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CRMویژگی های نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان 

ویرایش پیشرفته تحت وب

نرم این با استفاده از امکانات  که نرم افزاری یکپارچه برای مدیریت ارتباط با مشتریان توسط کسب و کارها می باشد CRMنرم افزار 

می توانید به سادگی روابط خود را با مشتری گسترش دهید و با تحلیل رفتار مشتریان خود، اقدامات مناسب بعدی را برنامه  افزار

مدیریت ارتباط با در ایران، با ارائه راهکارهای یکپارچه  فارسی CRMجامع ترین پیام گستر به عنوان   CRM افزار نرم .ریزی کنید

ارائه خدمات و  جذب مشتری جدید، افزایش وفاداری مشتری، حفظ مشتریان، افزایش فروشبه سازمان شما در ، مشتری

 .کمک می کند روش ،پس از ف

. در این نرم باشد یم یارتباط با مشتر یریتاهداف استقرار نرم افزار مد ینتر یا یهازپا یکی نسخه ی سازمانی تحت وب به عنواناین 

 یناطالعات مخاطب به کمک آن به تمامیمی توانید  دسترسی سریع و آسان به اطالعات مخاطبین جهت پاسخگویی مناسب تر،افزار با 

 داشته باشید.  و آسان یعسر یدسترس یی،جهت پاسخگو

بهره گیری از یک ابزار ، یکی از محورهای اصلی هر سازمان حصول نتیجه مطلوب تر در پیشبرد فعالیت ها می باشد با توجه به اینکه

 یادآوریو  یفوظا ماتیکیستس یریتمدبدین منظور،  .کارآمد برای راهبری وظایف و نظارت بر گردش درخواست ها ضرورت می یابد

می نماید. عالوه بر مدیریت وظایف امکان مدیریت قرارهای مالقات در نرم افزار پیام گستر وجود فراهم  یاتیو عمل یرا بصورت کاربرد

 را تایید نمود. نرم افزار پیام حضور فرد شرکت کننده در جلسه ، درخواستفرد و محل جلسات یتوضعدارد که با کمک آن میتوان 

انواع  یجادا یقو از طر ی نمایدم یریمخاطبان را ثبت، پردازش و گزارش گ یاطالعات اختصاصت، ثبت ارتباطاگستر با بومی سازی و 

اعمال  یبستر الزم برا یاتی،و عمل یکار یها یماز تقو یبا ارائه داشبورد کاربرددر این راستا  سازد. یم یسرم یاطالعات یلدهایف

بر اطالعات  یمبتن یآت یها یم سازیعملکرد پرسنل و تصم یابیزمان، ارز یریتمنظم جلسات، مد یجهت برگزار یمقتض یها یاستس

 آورد.  یرا فراهم م یدمف

باشد و  یچرخه فروش م یریتمد یمحورها ینکسب و کار، از مهمتر یکفرصت ها در  یگیریپ آیندفر یساز ینهثبت فرصت ها و به

 یندفرآ یساز ینهبه در نرم افزار،  ثبت فرصت ها ؛ بافروش ضرورت دارد ینیب یشپ یموجود برا یابه اطالعات فرصت ه یابیدست

و  یبالقوه، مستلزم سازمانده یبهبود در فرصت ها یتنرخ موفقمیتوان موجود  یبه اطالعات فرصت ها یابیفرصت ها و دست یگیریپ

 افزایش داد.فروش  یساختارمند فرصت ها یریتمد

درون  یتوسط شبکه اجتماع یقتدر حقکه  باشد یگستر م یامتعامل کاربران در نرم افزار پ ویژگی های جذاب این بسته، امکانیکی از 

( شودیدر نظرات استفاده ماست که ذکر کردن اسم کاربر  یبرا ی)عملگر @توان با  یم CRM هاییتاز موجود یکهر  یبرا یسازمان

 .ر ثبت نمودنظ یککاربر خاص  یکاسم به  یبرا

 سازی در دستیابی به سوابق مشتری  قابلیت یکپارچه
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CRMویژگی های نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان 

 الحاق انواع فایل به پرونده هر مشتری اعم از صوتی، تصویری، نوشتاری، اسکن مدارک و..

 ثبت مراجعات و بازدیدهای حضوری در قالب قرار مالقات

 سررسیدثبت زمان مشخص برای پیگیری هر پرونده با قابلیت نمایش در موعد

 ثبت پرونده مجزا برای هر پرسنل، متصل به اطالعات شرکت مرتبط

سازی( شخصی) دلخواه فیلد انواع افزودن و فایل الصاق قابلیت

سیستم کاربران به ارجاع قابلیت با مشتری، هر با مرتبط کاری، های پروژه اجرای روند با مرتبط وظایف انواع ایجاد قابلیت

محوله های درخواست و وظایف اجرای زمان مقرر موعد و وعشر زمان تعیین قابلیت

ها درخواست و وظایف اجرایی مرحله و وضعیت اساس بر کردن فیلتر قابلیت

کار پیشبرد و رسیدگی برای پیگیری زمان ایجاد قابلیت

مبدأ به لینک قابلیت با آپ پاپ بصورت یادآوری قابلیت

و دریافت فاکتور، مالقات، قرار تماس، نظیر سیستم های قسمت کلیه در یادآوری و پیگیری ایجاد قابلیت ...

دپارتمان هر مدیران برای سازمانی چارت در کاربران های پیگیری و وظایف وضعیت گزارش نمایش قابلیت

 قابلیت افزودن انواع فیلد دلخواه )لیست، تاریخ، چک باکس، فایل، متن و ...( به آیتم هایCRM 

ار فیلدهای اطالعاتی در پارامترهای هوشمند ابزار تبلیغات اضافه شدن خودک

 قابلیت مشاهده وظایف و درخواستها بصورت گرافیکی از روی تقویم بر اساس روز مورد نظر

تماس ها، فاکتور و ...( بصورت درختواره  یف،) وظا یستممختلف س یها یتموجود یاقدامات انجام شده رو یشنما یتقابل

عملکرد چند پرسنل نسبت به هم  یسهمقا یتقابل

شده در فرصت یفتعر یها یلدبر اساس ف یلترینگف یتقابل

و مشاهده فرصت  یجادا یبرا یدسترس یجادا یتقابل

کوتاه، فکس،  یامپ یمیل،ا یرنظ یقابل استفاده در ابزار ارتباط یشده در فرصت به عنوان پارامترها یفتعر یلدهایاستفاده از ف یتقابل

رام تلگ

شکست هر فرصت  یا یتموفق یلمشخص کردن دال یتقابل

هر فرصت  یتامکان مشخص کردن درصد احتمال موفق
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بسته مرکز تماس ساده
دسترسی به اطالعات و  این بسته با هدفاصلی ترین راه ارتباطی مخاطبان با سازمان، برقراری تماس تلفنی می باشد، با توجه به اینکه

یات مرتبط با هر تماس، رسیدگی یسوابق تماس های ورودی، خروجی و از دست رفته، مسیر گردش تماس ها در داخل سازمان و سایر جز

همچنین با پشتیبانی مرکز  ؛به درخواست های مخاطبان را تسهیل نموده و پایش نحوه پاسخگویی به درخواست ها را میسر می نماید

ایجاد بستر  تسهیل نموده و با ، سانترال، خطوط مستقیم شهری و ضبط مکالماتVoIPبرقراری ارتباط با کلیه مراکز تماس اعم از  ،تماس

 .کنترلی جهت افزایش کیفیت پاسخگویی ، رسیدگی سریع و مؤثر به درخواست های مخاطبان را فراهم می آورد

در انتظار را مشاهده  یهاپاسخگو و تعداد تماس یهاسازمان، اپراتور یو خروج یورود یهاتماس یتوضعبا این بسته شما می توانید 

و توسعه اطالعات  ید؛ ثبت، نگهداریباش ی داشتهاطالعات دسترس به یممؤثر ارتباطات با مخاطبان، بطور مستق و با مدیریت .ییدنما

 یرهداده سازمان ذخ یگاهکه در پا یافتیدر یدهوشمند آن دسته از اطالعات جد یریتاست. مد یتراستا حائز اهم یندر هم یزن یارتباط

باشد. نرم افزار  یارزشمند م ید،مخاطب جد یبرا یثبت اطالعات ارتباط ینو همچن یمخاطبان فعل عاتنشده اند، از جهت توسعه اطال

نشده را  یرهذخ یارتباط یداده ها یژول، ثبت و طبقه بندما ین( با امکانات ارائه شده در اCRMگستر) یامپ یارتباط با مشتر یریتمد

سازد. یفراهم م یآت ایه یجهت بهره بردار ی،ارتباط یمتناظر با رسانه ها

بسته: ویژگی ها

 قابلیت ثبت خودکار الگ تماس به محض دریافت تماس توسط نرم افزار

 قابلیت مشاهده مشخصات تماس گیرنده در صفحه نمایشگر

 )قابلیت ثبت خودکار تماس های ناشناس در پرونده های مجزا )مخاطبان ناشناس

 قابلیت نمایش آخرین داخلی پاسخگو بر روی صفحه نمایشگر

 قابلیت نمایش مدت زمان مکالمه هر داخلی و زمان انتظار مخاطب پشت خط

 )قابلیت الصاق فایل صوتی مکالمه هر تماس )نیازمند سخت افزار

 پخش فایل صوتی متناظر با هر تماس از الگ تماس ثبت شده توسط سیستم قابلیت

 قابلیت ثبت شرح تماس از صفحه نمایشگر در پرونده مرتبط با آن مخاطب

 قابلیت ایجاد وظیفه یا درخواست مرتبط با مخاطب متناسب با تماس ورودی

نده قابلیت ایجاد یادداشت مرتبط با هر تماس بر روی پرونده تماس گیر

 قابلیت گزارش گیری از تماس های ورودی و خروجی مرتبط با هر داخلی،کاربر، شرکت، شماره و...

)قابلیت اضافه کردن شماره تماس از پنجره نمایشگر به پرونده های ثبت شده در سیستم ) بروزرسانی اطالعات تماس پرونده

 نمایشگر قابلیت نمایش هویت رنگی انتخاب شده برای مشتری در صفحه

 قابلیت نمایش تماس های ورودی بصورت لیست با قابلیت انتخاب تعداد تماس مورد نمایش

 قابلیت برقراری ارتباط بصورت مستقیم از شماره های ذخیره شده در پروفایل مشتریانclick to call ( برایVoIP)

پرونده بصورت خودکار یجادو ا یدجد یرندهثبت تماس گ یتقابل

فکس های دریافتنیثبت نشده یها یمیلا ی پیام کوتاه،پرونده بصورت خودکار برا جادیا یتقابل ،
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بسته فروش و انبار

در راستای ثبت بهینه عملیات فروش، مدیریت زمان و هزینه در پردازش درخواست ها و اعمال سیاست های کنترلی، بهره گیری 

عالوه بر مکانیزه نمودن عملیات فروش، دسترسی به اطالعات و سوابق بسته فروش و انبار، از یک سیستم جامع الزامی است. 

نماید و با تبادل اطالعات با انبارها و پایش فرآیند فروش، بستری جهت سیاست  یکپارچه مالی مرتبط با هر مخاطب را تسهیل می

  .گذاری، تصمیم سازی، برنامه ریزی و در نهایت توسعه فروش ایجاد می نماید

در  یریگستر، مستلزم انعطاف پذ یام( پCRM) یارتباط با مشتر یریتنرم افزار مد یدو فروش درمتفاوت خر یهاپوشش روش 

 یفاکتور را با مشخصات و فرمول محاسبات یشانواع فاکتور/ پ یطراح . همچنین درباشد یم این فرآیندثبت و پردازش  یروش ها

پرداخت در نرم افزار پیام گستر،  را مدیریت می کند.سازمان نسبت  یکارو بستان یبدهکار یتوضع ید ونما یم یلمتناسب، تسه

 .یدنما یم یریتمد آورد و پرداخت ها یسازمان را فراهم م یاطالعات جامع از چرخه پرداخت یج،را یبا به حداقل رساندن خطاها

و...  ارتباط یخچهتار ید،خر یزانبر اساس مبه سادگی  ها آنو نحوه ارتباط با  یانتمرکز بر مشتردر این بسته شما می توانید جهت 

متناظر هر قرارداد،  یها یتمآ یرو یلیگزارشات تحل یافتبه انواع قراردادها، در یابیبا دستکاربران را طبقه بندی نمود؛ همچنین 

 .یدنما یم یرمس ها و خطاها را ینهامور مالی، اداری و اطالعاتی قراردادها و به تبع آن کاهش هز یکارا یریتمد

ویژگی ها

محصول  یفتعر یتقابل

انبار بر اساس تعداد  یفتعر یتقابل

در تعداد سطح یتو بدون محدود یمحصول بصورت درخت یگروه بند یتقابل

فاکتور  ییدانبار با تأ یفاکتور و کسر خودکار موجود یشانبار در فاکتور و پ یموجود یشنما یتقابل

فاکتور  یشرد فاکتور / پ یا ییدتأ یالزام برا یفتعر یتقابل

فاکتور  یشفاکتور/ پ ییدبعد از تأ یبه هر مشتر یکتاشماره  یصتخص یتقابل

فاکتور  یشهر نوع فاکتور / پ یمحاسبه شده برا یاتمشخص کردن درصد مال یتقابل

دلخواه  یلدهایانواع ف یجادفاکتور با ا یشفاکتور / پ یساز یشخص یتقابل

کننده  یجادفاکتور به کاربر ا یشرد فاکتور / پ یا ییدتأ یستماتیکس یع رساناطال یتقابل

و ...  یاعتبار ی،چک ی،بصورت نقد یافتانواع مختلف در یفتعر یتقابل

فاکتور یشرد فاکتور / پ یا ییدتأ یالزام برا یفتعر یتقابل

فاکتور یشفاکتور / پ یتاز وضع یریگزارش گ یتقابل

آنها یرهمختلف و ذخ یلترهایف یجادفاکتور و ا یشفاکتور/ پ یانجستجو م یتقابل

فاکتور پیش/  فاکتور انواع برای متفاوت های فیلد تعریف قابلیت

مجزا بصورت فاکتور از نوع هر محاسباتی فرمول تعریف قابلیت

فاکتور پیش/  فاکتور نوع هر با متناظر کاری های چرخه تعریف قابلیت

دلخواه نمایشی های قالب با فاکتور پیش/  فاکتور انواع چاپ قابلیت

و... یاعتبار ی،چک ی،انواع مختلف پرداخت بصورت نقد یفتعر قابلیت
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مختلف سازمان یحساب ها یفتعر قابلیت

آنها یرهمختلف و ذخ یلترهایف یجادپرداخت ها و ا یانجستجو م قابلیت

کننده یجادرد آن به کاربر ا یاپرداخت  ییدتأ یستماتیکس یاطالع رسان قابلیت

مشتری کالس اساس بر ارتباطی های گذاری سیاست تعریف قابلیت

قرارداد انواع تعریف قابلیت

دلخواه فیلدهای کردن اضافه با قراردادها سازی شخصی قابلیت

حقوقی یا مالی به قرارداد جنبه تفکیک قابلیت

شده مشخص زمان تا قرارداد ویرایش یا مجوزحذف تعریف قابلیت

قرارداد با متناظر کاری چرخه تعریف قابلیت

امضا تعریف قابلیت
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بسته فرآیندهاي سازمانی
یندهای سازمانی جهت واکنش سریع به شرایط درحال تغییر، آبه تغییرات سریع و مداوم در نیازمندی کسب و کارها، طراحی فر توجهبا 

ابزار یا توسط پوسفارشی و  بصورت یسازمان یندهایفرآ یطراحجهت یک راهکار جامع مدیریت چرخه های کاری  .ضرورت می یابد

را به روش  یسازمان یندهایفرآ یشو پا یریتمد می تواند واکنش سازمان را در مواجهه با تغییرات تسریع کند و قدرتمند یطراح

 .یندهای جاری فراهم می آوردآانعطاف پذیری را در عملیاتی نمودن فر حداکثر ،ید. مدیریت فرآیندهای سازماننما یلتسه یستماتیکس

در بسته فرآیندهای سازمانی نرم افزار  .گیرد می صورت ها فرم طریق از سازمان در کار گردش سازی سفارشی و فرآیندها مدیریت

 مرتبط یا و...( و مرخصی شکایت، نظرسنجی،: مانند) داخلی رویکرد با سفارشی های فرم امکان ایجاد (CRMمدیریت ارتباط با مشتری )

. وجود دارد سازمان نیاز مورد اطالعات گردش و ثبت همچنین و....( و خدمات درخواست تغییرات، درخواست) مشتری با

ثبت و ارسال درخواست و  یبستر الزم جهت سامانده یجادا یتمندیرضا یشو افزا یانمشتر یحفظ و نگهدار یراهکارها ینتر یاز اصل 

و  یانمشتر یدرخواست ها یافتدر با وجود این ویژگی،. می باشد درخواست ثبت شده یاز روند بررس یستماتیکس یگیریپ ینهمچن

  آورد. یجامع فراهم م تها و سوابق آن، به صور یتمتناسب به درخواست ها را با مورد مالحظه قراردادن اولو ییپاسخگو

و کاری اضافه مأموریت، مرخصی، نظیر سازمانی درون های فرم انواع مدیریت و ایجاد قابلیت ...

(نظر مورد لینک یا مشتری سایت وب در فرم از استفاده)  فرم کردن عمومی قابلیت

سایت/  سرویس وب طریق از آن با متناظر پروفایل ایجاد و فرم ثبت قابلیت

کاری چرخه یک شروع امکان با ایمیل، فکسپیام کوتاه،  طریق از فرم ایجاد قابلیت

تلگرام ایمیل، ، کوتاه پیام طریق از فیلد یک اطالعات ورود قابلیت

کند ایجاد خودکار صورت به را فرم یک تلگرام اپلیکیشن از پیام یک دریافت از پس سیستم: تلگرام توسط فرم یک ایجاد امکان.

اندیکاتوری کد یک مثال عنوان به. آن پسوند و بدنه پیشوند، ساختار تعیین امکان با مشخصه یا شماره یک ایجاد: خودکار شناسه فیلد 

(Indecator Code)

ایمیل طریق از یا آنالین بصورت درخواست ایجاد قابلیت

درخواست هر اجرای وضعیت تعیین قابلیت

درخواست فیلدهای انواع و درخواست انواع از گیری گزارش قابلیت

درخواست مختلف مشخصات و توضیحات درج جهت فیلد افزودن قابلیت

.یکپارچه شدن اقدامات به صورت یک نوار ابزار ساده

یاهس یستل (Blacklistف :)به صورت خودکار. یستمدر س یمیلآدرس ا یاچند شماره و  یا یککردن  یلتر

باشد. یم یمساعت، روز، ماه و سال قابل تنظ یقه،که به صورت دق یتفعال یکشروع  یبرا یوقفه زمان یک یجاد: اانتظار

یکاربر انتخاب یاارجاع کار به کاربر، گروه و  یتمسئول هر کارتابل با قابل یفتعر یتقابل 

صف، کاربران حاضر و ...  یرمتفاوت نظ یانتخاب یکاربران موجود با روش ها یکار به کارتابل ها یصتخص یتقابل

دلخواه، در هر کارتابل  یلدهایف یبرا ،یلالزام به تکم یفتعر یتقابل

نمودار کانبان یانجام کار بر رو یبترت یفتعر یتقابل

کاربر  یا یبه مشتر یدلخواه با گذار از هر مرحله از فرآیند کار یها یامارسال پ یتقابل

یکیگراف یفرآیند با استفاده از ابزار طراح یفتعر یتقابل
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بسته بانک اطالعاتی

انک  اولب اطالعات فهرست مشاغل 

به  مستمرهزار کسب وکار ایرانی که توسط پرتال اول جمع آوری شده است و به صورت  ۲۳۰از بیش  با یکپارچه و کامل ایمجموعه 

نه . شما می توانید بانک موبایل مناطق پستی تهران، شهرهای ایران، مدیران ایران و همچنین پزشکان ایران را جداگاروزرسانی می شود

 رسانی می شود.رکورد به روز 10000فهرست مشاغل اول به صورت ماهانه تهیه نمایید. در بسته بانک اطالعات فهرست مشاغل اول، 

امکانات:

 شامل شماره تلفن، فکس، آدرس ایمیل، آدرس شرکت ها 

 عنوان های شغلی افراد به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تلفن آن ها

  شرکت ها مطابق با دسته بندی و زیر گروه های سازمانیزمینه فعالیت 
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بسته مرکز تماس پیشرفته

تنها با قابل دسترس ترین شبکه ی کامپوتری مانند اینترنت توانسته ایم ،  IP-PBXدر بسته مرکز تماس پیشرفته، با استفاده از فناوری 

، سانترال، خطوط مستقیم VoIPاری ارتباط با کلیه مراکز تماس اعم از با قابلیت برقر تمام نیازهای تلفنی را برآورده سازیم. این بسته

شهری و ضبط مکالمات، عالوه بر ایجاد بستر کنترلی جهت افزایش کیفیت پاسخگویی و بررسی نحوه استفاده پرسنل از خطوط تلفن، 

اطالعات در انتقال  یفناور هاییتکنولوژ ینراز آخ یریگبا بهره .رسیدگی سریع و مؤثر به درخواست های مخاطبان را فراهم می آورد

 یزاتبر تجه یهتک ی، به جاAsteriskهمانند  VOIPبر  ی. مراکز تلفن مبتنشوندیسازمان متحول م یشبکه، خدمات تلفن یصوت بر رو

به صورت نامحدود و با  هایرساختز ینا چنین. همیابندیشبکه سازمان استقرار م یخط تلفن، بر بستر جار کشییمگران و س یافزارسخت

بر  یو خدمت رسان یکاربر یچیدهمتنوع و پ یوهایبودن، سنار. در کنار به صرفهباشندیامکان گسترش و پوشش را دارا م ینهحداقل هز

تماس از درون نرم  یبرقرار انامک یران،شنود و ورود به تماس توسط مد یت. امکان ضبط تماس، قابلباشندیم یفها قابل تعربستر ینا یرو

 یعو تسر یلاز اطالعات و امکانات آنها جهت تسه یریگسازمان و بهره یکاربرد یافزارهانرم یرسازمان و امکان اتصال به سا یافزارها

 .گذارندیسازمان م یاردر اخت VOIPبر  یمبتن یهاکه بستر باشندیم هایییتخدمات از قابل

ی بستهویژگی ها

تماس توسط نرم افزار  یافتثبت خودکار الگ تماس به محض در یتقابل

متفاوت  یها یداخل ینو گردش تماس ب یراز مس یریگزارش گ یتقابل

و از دست رفته  یخروج یافتی،در یتماس ها یکتفک یتقابل

مجزا )مخاطبان ناشناس(  یناشناس در پرونده ها یثبت خودکار تماس ها یتقابل

مدت زمان مکالمه  یشنما یتقابل

یستممتناظر با هر تماس از الگ تماس ثبت شده توسط س یصوت یلپخش فا یتقابل 

در پرونده مرتبط با آن مخاطب  یشگرثبت شرح تماس از صفحه نما یتقابل

یدرخواست مرتبط با مخاطب متناسب با تماس ورود یا یفهوظ یجادا یتقابل 

یرندهپرونده تماس گ یاس بر رومرتبط با هر تم یادداشت یجادا یتقابل 

یانمشتر یلشده در پروفا یرهذخ یاز شماره ها یمارتباط بصورت مستق یبرقرار یتقابل (click to call یبرا VoIP)
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بسته ارتباطات و تبلیغات
و در حال استفاده از  همراهتلفن امروزه، اغلب مردم زمان خود در محیط کار یا در حین تفریح را در برابر صفحات مانیتور کامپیوتر یا 

 موسسه و شرکت معرفی بهمدیران شرکت ها از طریق تبلیغات سنتی مانند استفاده از هدایای تبلیغاتی  گذشتهاینترنت می گذرانند. در 

دیجیتال تبلیغات  استفاده از. بنابراین نبوده استبرای جذب مشتری جدید  مناسبیع تبلیغات جوابگوی نو این اما. پرداختند می خود

)پیامک، ایمیل، فکس و شبکه های اجتماعی( به دلیل هزینه کمتر و دسترسی بیشتر با استقبال چشم گیری مواجه شد.

در کارکردهای متفاوتی اعم از  در نرم افزار پیام گستر، با کمک رسانه هایی همچون تلگرام، پیامک، ایمیل و فکس می توان، در حال حاضر

بهره مند گردید. شما می توانید با استفاده از رسانه پیامک به تعداد انبوه پیامک ارسال و دریافت ، برنامه های تبلیغاتی و ... اطالع رسانی

 یام پوشش داده شده استارسال پ ی جهتانتخاب یو اپراتورها یارسال از خطوط ثابت شهری نظیر متفاوت یروش هادر این رسانه . نمایید

شناخته شده  یغاتمورد استفاده در ارتباطات و تبل یرسانه ها یناز ارزان تر یکیبعنوان  یمیلا ید.افزا یرسانه م ینا گیررابر کارکرد ف که

 یدو تول یارتباط یحبه اطالعات صح یمناسب، مستلزم دسترس یفیتک اسپم نشدن و یتانبوه با قابل یمیلدر ارسال ا یتاست، موفق

 است. یاربس ینهمستلزم صرف زمان و هز مدبزار کارآباشد و بدون ا یم یسفارش یمحتوا

واسطه کانال های پویا، نقش بسزایی در بازاریابی نوین و تعامل جامع تر با مشتریان و مخاطبان، ایفاد می نمایند و ه شبکه های اجتماعی ب

توجه به اینکه در حال حاضر تلگرام بعنوان در با در همین راستا  .منجر به تعییر روش های ارتباطی و تعاملی با کسب و کارها شده اند

. در تلگرام دسترس ترین رسانه ارتباطی، در کارکردهای متفاوتی اعم از اطالع رسانی، برنامه های تبلیغاتی و ... مورد توجه قرار گرفته است

فزودن محتوای سفارشی، قابلیت انتخاب زمان و با ا میسر گردیدهثبت اطالعات ارتباطی در سوابق مخاطبان از طریق نرم افزار پیام گستر، 

 .اجرا و دستیابی به داده مناسب، میزان اثربخشی ارتباطات را افزایش می دهد

در می باشد که  مسابقه و نظرسنجی هوشمند یغاتی،تبل یبرنامه ها ی،اطالع رسان قابلیت های مشترک این رسانه های ارتباطی شامل 

ماژول،  ینمنحصربفرد ا یاتخصوصدیگر  یکی از یامدر ارسال پ یتموفق .قرار گرفته است توجه و مؤثر موردارتباط مستمر  یبرقرار یراستا

به داده مناسب،  یابیانتخاب زمان اجرا و دست یتقابل ی،سفارش یبا افزودن محتوا می باشد کهدر سوابق مخاطبان  یثبت اطالعات ارتباط

 .دهد یم یشارتباطات را افزا یاثربخش یزانم

از سوی  .بعنوان یکی از مرسوم ترین روش های ارتباطی برای مکاتبات سازمانی و اهداف تبلیغاتی مورد نظر می باشد فکسابزار کارآمد 

 از منظر هزینه، ارزان ترین رسانه تبلیغاتی می باشد که بیشترین بازخورد را دارا می باشد. دیگر

 ی،کارت گارانت یبل،اعم از ل یمستندات چاپ افزار پیام گستر چاپ انبوه می باشد که کارکردیکی از امکانات تبلیغاتی پر کاربرد در نرم 

کسب و کارها، با توجه به  یهباشد؛ اما درکل یدست، متناظر با هر کسب و کار، متفاوت م یناز ا یو موارد یمناسبت یکاتدعوت نامه، تبر

مشترک و مورد  یفیت،ک یشافزا چنینو هم ینهدر زمان، هز ییصرفه جو یراستا اطالعات، ضرورت استفاده از ابزار کارا در یحجم باال

باشد. یتوجه م

ی بستهویژگی ها

یکار یدر چرخه ها یتلگرام یاماز پ یبهره مند یتقابل

ایمیل ها، فکی ها، چاپ ها و شبکه های اجتماعیها  یامپ یارسال برا یو قطعه بند یزمان بند یفتعر یتقابل ،

و ...  یاکسل، درج دست یلهدف مختلف، فا یبه بانک ها، گروه ها یتلگرام یامارسال پ یتقابل

اجرا شده  یغاتیتبل یبر اساس برنامه ها یتلگرام یامارسال مجدد پ یتقابل

یتدرصد پوشش و درصد موفق ی،اثربخش یبر رو یریگزارش گ یتقابل 

و درصد پوشش  یبر اساس درصد دسترس یمقتض یشنهادارسال و ارائه پ یجنتا یلتحل یتقابل

یانتخاب یها و مناسبت ها یخمختلف بر اساس تار یدادهایرو یجادا یتقابل 
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در تعداد  یتکوتاه انبوه بدون محدود یامارسال پ یتقابل

مخابرات  یاهس یستارسال به ل یتکوتاه با قابل یامارسال پ یتقابل

یکوتاه با متن و عنوان سفارش یامپ یجادا یتقابل

ها  یامپ یارسال برا یو قطعه بند یزمان بند یفتعر یتقابل

اعم از فاکتور، فرم، پرداخت و ...  یستممختلف س یها یتدلخواه در موجود یلترهایبر اساس ف یامارسال پ یتقابل

دریافت تأییدیه پیام تعریف قابلیت

فرض شپی های قالب روی از متن انتخاب قابلیت

بصورت ایمیل متن ایجاد قابلیت Text ادیتور از استفاده یا html و لینک عکس، از استفاده و صفحات طراحی در تسهیل جهت ...

ها چاپ برای ارسال بندی قطعه و بندی زمان تعریف قابلیت

و اکسل فایل مختلف، هدف های گروه اطالعاتی، های بانک در موجود مخاطبان برای چاپ قابلیت ...
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بسته باشگاه مشتریان و امتیازدهی

باشگاه مشتریان ابزاري اثربخش، جهت برقراري ارتباط میان سازمان و مشتریان می باشد که باعث افزایش نرخ وفاداري مشتریان می شود. 

طراحی فرآیندهاي عملیاتی سازمان در باشگاه، بستر الزم براي مدیریت تجربه مشتریان را فراهم می آورد و تحکیم و تقویت فعالیت هاي 

بازاریابی را به دنبال دارد که خود پل ارتباطی قوي مخاطب با سازمان و اتصال به سوابق مالی و اطالعاتی را فراهم می نماید و بهبود روابط 

با مشتریان را تضمین می کند. در این بسته با ارائه بستر پیشرفته جهت طراحی سایت داینامیک، سازمان را با حداقل دانش فنی، به نرم 

افزارهاي بیرونی، بی نیاز می نماید و پیاده سازي چارچوب و معرفی خدمات و محصوالت را از یک درگاه ایمن، ممکن می سازد. یکی از 

ویژگی هاي بروز و جدید در نرم افزار پیام گستر که در این بسته قرار دارد امتیاز دهی مشتیان می باشد.شما قادر خواهید بود با تعریف 

امتیاز براي خرید محصوالت خود، مشتریانتان را به خرید بیشتر ترغیب کنید تا در یک بازه زمانی امتیاز خود را به سقف مورد نظر شما 

رسانده و از مزایاي آن بهره مند گردند. 

ها بسته: ویژگی

شرکت مشتریان برای کاربری حساب نامحدود تعداد ایجاد قابلیت

اینترنت طریق از خود داشبورد به مشتری دسترسی قابلیت

خود به مربوط قراردادهای و بررسی دست در اسناد فاکتورها، پیش فاکتورها، مشاهده قابلیت

نشده تأیید بصورت مشتری هر توسط قراردادها و فاکتورها پیش فاکتور، صدور قابلیت

شرکت توسط...(  و شکایات مندی، رضایت) شده ایجاد های فرم تکمیل جهت مشتری دسترسی قابلیت

مشتری  کارت صدور قابلیت

کارت یقبه حساب و انتقال از طر ینقد یز(، واری)متصل به درگاه بانکینترنتیبصورت ا یدپرداخت جد یجادا قابلیت
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ماژول هاي تکمیلی

 صورت به هاکارتابل مدیریت به توان می های آنویژگی از و باشد می فراهم اندروید های عامل سیستم برروی CRM استفاده امکان

 روی دسترسی ایجاد در این بسته امکان .نمود اشاره همراه تلفن مخاطب لیست روی از مشتری پروفایل یک ایجاد قابلیت آفالین،

 یک در باال به پایین از دسترسی سطح مشخص و ایجاد زمانی بازه در جانشین کاربر تعیین فرد، سازمانی حکم اساس بر هاموجودیت

 .شد. یکی از قابلیت های منحصر بفرد نرم افزار پیام گستر، قابلیت چند زبانه بودن آن می باشد خواهد سازمانی ممکن چارت


