق، صحیح و سلیس واژگان و اصطالحات در این سیستم، سبب سهولت بیشتر در استفاده از نرم افزار برای کاربران شده است. از دیگر 
ویژگی های نرم افزار فارسی ساز و تقویم شمسی سامانه های مدیریت، طراحی و تولید استاندارد این محصول است که از هرگونه تأثیر نامطلوب این سیستم بر 
عملکرد و کاهش سرعت نرم افزار Microsoft CRM )و همچنین Dynamics 365( جلوگیری کرده است. این سیستم از Microsoft Outlook و نسخه موبایل 

نرم افزار مایکروسافت CRM نیز پشتیبانی می نماید. 
عالوه بر قابلیت های ذکر شده، پشتیبانی مطمئن و به روزرسانی های سیستم فارسی ساز و تقویم شمسی شرکت سامانه های مدیریت در راستای پوشش 

نیازها و ایجاد بیشترین ارزش برای مشتریان، بستر استفاده گسترده و مطمئن از این محصول را برای سازمان ها فراهم می نماید.
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ترجمه صحیح، دقیق و سلیس لغات به فارسی ●
امکان نصب هم زمان فارسی ساز و سایر بسته های زبانی ●
قابلیت تفکیک کامل Language Pack و Calendar )که امکان استفاده از تقویم شمسی در زبان انگلیسی و بالعکس را ایجاد می نماید( ●
● Script تاریخ شمسی جهت استفاده در API امکان استفاده از
پشتیبانی از نسخه موبایل نرم افزار  ●
امکان استفاده از الیسنس با کاربران محدود و افزایش تعداد کاربران در هنگام توسعه نیروی انسانی شرکت )در صورت نیاز( ●
منطبق با استانداردهای مایکروسافت در پیاده سازی بسته های زبان ●
قابلیت تغییر ترجمه ها توسط راهبران خود شرکت، متناسب با اصطالحات رایج در کسب  وکار شرکت ●
اجرای آسان و تحت سرور برنامه و عدم نیاز به اجرای جانبی در سیستم های کاربران ●
● CRM پشتیبانی از تاریخ شمسی در ثبت، ارسال و دریافت و تاریخچه ایمیل، پیامک، تماس های تلفنی و کلیه فعالیت های دیگر
پشتیبانی و نمایش تاریخ شمسی در گزارش ها، داشبوردها، نمودارها و ... ●
● Microsoft Outlook پشتیبانی از محیط
پشتیبانی از سایر بسته های زبانی نصب شده بر سیستم و عدم ایجاد اخالل در اجرای آنها ●
پشتیبانی از خروجی های نرم افزار و نمایش تقویم شمسی در خروجی ●
عدم استفاده از کد زبان عربی و دارای کد زبان فارسی- جمهوری اسالمی ایران ●
نصب و اجرا با ایجاد حداقل تغییرات در ساختار نرم افزار و عدم ایجاد اختالل در کارکرد آن ●
پشتیبانی از تقویم های شمسی و میالدی ●
پشتیبانی از کلیه مرورگرها ●
پشتیبانی از کلیه به روزرسانی های انجام شده در نرم افزار ●
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می توان گفت یکی از مهم ترین و جذاب ترین بخش های سیستم CRM برای مدیران یک سازمان، داشبوردها، 
گزارش ها و اطالعاتی است که می توانند از آن استخراج کنند. پیاده سازی صحیح CRM در یک سازمان، به نحوی 
که کلیه فرآیندهای جاری سازمان به شکل صحیح تحلیل شده باشد و سازمان به مثابه یک سیستم به درستی 
مدل سازی شده و مبنای پیاده سازی نرم افزاری قرار گرفته باشد؛ در کنار یکپارچه شدن کلیه کانال های ارتباطی 

سازمان، می تواند به عنوان پشتیبانی برای تصمیم گیری مدیران سازمان قرار گیرد.
امکانات گسترده و قدرتمند CRM برای تهیه انواع داشبوردهای مدیریتی، در کنار ابزارهای قدرتمند هوش 
تجاری )نظیر Power BI ،QlikView و ...(، موجب می شود تا مدیران روی جزئی ترین اطالعات شکل گرفته در 
سیستم گزارش داشته باشند و به واسطه ارتباطاتی که داده ها با یکدیگر دارند از آنها برای تحلیل و بررسی وضعیت 
 ،CRM بخش های مختلف سازمان شان یاری گیرند، این داده ها پس از رسیدن سازمان به بلوغ اطالعاتی مناسب در
می تواند به مدیران یک سازمان قدرت پیش بینی بدهد، برای مثال مدیران خواهند توانست با امکان رسیدن به 
نرخ های زمانی مختلف در مورد هر یک از موجودیت های سیستم، وضعیت آن موجودیت را در بازه زمانی مشابه 
پیش بینی نمایند و این پیش بینی ها، پشتیبانی قابل اتکا برای تصمیمات مدیران سازمان در بخش های مختلف 

بازاریابی، فروش، خدمات و ... قرار خواهند بود.

CRM تحلیلی
 و هوش تجاری
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با پیاده سازی نرم افزار CRM در سازمان و یکپارچه سازی کلیه سیستم ها و فرآیندهای 
مشتری محور، نیازمندی ها و مسائل دیگر نیز در سازمان ها، مانند یکپارچگی با حوزه مالی، 
انبار و ... نیز پر رنگ تر می شود. این نیازمندی ها در بعضی از اوقات تا اندازه ای برجسته 
 CRM هستند که عمال بدون در نظر گرفتن مالحظات مربوطه به یکپارچه سازی نرم افزار
با سایر نرم افزارهای سازمان، پیاده سازی CRM امکان پذیر نیست. این مسئله به خصوص 
در مورد سازمان های ایرانی که الزامات قانونی و فرآیندی خاصی نیز در حوزه های مالی 
دارند اهمیت دو چندان پیدا می کند. به این منظور و با تکیه بر به روش ها، تجربیات متعدد و 
موفق سامانه های مدیریت در این حوزه، امکان یکپارچه سازی سیستم با سایر نرم افزارهای 
سازمان مانند نرم افزارهای حسابداری، انبار، اتوماسیون اداری، ERP ها، راهکارهای بانکداری، 
بیمه گری و ... به صورت ارزش زا و حرفه ای وجود دارد. همچنین بر پایه تجربیات قبلی، برای 
بسیاری از نرم افزارهای مرسوم این حوزه نیز سامانه های مدیریت اقدام به تولید محصوالت 
یکپارچگی استاندارد نموده است که انجام پیاده سازی را در سریع ترین و مطمئن ترین زمان 

ممکن محقق می نماید.

یکپارچگی با اتوماسیون اداری
برای بسیاری از سازمان ها به ویژه نهادهای دولتی، نرم افزار 
ارتباطات  برقراری  در  را  مهمی  بسیار  نقش  اداری  اتوماسیون 
سازمانی ایفا می نماید. برای این منظور امکان یکپارچگی نرم افزار 

CRM با اتوماسیون اداری بسیار ارزش زا است.

یکپارچگی با سیستم حسابداری
با توجه به اینکه برای تحقق یک CRM کامل نیاز به استفاده از 
قابلیت های فروش در قالب نرم افزار CRM وجود دارد و یکپارچگی 
عمیق این حوزه با نرم افزارهای مالی، امکان یکپارچه سازی نرم افزار 
تجربیات  می شود.  فراهم  کامل  به صورت  حسابداری  با   CRM
متعدد سامانه های مدیریت در این حوزه پشتیبان شما در جهت 

انجام یک پیاده سازی موفق خواهد بود.

ERP یکپارچگی با سیستم های
از  فرآیندهای Back Office خود  برای  از سازمان ها  برخی 
این مجموعه  افزارهای ERP استفاده می نمایند در حالی که  نرم 
نیازمندی های حوزه مشتریان را به گونه مناسبی پوشش نمی دهد. 
برای این منظور و بر پایه تجربیات قبلی این امکان در حوزه های 
فراهم  نیاز سازمان توسط سامانه های مدیریت  ارزش زای مورد 

می شود.

و ...

یکپارچگی با سایر سیستم ها
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پس از راه اندازي سیستم Microsoft CRM و Dynamics 365 به مرور 
نسخه  مانند  محیطي  پارامترهاي  تغییر  جمله  از  مختلف  دالیل  به  زمان 
ایمني  نکات  رعایت  عدم  راهبران،  یا  و  کاربران  دستکاري  سیستم عامل، 
تغییر در  و شبکه،  معایب سخت  افزاري  یا  و  تغییرات  امنیتي سیستم،  و 
فرآیندهای کاری و ... ممکن است فعالیت سیستم در سایت مشتري دچار 
مسائلی شده و نیاز به بررسي دقیق تر و تخصصي باشد. همچنین مشتریان 
نیاز به اطمینان از رفع سریع و یا ارائه راهنمایي  در کم ترین زمان ممکن 
کلیه  حوزه  در  مدیریت  سامانه های  پشتیبانی  دارند.  خود  مسائل  براي 
 CRM افزار  نرم  از  انتظار  مورد  وظیفه مند  غیر  و  وظیفه مند  کارکردهای 
)SLA( مختلف  با سطح های خدمتی  قالب بسته های مختلف  است که در 
توانمندی  میزان  و  شرایط  به  بسته  می تواند  سازمان  هر  و  می شود  ارائه 
راهبران خود اقدام به انتخاب یکی از بسته ها نموده و خدمات پشتیبانی را 

دریافت نماید.

امکان داشتن تخفیف های تعریف شده متناسب با نمره کسب شده  ●
توسط راهبران سازمان در آزمون راهبری

دسترسي به دانش و تجربه کارشناسان سامانه های مدیریت ●
دسترسي به به روش  ها و روش هاي آزموده شده ●
جلوگیری از بروز مشکالت شناخته شده ●
حداقل کردن درگیری های جانبی و حداکثر کردن مزایای سیستم ●
استفاده از به روزرسانی های نرم افزارها و راهکارهای گوناگون شرکت ●
اعزام کارشناس توسط شرکت سامانه های مدیریت در مواقع لزوم  ●

جهت حل مشکل

خدمات پشتیبانی
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یک نکته بسیار ضروری که باید مورد توجه مدیران سازمان ها قرار گیرد آن است که، سازمان آزمایشگاه و محل آزمون و خطا نیست. به عبارت 
دیگر هر تصمیمی که در سازمان اتخاذ و عملیاتی می  شود به صورت مستقیم و غیر مستقیم حوزه ها و عناصر متعددی در سازمان را متأثر می سازد. 
در میان تصمیماتی که مدیران سازمان ها اتخاذ می کنند، تصمیم  گیری های حوزه مدیریت ارتباط با مشتری )CRM( یکی از مهم ترین تصمیمات است. 
چرا که هر راهکاری که برای سازمان در حوزه CRM اتخاذ شود به صورت مستقیم نه تنها مشتریان )ذی نفعان( سازمان را در بر می گیرد، بلکه کلیه 

عملیات بازاریابی، فروش و خدمات سازمان و اهداف حیاتی که سازمان از اتخاذ استراتژی های CRM دنبال می کند را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

CRM مشاوره
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با توجه به توسعه دانشی مفهوم CRM و همچنین وجود به روش هایی )Best Practice( که بارها در سازمان های موفق امتحان شده  اند، 
همچنین با توجه به نیاز به تحلیل سیستمی صحیح و دقیق با هدف شناسایی عناصر درگیر و روابط میان این عناصر و نیز پیوندی که راهکارهای 

منطقی با فناوری هایی که روز  به روز توسعه می  یابند دارند امروزه نیاز به مشاوره CRM در سازمان ها به یک نیاز ضروری تبدیل شده است.

شرکت سامانه های مدیریت با تکیه بر تجربه و دانش نیروهای متخصص خود در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری و به عنوان حرفه ای ترین 
ارائه دهنده راهکارهای CRM در ایران، خدمات تخصصی مشاوره CRM را برای تصمیم گیری بهتر مدیران سازمان ها و در راستای ایجاد ارزش 

هر چه بیشـتر، ارائه می نماید.
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خدمات آموزشی شرکت سامانه  های مدیریت، با هدف توانمندسازی مدیران و کارکنان سازمان ها در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری و 
پرورش راهبران متخصص و مسلط بر نرم افزارهای CRM از جمله Microsoft Dynamics CRM و همچنین آموزش مفاهیم و راهبردهای حوزه 
مدیریت ارتباط با مشتری، ارائه می  شوند. سامانه های مدیریت، خدمات آموزشی خود را با رویکرد ایجاد ارزش حداکثری برای سازمان ها، از 

طریق آموزش و بهسازی نیروهای دانشی، کاهش هزینه های سازمانی، افزایش استقالل و دانش اجرایی در درون سازمان ها ارائه می نماید.
 CRM و همکاری با دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی برتر کشور، بخشی از فعالیت های آکادمی CRM برگزاری دوره های موفق و متعدد آموزشی

سامانه های مدیریت در جهت تربیت نیروهای دانشی، متخصص و کارآمد در سازمان های کشور است.

آکادمی CRM سامانه های مدیریت
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آموزش به شیوه کارگاهی و کامال تعاملی  ●
سرفصل های استاندارد و هدفمند  ●
اساتید مجرب و کار آزموده ●
رویکرد ارزش افزا  ●
منطبق بر به روزترین دستاوردهای حوزه علم و فناوری ●
اعطای گواهینامه ●
امکان ثبت نام به صورت فردی و سازمانی ●
و ... ●
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برخی از مشتریان
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