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 کنسول مدیریت ارتباط با مشتری

سازمان ها،  ضای ابری می یکی از راهکارهای بهره گیری از نرم افزارهای بزرگ در  ستفاده از نرم افزار در ف شد که با از طریق یک ا

پیام  (CRM) مشتتری نرم افزار مدیریت ارتباط باابری  نستهه. ودمی توان از نرم افزار استتفاده نم مرورگر در هر زمان و هر مکان

بر روی  (Responsive ) بصورت کامالً واکنش گرا بدون نیاز به زیر ساخت سهت افزاری و است  گستر، با کلیه مرورگر ها سازگار

 .تمام دستگاه ها، قابل استفاده می باشد

 مشتریان و مخاطبان ناشناسمدیریت سوابق 

یی پیام گستتتر ایداد دستتترستتی ستتری  و استتان به اطالنات مهاطبین  هت پاستتهگو CRM از مهمترین ویژگی های نرم افزار

رفته هر یک از ت از دس ارتباطاتامکان ثبت  ،تر می باشد. بر این اساس نالوه بر ثبت سوابق هر مشتری در پروفایل مربوطهمناسب

 .فراهم می نمایدرا  رسانه ها

 مدیریت وظایف، پیگیری و یاد آوری ها

سازمان و پیگیری ان ها صورت کارب ،ار اع وظایف به افراد  ست ها را ب ستماتیک وظایف و درخوا سی ردی و نملیاتی امکان مدیریت 

 .های مقتضی را فراهم می نمایدپوشش می دهد و ایداد پیگیری و یاداوری

 ونیکمدیریت صندوق های پست الکتر

ارتباطی  ستتهولت دستتترستتی کاربران به ایمیل های ستتازمانی  هت ارستتال یا دریافت ایمیل های مورد نیاز، تدمی  کامل ستتوابق

 .مهاطبان و نظارت بر ان ها را میسر می سازد

 شخصی سازی

ت ارتباطات ستتتازی و ثببا تو ه به ماهیت نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتتتتریان در انسکاس روابا ستتتازمان و مهاطبان، بومی 

شتری سازی در نرم افزار مدیریت ارتباط با م صی  شه ستفاده از  ست. با ا صی از اهمیت ویژه ای برخوردار ا صا پیام  (CRM) اخت

 .یسر می سازدمگستر، ثبت، پردازش و گزارش گیری از اطالنات اختصاصی مهاطبان را، از طریق ایداد انواع فیلدهای اطالناتی 

  درون سازمانی شبکه اجتماعی 

 .های کاری و ود داردامکان تسامل ساده و اثربهش بین پرسنل از طریق نظردهی بر روی پروفایل مشتریان و ایتم

 نسخه ابریویژگی های کنسول مدیریت ارتباط با مشتری 

 قابلیت یکپارچه سازی در دستیابی به سوابق مشتری

 )شهصی سازی(قابلیت الصاق فایل و افزودن انواع فیلد دلهواه 

 قابلیت ایداد انواع وظایف مرتبا با روند ا رای پروژه های کاری، مرتبا با هر مشتری، با قابلیت ار اع به کاربران سیستم

  قابلیت ایداد پیگیری و یاداوری در کلیه قسمت های سیستم نظیر تماس، قرار مالقات، فاکتور، دریافت و
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 CRM ت، تاریخ، چک باکس، فایل، متن و ...( به ایتم هایقابلیت افزودن انواع فیلد دلهواه )لیس

 ثبت مرا سات و بازدیدهای حضوری در قالب قرار مالقات

 قابلیت ایداد زمان پیگیری برای رسیدگی و پیشبرد کار

 قابلیت ایداد متن سفارشی با استفاده از فیلدهای مو ود در نرم افزار به ننوان پارامتر هوشمند

 تن از روی قالب های پیش فرضقابلیت انتهاب م

 قابلیت اتصال به کمپین های تسریف شده

  مدیریت فروش

ر و پیش فردی استتت. قابلیت ثبت فاکتوه بهشتتی که به مدیریت نملیات فروش در شتترکت ها می پردازد دارای امکانات من صتترب

از همین کانال  اسناد پس از صدور برای مشتریانفاکتور برای مشتریان در مدل های مهتلف از مهمترین ویژگی های ان است. این 

تواند فسال باشد. به  ارسال شده و امکان تایید یا رد انها و ود خواهد داشت، همچنین امضای دیدیتال به ننوان مهر تایید انها می

تضتتی ان، مراحل زمان مق منظور از دستتت نرفتن زمان و تمرکز، امکان ثبت یاداوری برای هر کدام از این استتناد و ود دارد تا در

یام گستر نیز در پفتند. تسریف م صوالت در سیستم یدریافت یا پرداخت مالی و یا ارسال درخواست ها و اسناد مربوطه به تسویق ن

تهصیص تسداد  قالب مدیریت م صوالت که زیرمدمونه ای از بهش مدیریت فروش است امکانپذیر می باشد تا با دسته بندی انها و

دین ترتیب و قیمت های متناظر، مدیریت کاملی در قالب یک سیستم یکپارچه با سایر بهش های سازمان صورت گیرد. ب مو ودی

 .امور تکراری حذف شده و راندمان کلی سیستم افزایش می یابد

هره گیری از بی، در راستای ثبت بهینه نملیات فروش، مدیریت زمان و هزینه در پردازش درخواست ها و انمال سیاست های کنترل

ی به اطالنات و مدیریت فروش پیام گستر، نالوه بر مکانیزه نمودن نملیات فروش، دسترسبنابراین یک سیستم  ام  الزامی است. 

ستری  هت تصمیم  ازی، برنامه ریزی سسوابق یکپارچه مالی مرتبا با هر مهاطب را تسهیل نموده و با تبادل اطالنات با انبارها، ب

فرمول  وت توستتسه فروش ایداد می نماید. همچنین طراحی انواع فاکتور رستتمی، پیش فاکتور فروش را با مشتتهصتتات و در نهای

 .م اسباتی متناسب تسهیل می نماید

 ویژگی ها

 قابلیت صدور پیش فاکتور و فاکتور

 قابلیت تسریف م صول

 قابلیت تسریف انبار بر اساس تسداد

 وش م صول و پورسانتقابلیت تسریف هزینه خرید م صول، فر

 قابلیت گروه بندی م صول بصورت درختی و بدون م دودیت در تسداد سطح

 قابلیت نمایش مو ودی انبار در فاکتور و پیش فاکتور و کسر خودکار مو ودی انبار با تأیید فاکتور

 قابلیت تهصیص خودکار شماره یکتا برای هر پیش فاکتور / فاکتور

 ه برای شروع شماره گذاریقابلیت تسریف شماره دلهوا

 قابلیت تسریف مدوزحذف یا ویرایش پیش فاکتور/ فاکتور تا زمان مشهص شده

 قابلیت م دود کردن ویرایش پیش فاکتور/ فاکتور به کاربران چرخه کاری انمال شده

 قابلیت م دود کردن مشاهده پیش فاکتور/ فاکتور به کاربر ایداد کننده
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 أیید یا رد فاکتور / پیش فاکتورقابلیت تسریف الزام برای ت

 قابلیت تسریف امضا

 قابلیت تهصیص شماره یکتا به هر مشتری بسد از تأیید فاکتور/ پیش فاکتور

 قابلیت مشهص کردن درصد مالیات م اسبه شده برای هر نوع فاکتور / پیش فاکتور

 قابلیت همسان سازی شماره گذاری انواع فاکتور از مر   یکسان

 تسریف مدوز برای انمال تغییرات در مدموع تهفیف یا مالیات فاکتور / پیش فاکتور بصورت دستیقابلیت 

 قابلیت اضافه کردن فیلد به ردیف های فاکتور

 قابلیت تسریف فرمول )چهار نمل اصلی( بر اساس فیلد های فاکتور/ پیش فاکتور برای م اسبه تسداد یا مبلغ کل

 فاکتور / پیش فاکتور قابلیت تسریف قالب نمایش چاپی

 قابلیت شهصی سازی فاکتور / پیش فاکتور با ایداد انواع فیلدهای دلهواه

 قابلیت صدور فاکتور/ پیش فاکتور از روی پیش فاکتور صادر شده

 قابلیت اطالع رسانی سیستماتیک تأیید یا رد فاکتور / پیش فاکتور به کاربر ایداد کننده

 ر با فاکتور / پیش فاکتورقابلیت تسریف چرخه کاری متناظ

 قابلیت تسریف الزام به تأیید مددد بسد از ویرایش

 قابلیت گزارش گیری از وضسیت فاکتور / پیش فاکتور

 قابلیت  ستدو میان فاکتور / پیش فاکتور و ایداد فیلترهای مهتلف و ذخیره انها

 مدیریت خرید

ن و همچنین نسطاف پذیری در موا هه با تسداد زیاد تأمین کنندگادر راستتتتای پوشتتتش روش های متفاوت تأمین کاال و خدمات، ا

ریت خرید کات الزامی استتتت. مدیمدیریت مو ودی انبارها، بهره گیری از یک ستتتیستتتتم  ام  و مدیریت هزینه های خرید و تدار

هه با مهاطبان و اتی در موا  افزار پیام گستتتر، با مکانیزه نمودن نملیات خرید، به منظور برنامه ریزی و ستتیاستتت گذاری هاینرم

اکتور/ پیش فاکتور تأمین کنندگان، دسترسی به اطالنات و سوابق یکپارچه را تسهیل می نماید. همچنین این ماژول، طراحی انواع ف

 .خرید را با مشهصات و فرمول م اسباتی متناسب، تسهیل می نماید

 ویژگی ها

 قابلیت صدور پیش فاکتور و فاکتور خرید

 تسریف م صول قابلیت

 قابلیت اضافه شدن مو ودی انبار بر اساس فاکتورهای خرید تأیید شده

 قابلیت گروه بندی م صول بصورت درختی و بدون م دودیت در تسداد سطح

 قابلیت تهصیص خودکار شماره یکتا برای هر پیش فاکتور / فاکتور و تنظیم ایداد بسد از تأیید

 شروع شماره گذاریقابلیت تسریف شماره دلهواه برای 

 قابلیت تسریف مدوز حذف یا ویرایش پیش فاکتور/ فاکتور تا زمان مشهص شده

 قابلیت م دود کردن ویرایش پیش فاکتور/ فاکتور به کاربران چرخه کاری انمال شده

 قابلیت م دود کردن مشاهده پیش فاکتور/ فاکتور به کاربر ایداد کننده

 ا رد فاکتور / پیش فاکتورقابلیت تسریف الزام برای تأیید ی
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 قابلیت تسریف امضاء

 قابلیت همسان سازی شماره گذاری انواع فاکتور از مر   یکسان

 قابلیت اضافه کردن فیلد به ردیف های فاکتور

 قابلیت تسریف فرمول )چهار نمل اصلی( بر اساس فیلد های فاکتور/ پیش فاکتور برای م اسبه تسداد یا مبلغ کل

 قالب نمایش چاپی فاکتور / پیش فاکتورقابلیت تسریف 

 قابلیت شهصی سازی فاکتور / پیش فاکتور با ایداد انواع فیلدهای دلهواه

 قابلیت صدور فاکتور/ پیش فاکتور از روی پیش فاکتور صادر شده

 قابلیت اطالع رسانی سیستماتیک تأیید یا رد فاکتور / پیش فاکتور به کاربر ایداد کننده

 چرخه کاری متناظر با فاکتور / پیش فاکتورقابلیت تسریف 

 قابلیت تسریف الزام به تأیید مددد بسد از ویرایش

 قابلیت گزارش گیری از وضسیت فاکتور / پیش فاکتور

 قابلیت  ستدو میان فاکتور/ پیش فاکتور و ایداد فیلترهای مهتلف و ذخیره انها

 مدیریت دریافت و پرداخت

نکاری و مسوقات مودن ارتباطات مالی و فروش، کنترل وضسیت مالی هر مشتری از حیث بدهکاری، بستابا تو ه به ضرورت مکانیزه ن

اقل رستتاندن پرداختی بصتتورت ریرمکانیزه پیچیده و زمان بر می باشتتد. مدیریت دریافت ها و پرداخت های پیام گستتتر با به حد

ثبت و مدیریت  پیام گستر امکان CRM ورد. همچنین نرم افزارخطاهای رایج، اطالنات  ام  از چرخه مالی مشتری را فراهم می ا

 .ن را ایداد می نمایددریافتهای متناظر با هر فروش در سوابق مالی مشتریان و یا پرداخت های متناظر با هر خرید از تأمین کنندگا

داختی ها تدمی  شود تا اطالنات مربوط به دریافتی ها و یا پر شتری و یا تامین کننده، الزم استچرا که پس از هر مراوده مالی با م

سی و مدیریت انها  ستر ساند شود. از همین طریق امکان ثبت مراودات مالی بها شهای تر  ک، وام های مهتلف از قبیل نقد، چ رو

از رداختی های شرکت پریافتی ها و بانکی و ریره به منظور دسته بندی بدهکاران و بستانکاران و ود دارد تا با  ستدو میان انها، د

الزم اندام گیرد.  و حساب های همه ی مهاطبین بصورت شفاف زیر نظر باشند تا برای تسویه انها در موند مقرر اقدامات قلم نیفتد

ات و ود با  زئی همچنین در پرونده هر مهاطب میزان بدهکاری و یا بستتتتانکاری به همراه ستتتابقه تمام پرداختی ها یا دریافتی ها

 .دارد

 مدیریت لیست قیمت ها 

ست های  ستلزم و ود لی سازمان، م سب با نیاز  شاخص های موردنظر و متنا ساس  سناریوهای قیمت گذاری های متنوع بر ا ایداد 

با پیام گستر، با تکیه بر ویژگی های من صربفرد این ماژول،  (CRM) قیمت متفاوت می باشد. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

سفارشی سازی لیست قیمت برای نیازهای متسدد هر کسب و کار، ارتباطات مسناداری را میان بهش های مهتلف سیستم برقرار می 

شتریان و یا  سب با حدم خرید م سازد. تهصیص قیمت های مهتلف متنا شتریان را ممکن می  سری  به نیاز م سهگویی  نماید و پا

استتت. در زمان  شتتنواره ها، خرید های چکی، خرید های نقدی، تهفیف های  ماژولاین شتترایا روز، از ویژگی های من صتتربفرد 

گروهی و یا برای یک مشتری خاص، شرایا ویژه و متفاوتی برای فروش و ود دارد. اگر برای هر یک از این حاالت، کاربران بهواهند 

بری افزایش چشمگیری خواهد داشت. به همین نلت بصورت دستی قیمت ها را م اسبه و ارائه کنند، خطای سیستمی و زمان کار

شکل ممکن  ساده ترین  ست تا به  ست قیمت ها یا همان برنامه فروش، امکانی را فراهم کرده ا صول مدیریت لی ستر در م  پیام گ
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ست قیمت م سبه، لی شده، کالس بندی ها و فرمول م ا ساس پارامترهای از پیش تسیین  سب با برای هر رویداد یا هر فرد، بر ا تنا

 .همان رویداد، فرد یا شرایا پرداخت بصورت خودکار تهیه و ارائه شود

 ویژگی ها

 ... قابلیت تسریف لیست های قیمت متفاوت برای خرید چکی )مدت دار(، نقدی، نمایندگی و

 قابلیت انتهاب لیست قیمت دلهواه  هت صدور فاکتور/ پیش فاکتور متناسب با نوع مشتری

 ست قیمت مشهص به هر کالس مشتریقابلیت تهصیص لی

 قابلیت تسریف سیاست گذاری نددی یا درصدی )کاهشی یا افزایشی( در هر لیست قیمت

 قابلیت تسریف لیست قیمت برای هر م صول

 مدیریت فرصت ها

قیف فروش  فروش در هر ستتازمان، بهره گیری از فرصتتت های فروش استتت. اگر از زاویهیکی از موارد مهم توان گفت ت میأبه  ر

شدن از هویت ها، مه ستند که پس از الک  صت های فروش ه سرنخ مرتبا بهواهیم به ان نگاه بیندازیم، در نهایت این فر اطبها و 

زمان ها را رقم رصت های فروش است که تفاوت ساها به ننوان اصلی ترین گزینه برای فروش به چشم می خورند. این استفاده از ف

ر مندر برای هر شتترکت فناو SWOT می زند. همین مدیریت فرصتتت ها نهایتا می تواند به ت لیل مدیریت ریستتک و یا ماتریس

صتهای صا ماژول مدیریت فر شه صول مدیریت فروش و م سازمانها، نه تنها می تو CRM شود. به کمک م  ستر در  ان بر پیام گ

اهد کرد . این لیست فرصت ها کمک خواختیار داشتداد مشتریان افزود بلکه خا سیر مشهصی  هت نظارت بر تیم فروش در تس

زمان ممکن اندام  تا مدیریت، تهمین رقم براورد، پیگیری، ت لیل رقبا، تدزیه و ت لیل فرصت ها به ساده ترین شکل در سریسترین

ادگی در هر وش را گام به گام تا حصتتول نتیده می توان پیگیری کرد و مشتتکل را به ستتگیرد. همچنین بدین ترتیب استتتراتژی فر

سازمان برای ا ست که م صول مدیریت فرصت ها یکی از م وری ترین نیازهای هر  فزایش فروش مرحله پیدا کرد. به همین دلیل ا

 .است

. همچنین م ورهای مدیریت چرخه فروش می باشد ثبت فرصت ها و بهینه سازی فرایند پیگیری در یک کسب و کار، از مهمترین

یت فرصت نرم دستیابی به اطالنات فرصت های مو ود برای پیش بینی فروش و تدوین برنامه های ا رایی اتی ضرورت دارد. مدیر

مندی های پیش یازنافزار پیام گستتر با دستتیابی به اطالنات دقیق و بروز از فرصتت ها و ارزیابی میزان پیشترفت ان ها، مهمترین 

 .بینی و تدوین برنامه های ا رایی را فراهم می اورد

 ویژگی ها

 قابلیت ایداد انواع فرصت

 ... قابلیت ایداد انواع فیلدهای مورد نیاز نظیر تاریخ، فایل، لیست، چک باکس، متن، فاکتور و

 قابلیت فیلترینگ بر اساس فیلد های تسریف شده در فرصت

 برای انواع فرصتقابلیت تسریف ادمین 

 قابلیت تسریف مدوزحذف یا ویرایش فرصت تا زمان مشهص شده

 قابلیت ایداد دسترسی برای ایداد و مشاهده فرصت

 قابلیت تسریف قالب نمایش بر اساس ورد یا تصویر
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 قابلیت تسریف سطح دسترسی بر روی فیلدهای فرصت از طریق چرخه کاری

 در فرصت به ننوان پارامترهای قابل استفاده در ابزار ارتباطی نظیر ایمیل، پیام کوتاه قابلیت استفاده از فیلدهای تسریف شده

 قابلیت درج م صول / خدمت در فرصت با قابلیت ثبت میزان احتمال ت قق فرصت

 قابلیت ایداد ارتباط فرصت با کمپین تبلیغاتی مربوطه

 قابلیت شناسایی مناب  فرصت

 یا شکست هر فرصت قابلیت مشهص کردن دالیل موفقیت

 قابلیت گزارش گیری از انواع فرصت یا انواع فیلد فرصت

 قابلیت گزارش گیری از تهمین فروش احتمالی در بازه های مهتلف

 قابلیت تسریف مراحل کاری مهتلف برای فرصت ها

 قابلیت گزارش گیری از میزان پیشرفت فرصت ها در نمودار فونل )قیف(

 های ت لیلی فروش )فونل فروش، بازاریابی(قابلیت استفاده در گزارش 

 امکان ایداد فرصت گروهی و تهصیص به کارشناس مورد نظر

 ... امکان گزارش گیری بر اساس تاریخ شروع، بسته شدن فرصت، دلیل موفقیت، دلیل شکست و

 از اطالنات فرصت برای مشتری مرتبا ان امکان ارسال مستقیم ایمیل

 مال موفقیت هر فرصتامکان مشهص کردن درصد احت

 پیام کوتاه

شی و ایداد سوابق با تو ه به اهمیت موفقیت در ارسال پیام کوتاه انبوه، مستلزم دسترسی به اطالنات ص یح، تولید م توای سفار

مند نرم م کوتاه هوشارتباطی متناظر با هر مهاطب می باشد و بدون ابزار کارامد مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار است. ماژول پیا

مان ا را و دستتتیابی به افزار پیام گستتتر با ثبت اطالنات ارتباطی در ستتوابق مهاطبان، انتهاب اپراتور مورد نیاز و قابلیت انتهاب ز

شتتی ها و داده مناستتب، میزان اثربهشتتی ارتباطات را افزایش می دهد. همچنین با ا رای طری های نظرستتندی هوشتتمند، قرنه ک

س سابقات، در ارتقاء  شتم سزایی خواهد دا شتریان تأثیر ب ضایت م ستر به ق. طح ر صول بازاریابی پیامکی پیام گ ابلیت دریافت و م 

سال انبوه پیامک شمند در  (SMS) ار شده با پارامترهای هو سازی  صی  شه سال متون  شود. گرچه ویژگی ار ین ام دود نمی 

مناسبتی است. به  های انبوه و تسریف پیامک های نملیاتی و یام صول نیز و ود دارد اما قابلیت من صربفرد این م صول یاداوری 

ناسبتی مثل ماین صورت که با همگام سازی این م صول با تقویم، در تاریخ های خاص و از پیش تسیین شده، پیامک های مرتبا 

ر مشتری ههای نملیاتی تولد یا تبریک انیاد برای هر مهاطب بصورت شهصی سازی شده ارسال خواهد شد. نالوه بر ان پیامک 

صورت خودکار ار سات یا کمپین ها نیز در موند مقرر ب سید چک و یا نملیات های کلی تر مثل برگزاری  ل سرر سال خواهند مثل 

 .شد. همچنین امکان برگزاری مسابقات، نظرسندی ها و خبرنامه های پیامکی نیز در این م صول و ود دارد

 ویژگی ها

 کوتاه انبوه بدون م دودیت در تسدادقابلیت ارسال پیام 

 قابلیت ارسال پیام کوتاه با قابلیت ارسال به لیست سیاه مهابرات

 قابلیت ایداد پیام کوتاه با متن و ننوان سفارشی

 قابلیت استفاده از فیلدهای مو ود در نرم افزار به ننوان پارامتر هوشمند

 قابلیت انتهاب متن از روی قالب های پیش فرض
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 یت تسریف زمان بندی و قطسه بندی ارسال برای پیام هاقابل

 ... قابلیت ارسال پیام کوتاه به بانک ها، گروه های هدف مهتلف، فایل اکسل، درج دستی و

 ... قابلیت ارسال پیام بر اساس فیلترهای دلهواه در مو ودیت های مهتلف سیستم انم از فاکتور، فرم، پرداخت و

 کوتاه بر اساس برنامه های تبلیغاتی ا را شده قابلیت ارسال مددد پیام

 قابلیت گزارش گیری بر روی اثربهشی، درصد پوشش و درصد موفقیت

 قابلیت ت لیل نتایج ارسال و ارائه پیشنهاد مقتضی بر اساس درصد دسترسی و درصد پوشش

 قابلیت ایداد رویدادهای مهتلف بر اساس تاریخ ها و مناسبت های انتهابی

 صد پیام های ارسالی بر اساس ت ویلقابلیت ر

 قابلیت ارسال مددد پیام کوتاه با تو ه به وضسیت ت ویل

 قابلیت نمایش نموداری وضسیت پیام های ارسالی

 قابلیت نمایش لیست ارسالی و دریافتی

 قابلیت نمایش گزارشات ت لیلی و لیست به تفکیک مهاطب

 قابلیت ایداد گروه هدف از لیست ارسال

 ارسال خبرنامه نسبت به گروه هدفقابلیت 

 شده تسریف کمپین های قابلیت اتصال به

 ارسال ایمیل هوشمند

و ایداد سوابق  موفقیت در ارسال ایمیل انبوه با قابلیت اسپم نشدن وکیفیت مناسب، مستلزم دسترسی به اطالنات ص یح ارتباطی

صرف  ستلزم  سوی دیگر، نیز درارتباطی متناظر با هر مهاطب بدون ابزار کارامد م ست. از  سیار ا سیر به یک  زمان و هزینه ب این م

شمند نرم افزار ست. ماژول ایمیل هو شده ا سوابق ارتباطی در پروفایل مهاط CRM ضرورت بدل  ستر، با ثبت  بان و ارائه پیام گ

صورت انبوه با قابلیت انتهاب زمان ا را سال ایمیل را به  شی، ار سفار ستری  هت ایداد م توای  مو ب افزایش  وفراهم نموده  ب

فرض و از پیش تسیین میزان اثربهشی ارتباطات می گردد. در ایمیل مارکتینگ پیام گستر، امکان ارسال ایمیل انبوه با قالبهای پیش

 spam وشهپمهاطبان و ود دارد و هیچ ایمیلی در  inbox شده در نظر گرفته شده است. در این سیستم تضمین ورود ایمیل به

شد تا بدین نه شدن ایمیل ها توسا مهاطبان به کاربران نرم افزار ارائه خواهد  سیله ت لیل رفتار وواهد رفت. همچنین گزارش باز 

 .مشتریان نیز صورت گیرد

 ویژگی ها

 قابلیت ارسال ایمیل انبوه بدون م دودیت در تسداد

 قابلیت ارسال ایمیل انبوه با قابلیت اسپم نشدن

 هوشمند پارامتر ننوان به افزار فیلدهای مو ود در نرم قابلیت استفاده از

 قابلیت انتهاب متن از روی قالب های پیش فرض

 قابلیت تسریف زمان بندی و قطسه بندی ارسال برای ایمیل ها

 و پرتال اول SMTP قابلیت ارسال از طریق

 ..در طراحی صف ات و استفاده از نکس، لینک و  هت تسهیل html یا استفاده از ادیتور Text قابلیت ایداد متن ایمیل بصورت

 ... قابلیت ارسال ایمیل به بانک ها، گروههای هدف مهتلف، فایل اکسل، درج دستی و
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 ... قابلیت ارسال ایمیل بر اساس فیلترینگ دلهواه در مو ودیت های مهتلف سیستم انم از فاکتور، فرم، پرداخت و

 نامه های تبلیغاتی ا را شدهقابلیت ارسال مددد ایمیل بر اساس بر

 قابلیت اتصال به کمپین های تسریف شده

 قابلیت ایداد ایمیل با متن و ننوان سفارشی

 "خوانده شده و کلیک شده بر روی متن انتهابی"،  " Inbox در ت ویل" اساس بر ارسالی هایقابلیت رصد ایمیل

 مهاطبان تفکیک به ها¬ان قابلیت ایداد لینک های سفارشی با قابلیت رصد کلیک بر روی

 قابلیت نمایش گزارشات ت لیلی و لیست به تفکیک مهاطب

 قابلیت ایداد گروه هدف از لیست ارسال

 قابلیت ارسال مددد ایمیل با تو ه به وضسیت ت ویل

 گیری بر روی اثربهشی، درصد پوشش و درصد موفقیت قابلیت گزارش

 مقتضی بر اساس درصد دسترسی و درصد پوششقابلیت ت لیل نتایج ارسال و ارائه پیشنهاد 

 قابلیت نمایش وضسیت ایمیل های ارسالی بصورت نموداری

 قابلیت ارسال خبرنامه متناظر با گروه هدف

 انتهابی مناسبتهای و ها قابلیت ایداد رویدادهای مهتلف بر اساس تاریخ

   ماژول ارتباط با مرکز تماس

، voipف مانند برخوردار استتت. ارتباط مراکز تماس مهتل یا ژهیو تیتلفن در ستتازمان ها از اهم یو کنترل خطوط ارتباط تیریمد

اژول ماساس  نیبر ا اورد. یسازمان به ارمغان م یرا برا یاریبس یایگستر مزا امیبا نرم افزار پ یشهر میخطوط مستق ایسانترال و 

ستگاه ها صات CallerID یارتباط با د شه شاهده م س رنده،یتماس گ، امکان م ستر سوابق تماس ها ید  ،یرودو یبه اطالنات و 

س یخرو  ست رفته، م سا ریو از د سازمان و   یی. توانادینما یمرتبا با هر تماس را فراهم م اتی زئ ریگردش تماس ها در داخل 

 یام مشهصات مهاطباناطالع از تمامکان را به کاربران نرم افزار خواهد داد تا با  نیا یو شهر پیسانترال، و یها ستمیاتصال به س

 یبرا یه صورت انبثبت کنند و در ادامه  ستمیمستقل در س تیهو کیبا  دی د یپرونده  کیکه تماس گرفته اند، انها را به ننوان 

اندام  گرید یها تیلفسا ایپرداخت و  افت،یفروش، در د،یپرونده، ثبت خر شیرایو ت،یمذکور هر نوع اقدام انم از ثبت شکا یپرونده 

 .ردیگ

 هاویژگی

تماس توسا نرم افزار افتیثبت خودکار الگ تماس به م ض در تیقابل  

متفاوت یها یداخل نیو گردش تماس ب ریاز مس یریگزارش گ تیقابل  

و از دست رفته یخرو  ،یافتیدر یتماس ها کیتفک تیقابل  

شگریدر صف ه نما رندهیمشاهده مشهصات تماس گ تیقابل  

یافتیبه پرونده مرتبا با تماس در میراحت و مستق یدسترس تیقابل  

مدزا ) مهاطبان ناشناس( یناشناس در پرونده ها یثبت خودکار تماس ها تیقابل  

مدت زمان مکالمه شینما تیقابل  

شگریصف ه نما یپاسهگو بر رو یداخل نیاخر شینما تیقابل  

و زمان انتظار مهاطب پشت خا یمدت زمان مکالمه هر داخل شینما تیقابل  
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در پرونده مرتبا با ان مهاطب شگریثبت شری تماس از صف ه نما تیقابل  

یدرخواست مرتبا با مهاطب متناسب با تماس ورود ای فهیوظ دادیا تیقابل  

رندهیپرونده تماس گ یمرتبا با هر تماس بر رو ادداشتی دادیا تیقابل  

 ... شرکت، شماره و ،کاربر،یمرتبا با هر داخل یو خرو  یورود یاز تماس ها یریگزارش گ تیقابل

ات تماس پرونده(اطالن ی) بروز رسان ستمیثبت شده در س یبه پرونده ها شگریاضافه کردن شماره تماس از پندره نما تیقابل  

شگریدر صف ه نما یمشتر یانتهاب شده برا یرنگ تیهو شینما تیقابل  

شیانتهاب تسداد تماس مورد نما تیبا قابل ستیرت لبصو یورود یتماس ها شینما تیقابل  
 

 های تبلیغاتیمدیریت کمپین

را می گردد. تهیه کمپین های تبلیغاتی با هدف برقراری ارتباط با بازار هدف کستتتب و کارها و رشتتتد نام تداری، برنامه ریزی و ا 

ستلزم سانه، م سب، انتهاب زمان ا رای کمپین و گزینش بهترین ر ستفاده  م توای منا سب و ا ستیابی به داده منا ز ابزار کارا می اد

ستفاده از ماژول مدیریت کمپین های ت سرمایه را ت ت تأثیر قرار می دهد. ا شت  شی و بازگ شد که میزان اثربه بلیغاتی نرم افزار با

 .فراهم می اورد تبلیغاتی راپیام گستر برنامه ریزی، ا را و پایش کمپین های موردنظر را تسهیل کرده و یکپارچگی برنامه های 

شاهده نمود.  شده با تو ه به هزینه های کمپینهای تبلیغاتی را میتوان م ا تسریف یک کمپین بهمچنین فسالیت های تبلیغاتی اندام 

شده و به این ترتیب می ت ستم  سی شی هتبلیغاتی، کلیه فسالیت های مرتبا با ان کمپین و همه ی هزینه های ان وارد  ر وان اثربه

شرکت ها کمک خواهد کرد ت conversion rate کمپین را ارزیابی کرد. این ابزار کاربردی با ارائه پارامتر ا در ن وه ی تبلیغات به 

سته بندی با کمترین میزان  زینه  هت باال بردن هخود تددید نظر و اولویت بندی اندام دهند تا بهترین تبلیغ در تاثیرگذار ترین د

سبی اندام گیردبهره وری اندام گ شود تا براورد و ت لیل منا سبه می شنایی هر یرد. نالوه بر اینکه نرخ تبدیل دقیق م ا ، ن وه ی ا

ر تبلیغ نیز به دقت مشتری از طریق هر یک از کمپین ها نیز توسا نرم افزار به مدیران مربوطه ارائه می شود و مبلغ فروش بابت ه

 .م اسبه می شود

 ویژگی ها

 تیی اهااری  هت سیاست گذه مد حاصل شداه و درشدف صری هزینه هاس ساابر  ییا ری اکمپین هارد خوزباقابلیت 

 هادادارقرو ها رفاکتو، هارپیش فاکتوه، شدد یدای افرصت هان، مهاطبااد تسدف،  امسه هدا، راهزینه ا،  رقابلیت ا

 مرتبای هارفاکتور و فاکتوپیش ه، شدد یدای افرصت هاا،  راهزینه س ساابر قابلیت گزارش گیری 

 به کمپین مربوطهار فزم انری فرصت هال تصااقابلیت 

 ...قابلیت تسریف زمان و هزینه ا رای برنامه 

 ه ...شگانمای، سانهرد، ر(بیلبول یدیتادیا ریر ل یدیتات دتبلیغااز نم ن امازساقابلیت تسریف برنامه های تبلیغاتی 

 ماژول پیام گستر پرداخت

زمانی که شتترکتها تمایل دارند پس از صتتدور فاکتور یا پیش فاکتور بالفاصتتله پرداخت اندام شتتود، این م صتتول کاربردی به انها 

پیشنهاد می شود. بدین ترتیب پس از فروش م صول، لینک یک درگاه امن در سیستم شاپرک برای مشتری ارسال می شود تا به 

ارت کردن یا مرا سه به بانک، در ل ظه مبلغ را واریز کنند و به صتتورت انی پول به حستتاب دور از دردره های مربوط به کارت به ک
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فروشتتنده منتقل شتتود. پس از پرداخت نیز تمام اطالنات پرداخت و فروش بصتتورت خودکار بر روی نرم افزار پیام گستتتر وارد می 

سهگو نهواهد سنتی پا شرو، روش های  شرکت پی ست که برای یک  ضح ا ستر پرداخت، مانند یک درگاه  شوند. وا بود. ماژول پیام گ

صی برای کاربران بوده که به مو ب ان می توان تاریهچه تمامی تراکنش های خود را با ان دریافت نموده و تمامی  صا پرداخت اخت

ند برای تمامی اطالنات مربوط به مشتتتتریان را به صتتتورت گروهی و انفرادی مشتتتاهده کرد. از طریق این ماژول کاربران می توان

مشتتتریان یک لینک اختصتتاصتتی ایداد کنند و توستتا ایمیل و پیامک ان را ارستتال نمایند. به طوری که با یک کلیک بر روی این 

لینک، مشتری به صف ه پرداخت منتقل شده و مبلغ از پیش تسیین شده را با اطالنات کارت بانکی خود می پردازد. سرنت، قدرت 

سازی ب صوالت و قابلیت همگام  ستر از ویژگی های متمایز کننده این ماژول با دیگر م  شتری پیام گ ا نرم افزار مدیریت ارتباط با م

ست شابه در این حوزه ا ستر از ویژگی های  .م شتری پیام گ سازی با نرم افزار مدیریت ارتباط با م سرنت، قدرت و قابلیت همگام 

 .ر این حوزه استمتمایز کننده این ماژول با دیگر م صوالت مشابه د

 ویژگی ها

 قابلیت ثبت دریافتی ها از مشتریان در پرونده انها و توازن وضسیت مالی مشتری

 تسیین زمان منقضی شدن لینک پرداخت توسا کاربر

 مشاهده لیست و تاریهچه تراکنش ها

 امنیت باال در پرداخت

 مدیریت بستانکاری

تومان شده است. او برای پرداخت  2.000.000است که مدموع سفارش وی  مشتری شما تسدادی سفارش ثبت کرده، به طور مثال

این مبلغ تنها اطالنات کارت بانکی خود را به یاد دارد. در این صتتورت او نمی تواند به دستتتگاه های خود پرداز مرا سه کرده و یا از 

ت استفاده می نماید، می توانید یک لینک پرداخت بانک برای انتقال و ه اقدام کند. شما به ننوان شهصی که از پیام گستر پرداخ

اختصاصی برای این مشتری ایمیل و یا پیامک نموده تا مشتری با کلیلک بر روی ان بتواند نسبت به پرداخت خود با کمترین زمان 

 .ممکن اقدام کند. همچنین زمان منقضی شدن لینک مورد نظر به درخواست کاربر می باشد


