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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. ودمرورگر در هر زمان و هر مکان می توان از نرم افزار استتفاده نم

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

 مدیریت سوابق مشتریان و مخاطبان ناشناس

یی ستتریو و استتان به اطالمات مهاطبین پهت پاستتهگو پیام گستتتر ایداد دستتترستتی CRM از مهمترین ویژگی های نرم افزار

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

 .را فراهم می نماید رسانه ها

 مدیریت وظایف، پیگیری و یاد آوری ها

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

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

 مدیریت صندوق های پست الکترونیک

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

 .مهاطبان و نظارت بر ان ها را میسر می سازد

 شخصی سازی

بت ارتباطات با توپه به ماهیت نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتتتتریان در انسکاس روابط ستتتازمان و مهاطبان، بومی ستتتازی و ث

ساز صی  شه ستفاده از  ست. با ا صی از اهمیت ویژه ای برخوردار ا صا شتریاخت پیام  (CRM) ی در نرم افزار مدیریت ارتباط با م

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

  شبکه اجتماعی درون سازمانی 

 .های کاری وپود داردمشتریان و ایتمامکان تسامل ساده و اثربهش بین پرسنل از طریق نظردهی بر روی پروفایل 

 ویژگی ها

 قابلیت یکپارچه سازی در دستیابی به سوابق مشتری

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

 ستمقابلیت ایداد انواع وظایف مرتبط با روند اپرای پروژه های کاری، مرتبط با هر مشتری، با قابلیت ارپاع به کاربران سی

  قابلیت ایداد پیگیری و یاداوری در کلیه قسمت های سیستم نظیر تماس، قرار مالقات، فاکتور، دریافت و



 

4 
 

 CRM قابلیت افزودن انواع فیلد دلهواه )لیست، تاریخ، چک باکس، فایل، متن و ...( به ایتم های

 ثبت مراپسات و بازدیدهای حضوری در قالب قرار مالقات

 پیگیری برای رسیدگی و پیشبرد کارقابلیت ایداد زمان 

 قابلیت ایداد متن سفارشی با استفاده از فیلدهای موپود در نرم افزار به منوان پارامتر هوشمند

 قابلیت انتهاب متن از روی قالب های پیش فرض

 قابلیت اتصال به کمپین های تسریف شده

 مدیریت فروش 

ر و پیش فردی استتت. قابلیت ثبت فاکتوه پردازد دارای امکانات منحصتترببهشتتی که به مدیریت مملیات فروش در شتترکت ها می 

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

تواند فسال باشد. به  ان مهر تایید انها میارسال شده و امکان تایید یا رد انها وپود خواهد داشت، همچنین امضای دیدیتال به منو

قتضتتی ان، مراحل منظور از دستتت نرفتن زمان و تمرکز، امکان ثبت یاداوری برای هر کدام از این استتناد وپود دارد تا در زمان م

ام گستر نیز در یپفتند. تسریف محصوالت در سیستم یدریافت یا پرداخت مالی و یا ارسال درخواست ها و اسناد مربوطه به تسویق ن

تهصیص تسداد  قالب مدیریت محصوالت که زیرمدمومه ای از بهش مدیریت فروش است امکانپذیر می باشد تا با دسته بندی انها و

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

 .و راندمان کلی سیستم افزایش می یابدامور تکراری حذف شده 

ز بهره گیری ا در راستای ثبت بهینه مملیات فروش، مدیریت زمان و هزینه در پردازش درخواست ها و اممال سیاست های کنترلی،

مات و ی به اطالمدیریت فروش پیام گستر، مالوه بر مکانیزه نمودن مملیات فروش، دسترسبنابراین یک سیستم پامو الزامی است. 

ستری پهت تصمیم  ازی، برنامه ریزی سسوابق یکپارچه مالی مرتبط با هر مهاطب را تسهیل نموده و با تبادل اطالمات با انبارها، ب

فرمول  وو در نهایت توستتسه فروش ایداد می نماید. همچنین طراحی انواع فاکتور رستتمی، پیش فاکتور فروش را با مشتتهصتتات 

 .نمایدمحاسباتی متناسب تسهیل می 

 ویژگی ها

 قابلیت صدور پیش فاکتور و فاکتور

 قابلیت تسریف محصول

 قابلیت تسریف انبار بر اساس تسداد

 قابلیت تسریف هزینه خرید محصول، فروش محصول و پورسانت

 قابلیت گروه بندی محصول بصورت درختی و بدون محدودیت در تسداد سطح

 فاکتور و کسر خودکار موپودی انبار با تأیید فاکتور قابلیت نمایش موپودی انبار در فاکتور و پیش

 قابلیت تهصیص خودکار شماره یکتا برای هر پیش فاکتور / فاکتور

 قابلیت تسریف شماره دلهواه برای شروع شماره گذاری

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

 فاکتور/ فاکتور به کاربران چرخه کاری اممال شدهقابلیت محدود کردن ویرایش پیش 

 قابلیت محدود کردن مشاهده پیش فاکتور/ فاکتور به کاربر ایداد کننده
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 قابلیت تسریف الزام برای تأیید یا رد فاکتور / پیش فاکتور

 قابلیت تسریف امضا

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

 لیت مشهص کردن درصد مالیات محاسبه شده برای هر نوع فاکتور / پیش فاکتورقاب

 قابلیت همسان سازی شماره گذاری انواع فاکتور از مرپو یکسان

 قابلیت تسریف مدوز برای اممال تغییرات در مدموع تهفیف یا مالیات فاکتور / پیش فاکتور بصورت دستی

 کتورقابلیت اضافه کردن فیلد به ردیف های فا

 قابلیت تسریف فرمول )چهار ممل اصلی( بر اساس فیلد های فاکتور/ پیش فاکتور برای محاسبه تسداد یا مبلغ کل

 قابلیت تسریف قالب نمایش چاپی فاکتور / پیش فاکتور

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

 وی پیش فاکتور صادر شدهقابلیت صدور فاکتور/ پیش فاکتور از ر

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

 قابلیت تسریف چرخه کاری متناظر با فاکتور / پیش فاکتور

 قابلیت تسریف الزام به تأیید مددد بسد از ویرایش

 قابلیت گزارش گیری از وضسیت فاکتور / پیش فاکتور

 یت پستدو میان فاکتور / پیش فاکتور و ایداد فیلترهای مهتلف و ذخیره انهاقابل

 مدیریت خرید

ن و همچنین در راستتتتای پوشتتتش روش های متفاوت تأمین کاال و خدمات، انسطاف پذیری در مواپهه با تسداد زیاد تأمین کنندگا

ریت خرید کات الزامی استتتت. مدیهای خرید و تدار مدیریت موپودی انبارها، بهره گیری از یک ستتتیستتتتم پامو و مدیریت هزینه

پهه با مهاطبان و افزار پیام گستتتر، با مکانیزه نمودن مملیات خرید، به منظور برنامه ریزی و ستتیاستتت گذاری های اتی در موانرم

کتور/ پیش فاکتور اع فاتأمین کنندگان، دسترسی به اطالمات و سوابق یکپارچه را تسهیل می نماید. همچنین این ماژول، طراحی انو

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

 ویژگی ها

 قابلیت صدور پیش فاکتور و فاکتور خرید

 قابلیت تسریف محصول

 قابلیت اضافه شدن موپودی انبار بر اساس فاکتورهای خرید تأیید شده

 محدودیت در تسداد سطحقابلیت گروه بندی محصول بصورت درختی و بدون 

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

 قابلیت تسریف شماره دلهواه برای شروع شماره گذاری

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

 ور/ فاکتور به کاربران چرخه کاری اممال شدهقابلیت محدود کردن ویرایش پیش فاکت

 قابلیت محدود کردن مشاهده پیش فاکتور/ فاکتور به کاربر ایداد کننده

 قابلیت تسریف الزام برای تأیید یا رد فاکتور / پیش فاکتور
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 قابلیت تسریف امضاء

 قابلیت همسان سازی شماره گذاری انواع فاکتور از مرپو یکسان

 فیلد به ردیف های فاکتور قابلیت اضافه کردن

 قابلیت تسریف فرمول )چهار ممل اصلی( بر اساس فیلد های فاکتور/ پیش فاکتور برای محاسبه تسداد یا مبلغ کل

 قابلیت تسریف قالب نمایش چاپی فاکتور / پیش فاکتور

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

 تور/ پیش فاکتور از روی پیش فاکتور صادر شدهقابلیت صدور فاک

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

 قابلیت تسریف چرخه کاری متناظر با فاکتور / پیش فاکتور

 قابلیت تسریف الزام به تأیید مددد بسد از ویرایش

 ور / پیش فاکتورقابلیت گزارش گیری از وضسیت فاکت

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

 مدیریت دریافت و پرداخت

نکاری و مسوقات با توپه به ضرورت مکانیزه نمودن ارتباطات مالی و فروش، کنترل وضسیت مالی هر مشتری از حیث بدهکاری، بستا

اقل رستتاندن ه و زمان بر می باشتتد. مدیریت دریافت ها و پرداخت های پیام گستتتر با به حدپرداختی بصتتورت ریرمکانیزه پیچید

ثبت و مدیریت  پیام گستر امکان CRM خطاهای رایج، اطالمات پامو از چرخه مالی مشتری را فراهم می اورد. همچنین نرم افزار

 .ن را ایداد می نمایدای متناظر با هر خرید از تأمین کنندگادریافتهای متناظر با هر فروش در سوابق مالی مشتریان و یا پرداخت ه

داختی ها تدمیو شود تا اطالمات 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 پرداختی های شرکت  بانکی و ریره به منظور دسته بندی بدهکاران و بستانکاران وپود دارد تا با پستدو میان انها، دریافتی ها و

زم اندام گیرد. الات و حساب های همه ی مهاطبین بصورت شفاف زیر نظر باشند تا برای تسویه انها در مومد مقرر اقدام قلم نیفتد

با پزئیات وپود  همچنین در پرونده هر مهاطب میزان بدهکاری و یا بستتتتانکاری به همراه ستتتابقه تمام پرداختی ها یا دریافتی ها

 .دارد

 مدیریت لیست قیمت ها 

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

پیام گستر، با تکیه بر ویژگی های منحصربفرد این ماژول، با  (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 

سهگوی شتریان و یا نماید و پا سب با حدم خرید م صیص قیمت های مهتلف متنا سازد. ته شتریان را ممکن می  سریو به نیاز م ی 

استتت. در زمان پشتتنواره ها، خرید های چکی، خرید های نقدی، تهفیف های  ماژولشتترایط روز، از ویژگی های منحصتتربفرد این 

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

بصورت دستی قیمت ها را محاسبه و ارائه کنند، خطای سیستمی و زمان کاربری افزایش چشمگیری خواهد داشت. به همین ملت 

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

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

 ویژگی ها

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

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

 قابلیت تهصیص لیست قیمت مشهص به هر کالس مشتری

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

 ای هر محصولقابلیت تسریف لیست قیمت بر

 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 پر

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

زمان ها را رقم نوان اصلی ترین گزینه برای فروش به چشم می خورند. این استفاده از فرصت های فروش است که تفاوت ساها به م

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

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

اهد کرد . این لیست فرصت ها کمک خواختیار داشتتسداد مشتریان افزود بلکه خط سیر مشهصی پهت نظارت بر تیم فروش در 

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

ادگی در هر گیرد. همچنین بدین ترتیب استتتراتژی فروش را گام به گام تا حصتتول نتیده می توان پیگیری کرد و مشتتکل را به ستت

سازمان برای ا صت ها یکی از محوری ترین نیازهای هر  ست که محصول مدیریت فر فزایش فروش مرحله پیدا کرد. به همین دلیل ا

 .است

. همچنین ت فرصت ها و بهینه سازی فرایند پیگیری در یک کسب و کار، از مهمترین محورهای مدیریت چرخه فروش می باشدثب

یت فرصت نرم دستیابی به اطالمات فرصت های موپود برای پیش بینی فروش و تدوین برنامه های اپرایی اتی ضرورت دارد. مدیر

یازمندی های پیش نقیق و بروز از فرصتت ها و ارزیابی میزان پیشترفت ان ها، مهمترین افزار پیام گستتر با دستتیابی به اطالمات د

 .بینی و تدوین برنامه های اپرایی 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

 لترینگ بر اساس فیلد های تسریف شده در فرصتقابلیت فی

 قابلیت تسریف ادمین برای انواع فرصت

 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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 ای فرصت از طریق چرخه کاریقابلیت تسریف سطح دسترسی بر روی فیلده

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

 قابلیت درج محصول / خدمت در فرصت با قابلیت ثبت میزان احتمال تحقق فرصت

 ربوطهقابلیت ایداد ارتباط فرصت با کمپین تبلیغاتی م

 قابلیت شناسایی منابو فرصت

 قابلیت مشهص کردن دالیل موفقیت یا شکست هر فرصت

 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

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

 قابلیت استفاده در گزارش های تحلیلی فروش )فونل فروش، بازاریابی(

 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 اطالمات فرصت برای مشتری مرتبط ان امکان ارسال مستقیم ایمیل

 امکان مشهص کردن درصد احتمال موفقیت هر فرصت

 پیام کوتاه

شی و ایداد سوابق با توپه به اهمیت موفقیت در ارسال پیام کوتاه انبوه، مستلزم دسترسی به اطالمات صحیح، تولید محتوای سفار

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

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

شتتی ها و رای طرح های نظرستتندی هوشتتمند، قرمه کداده مناستتب، میزان اثربهشتتی ارتباطات را افزایش می دهد. همچنین با اپ

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

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

مناسبتی است. به  محصول نیز وپود دارد اما قابلیت منحصربفرد این محصول یاداوری های انبوه و تسریف پیامک های مملیاتی و یا

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

هر مشتری  ر مهاطب بصورت شهصی سازی شده ارسال خواهد شد. مالوه بر ان پیامک های مملیاتیتولد یا تبریک امیاد برای ه

صورت خودکار ار سات یا کمپین ها نیز در مومد مقرر ب سید چک و یا مملیات های کلی تر مثل برگزاری پل سرر سال خواهند مثل 

 .کی نیز در این محصول وپود داردشد. همچنین امکان برگزاری مسابقات، نظرسندی ها و خبرنامه های پیام

 ویژگی ها

 قابلیت ارسال پیام کوتاه انبوه بدون محدودیت در تسداد

 قابلیت ارسال پیام کوتاه با قابلیت ارسال به لیست سیاه مهابرات

 قابلیت ایداد پیام کوتاه با متن و منوان سفارشی

 امتر هوشمندقابلیت استفاده از فیلدهای موپود در نرم افزار به منوان پار

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

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

 ... تم امم از فاکتور، فرم، پرداخت وقابلیت ارسال پیام بر اساس فیلترهای دلهواه در موپودیت های مهتلف سیس

 قابلیت ارسال مددد پیام کوتاه بر اساس برنامه های تبلیغاتی اپرا شده

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

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

 ادهای مهتلف بر اساس تاریخ ها و مناسبت های انتهابیقابلیت ایداد روید

 قابلیت رصد پیام های ارسالی بر اساس تحویل

 قابلیت ارسال مددد پیام کوتاه با توپه به وضسیت تحویل

 قابلیت نمایش نموداری وضسیت پیام های ارسالی

 قابلیت نمایش لیست ارسالی و دریافتی

 به تفکیک مهاطبقابلیت نمایش گزارشات تحلیلی و لیست 

 قابلیت ایداد گروه هدف از لیست ارسال

 قابلیت ارسال خبرنامه نسبت به گروه هدف

 شده تسریف کمپین های قابلیت اتصال به

 ارسال ایمیل هوشمند

ق و ایداد سواب موفقیت در ارسال ایمیل انبوه با قابلیت اسپم نشدن وکیفیت مناسب، مستلزم دسترسی به اطالمات صحیح ارتباطی

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

ش سفار ستری پهت ایداد محتوای  صورت انبوه با قابلیت انتهاب زمان اپرا فراهم نموده ب سال ایمیل را به  موپب افزایش  وی، ار

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

 spam وشهپمهاطبان وپود دارد و هیچ ایمیلی در  inbox یل بهشده در نظر گرفته شده است. در این سیستم تضمین ورود ایم

شد تا بدین  سط مهاطبان به کاربران نرم افزار ارائه خواهد  شدن ایمیل ها تو سیله تحلیل رفتار ونهواهد رفت. همچنین گزارش باز 

 .مشتریان نیز صورت گیرد

 ویژگی ها

 قابلیت ارسال ایمیل انبوه بدون محدودیت در تسداد

 یت ارسال ایمیل انبوه با قابلیت اسپم نشدنقابل

 هوشمند پارامتر منوان به افزار قابلیت استفاده از فیلدهای موپود در نرم

 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

 ..پهت تسهیل در طراحی صفحات و استفاده از مکس، لینک و html یا استفاده از ادیتور Text ایداد متن ایمیل بصورتقابلیت 

 ... قابلیت ارسال ایمیل به بانک ها، گروههای هدف مهتلف، فایل اکسل، درج دستی و
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 ... ز فاکتور، فرم، پرداخت وقابلیت ارسال ایمیل بر اساس فیلترینگ دلهواه در موپودیت های مهتلف سیستم امم ا

 قابلیت ارسال مددد ایمیل بر اساس برنامه های تبلیغاتی اپرا شده

 قابلیت اتصال به کمپین های تسریف شده

 قابلیت ایداد ایمیل با متن و منوان سفارشی

 "نتهابیخوانده شده و کلیک شده بر روی متن ا"،  " Inbox در تحویل" اساس بر ارسالی هایقابلیت رصد ایمیل

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

 قابلیت نمایش گزارشات تحلیلی و لیست به تفکیک مهاطب

 قابلیت ایداد گروه هدف از لیست ارسال

 قابلیت ارسال مددد ایمیل با توپه به وضسیت تحویل

 درصد پوشش و درصد موفقیتگیری بر روی اثربهشی،  قابلیت گزارش

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

 قابلیت نمایش وضسیت ایمیل های ارسالی بصورت نموداری

 قابلیت ارسال خبرنامه متناظر با گروه هدف

 بیانتها 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 تماس گCallerID یارتباط با د شه شاهده م س رنده،ی، امکان م ستر سوابق تماس ها ید  ،یرودو یبه اطالمات و 

س یخروپ ست رفته، م سا ریو از د سازمان و   یی. توانادینما یمرتبط با هر تماس را فراهم م اتیپزئ ریگردش تماس ها در داخل 

 یمام مشهصات مهاطبانامکان را به کاربران نرم افزار خواهد داد تا با اطالع از ت نیا یو شهر پی، وسانترال یها ستمیاتصال به س

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

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

 .ردیگ

 هاویژگی

 تماس توسط نرم افزار افتیثبت خودکار الگ تماس به محض در تیقابل

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

 و از دست رفته یخروپ ،یافتیدر یتماس ها کیتفک تیقابل

 شگریدر صفحه نما رندهیمشاهده مشهصات تماس گ تیقابل

 یافتیبه پرونده مرتبط 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

 شگریصفحه نما یپاسهگو بر رو یداخل نیاخر شینما تیقابل

 و زمان انتظار مهاطب پشت خط یمدت زمان مکالمه هر داخل شینما تیقابل
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 در پرونده مرتبط با ان مهاطب شگریثبت شرح تماس از صفحه نما تیقابل

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

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

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

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

 شگریدر صفحه نما یمشتر یانتهاب شده برا یرنگ تیهو شینما تیقابل

 شیانتهاب تسداد تماس مورد نما تیبا قابل ستیبصورت ل یورود یتماس ها شینما تیقابل

 های تبلیغاتیمدیریت کمپین 

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

ستفاده  سب و ا ستیابی به داده منا ستلزم د سانه، م سب، انتهاب زمان اپرای کمپین و گزینش بهترین ر ز ابزار کارا می امحتوای منا

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

 .ا فراهم می اوردبرنامه ریزی، اپرا و پایش کمپین های موردنظر را تسهیل کرده و یکپارچگی برنامه های تبلیغاتی ر پیام گستر

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

شده و به این ترتیب می تتبلیغاتی، کلیه فسالیت های مرتبط  ستم  سی شی هر با ان کمپین و همه ی هزینه های ان وارد  وان اثربه

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

سته بندی با کمترین میزان خود تددید نظر و اولویت بندی اندام دهند تا بهترین تبلیغ  زینه پهت باال بردن هدر تاثیرگذار ترین د

سبی اندام گیرد شود تا براورد و تحلیل منا سبه می شنایی هر بهره وری اندام گیرد. مالوه بر اینکه نرخ تبدیل دقیق محا ، نحوه ی ا

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

 .محاسبه می شود

 ویژگی ها

 تیی اهااری پهت سیاست گذه مد حاصل شداه و درشدف صری هزینه هاس ساابر  ییاپری اکمپین هارد خوزباقابلیت 

 هادادارقرو ها رفاکتو، هارپیش فاکتوه، شدد یدای افرصت هان، مهاطبااد تسدف، پامسه هدا،پراهزینه ا، پرقابلیت ا

 مرتبطی هارفاکتور و پیش فاکتوه، شدد یدای افرصت هاا، پراهزینه س ساابر قابلیت گزارش گیری 

 به کمپین مربوطهار فزم انری فرصت هال تصااقابلیت 

 ...قابلیت تسریف زمان و هزینه اپرای برنامه 

 ه ...شگانمای، سانهرد، ر(بیلبول یدیتادیا ریر ل دیتایت دتبلیغااز مم 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 محصتتول کاربردی به انها 

تم شاپرک برای مشتری ارسال می شود تا به پیشنهاد می شود. بدین ترتیب پس از فروش محصول، لینک یک درگاه امن در سیس

دور از دردره های مربوط به کارت به کارت کردن یا مراپسه به بانک، در لحظه مبلغ را واریز کنند و به صتتورت انی پول به حستتاب 

ر وارد می فروشتتنده منتقل شتتود. پس از پرداخت نیز تمام اطالمات پرداخت و فروش بصتتورت خودکار بر روی نرم افزار پیام گستتت
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ستر پرداخت، مانند یک درگاه  سهگو نهواهد بود. ماژول پیام گ سنتی پا شرو، روش های  شرکت پی ست که برای یک  ضح ا شوند. وا

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

ن را به صتتتورت گروهی و انفرادی مشتتتاهده کرد. از طریق این ماژول کاربران می توانند برای تمامی اطالمات مربوط به مشتتتتریا

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

ه را با اطالمات کارت بانکی خود می پردازد. سرمت، قدرت لینک، مشتری به صفحه پرداخت منتقل شده و مبلغ از پیش تسیین شد

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

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

 .متمایز کننده این ماژول با دیگر محصوالت مشابه در این حوزه است

 ویژگی ها

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

 تسیین زمان منقضی شدن لینک پرداخت توسط کاربر

 مشاهده لیست و تاریهچه تراکنش ها

 باال در پرداختامنیت 

 مدیریت بستانکاری

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

ا از از مراپسه کرده و یاین مبلغ تنها اطالمات کارت بانکی خود را به یاد دارد. در این صتتورت او نمی تواند به دستتتگاه های خود پرد

د یک لینک پرداخت بانک برای انتقال وپه اقدام کند. شما به منوان شهصی که از پیام گستر پرداخت استفاده می نماید، می توانی

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

 .ین زمان منقضی شدن لینک مورد نظر به درخواست کاربر می باشدممکن اقدام کند. همچن

 پیام گستر CRM مدیریت انبارداری نرم افزار

شرکت، زمانی اتفاق خواهد افتاد که یک یا چند انبار برای ورود و خروج کاالها ت فرایند ستم خرید و فروش در هر  سی شود.  سریف 

رستتی های مهتلف پیام گستتتر این امکان را در اختیار کاربران قرار می دهد تا انبارهای متسدد با دستتت CRM انبارداری پیشتترفته

به صورت مدزا  د. این انبار هانو به هر یک، محصوالت خاصی را به صورت تسدادی و یا به صورت سریالی اختصاص دهکنند تسریف 

شته و او را اسولی یکپارچه با سیستم ممل خواهند کرد و کاربر را از اش وده می کند. قابلیت فتگی های بی حد انبارداری برحذر دا

 .محصول است تسیین مدوز برای ورود و خروج کاال، تسریف رسید انبار، ثبت خودکار حواله های فروش از دیگر ویژگی های این

خودکار زمان  اران و همچنین مدیریتیکی از پذاب ترین بهش های این سیستم، امکان تایید اصالت کاال توسط پیامک برای خرید

ستم انبارداری در ایران مالوه بر سی شد. به این ترتیب با قدرتمندترین  صوالت می با هماهنگی بهش های  اراز و پایان گارانتی مح

ستم انبارد سی سازمانها به ارمغان خواهد امد.  سرمت و دقت برای  سابداری پهت فسالیت دقیق واحدها،  ستر، با  اری پیامانبار و ح گ

 .دقابلیت تسریف چندین انبار، به راحتی اطالماتی کامل در مورد محصول و موپودی ان در اختیار شما قرار می ده
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ضسیت موپودی انبار و فرایندهای مرتبط با ورود و خروج کا شات مربوطه به کاربران از و ال و تغییرات ان اگاه همچنین با ارائه گزار

 .ریزی نمایند قیق و به هنگام پهت تامین کاال، فروش محصوالت و کنترل قیمت گذاری ان ها برنامهسازد تا با کسب اطالمات د

 ویژگی ها

 سیستم انبارداری بر اساس سریال با امکان تسریف چندین انبار و صدور رسید، بیدک و گزارشات کامل

 یال دریافتی از طریق پیامکثبت و شناسایی کاالی خریداری شده با امکان اصالت کاال بر اساس شماره سر

 شدهطح تسیینتسیین سطح نقطه سفارش پهت کاال در انبارها و هشداردهی و ایداد فرم سفارش در صورت کاهش موپودی از س

  پیام گستر ماژول فرم ساز نرم افزار

های ایزو،  رمها مثل: ف فرمها و فرایندهای کارذی به ستتیستتتمی می باشتتد. انواع  ستتاز در واقو یک پلتفرم برای تبدیل فرم فرم

صورت  ستم به  سی شوند، از طریق این  ستفاده می  شرکت ها ا صی ها، و هر نوع فرم که روندهای اداری  لکترونیکی اشکایات، مرخ

ستفاده قرار می گیرند. بدین ترتیب مدمومه شده و مالوه بر  Paperless درامده و در نرم افزار در گام تسریف شده ی خود، مورد ا

رایش، پایش و ها قابلیت وی ش هزینه ها و منابو و خطاها، به افزایش ستترمت و راندمان کاری کمک شتتایانی می کند. این فرمکاه

 ها برای افراد مهتلف در دسترس خواهد بود. دسته بندی داشته و همواره بایگانی بزرگی از تمام فرم

ا مشتتتتری برد داخلی )مانند ماموریت، مرخصتتتی و ...( مرتبط از طریق فرم ستتتاز پیام گستتتتر میتوان فرم های مهتلفی با رویک

ماتی در ستتازمان )ماننددرخواستتت تغییرات، تغییرات خدمات و ...(، ثبت و گردش اطالمات مورد نیاز و حفی یکپارچگی فرایند اطال

صال به سای BPMS ایداد کرد و از طریق ات ستر پیچیده ترین فرایندها را با هدف ارتباط با  ستم ها وپیام گ سی گزارش گیری از  ر 

 گردش اطالمات دلهواه به راحتی در سازمان خود پیاده سازی نمود.

 ویژگی ها

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

مشتری نظیر سفارش، نظرسندی، رضایت مندی، قابلیت ایداد و مدیریت انواع فرم های مرتبط با پروژه های اپرایی و مرتبط با 

  پشتیبانی، انتقادات، پروفرما و...

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

 قابلیت فیلترینگ بر اساس فیلدهای تسریف شده در فرم

 قابلیت تسریف ادمین برای انواع فرم ها

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

 قابلیت تسریف مدوزحذف یا ویرایش فرم تا زمان مشهص شده

 قابلیت ایداد دسترسی برای ایداد و مشاهده فرم

 قابلیت تسریف قالب نمایش بر اساس ورد یا تصویر

 وب سرویس / سایت قابلیت ثبت فرم و ایداد پروفایل متناظر با ان از طریق
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 قابلیت ایداد فرم از طریق ایمیل با امکان شروع یک چرخه کاری

 قابلیت ایداد فرم از طریق پیام کوتاه با امکان شروع یک چرخه کاری

  قابلیت ورود اطالمات یک فیلد از طریق پیام کوتاه ، ایمیل

 قابلیت تکمیل فرم های ایداد شده در باشگاه مشتریان

 سطح دسترسی برای نمایش یا مدم نمایش فرم در باشگاه مشتریانقابلیت تسریف 

 امکان تسریف سطح دسترسی بر روی فیلدهای فرم از طریق چرخه کاری

 امکان ایداد فرم های مستقل و بدون ارتباط با پرونده های موپود در سیستم

 فاده در ابزار ارتباطی نظیر ایمیل، پیام کوتاه امکان استفاده از فیلدهای تسریف شده در فرم به منوان پارامترهای قابل است

  ماژول مدیریت چرخه های کاری نرم افزار پیام گستر

ستماتیک نمودن ف CRM مدیریت چرخه های کاری نرم افزار سی ستر، ابزاری قدرتمند، پهت طراحی، مدیریت و  رایندهای پیام گ

س ستم بر ا سی سترش امکانات  شد که با قابلیت گ سازی نرمسازمانی می با سازمان، شهصی  افزار و با  اس نیازهای خاص اطالماتی 

 هدف ارتباط با سایر سیستم ها و گزارش گیری، به صورت پویا فرایندهای سازمانی را میسر می نماید. 

شوانطور که می  ،با ابزار مدیریت چرخه های کاری، روند و خروپی کار صل می  شی سمدیریت فرایندها و  د.خواهید حا سازی فار

شش فرایندهای خاص؛  ستای پو شی در را سفار صورت می گیرد. ایداد فرم های  سازمان از طریق فرم ها  ا رویکرد بگردش کار در 

چنین ثبت و گردش داخلی ) مانند: ماموریت، مرخصی و...( و یا مرتبط با مشتری )درخواست تغییرات، درخواست خدمات و....( و هم

 حفی یکپارچگی فرایند اطالماتی در سازمان، ضرورت دارد.اطالمات مورد نیاز سازمان و 

 ویژگی ها

 قابلیت تسریف چرخه های کاری متناسب با هر یک از فرایندهای مهتلف در سازمان

 قابلیت اضافه کردن کارتابل های نامحدود و متناسب با هر یک از فرایندهای سازمان

 مشتری در زمان ورود به کارتابلقابلیت ارسال خودکار پیام های سیستمی به کاربر و 

 قابلیت ایداد پیگیری بر اساس زمان بندی تسریف شده برای هر کارتابل در سیستم یا از طریق رسانه های ارتباطی

 قابلیت تسریف مسئول هر کارتابل با قابلیت ارپاع کار به کاربر، گروه و یا کاربر انتهابی

  موپود با روش های انتهابی متفاوت نظیر صف، کاربران حاضر و...قابلیت تهصیص کار به کارتابل های کاربران 

 قابلیت امالم زمان پایان کارتابل به کاربر در سیستم یا از طریق رسانه های ارتباطی

 قابلیت امالم زمان بحرانی تسریف شده در کارتابل به مدیران باالدستی در سیستم یا از طریق رسانه های ارتباطی

 طح دسترسی در سطح فیلد برای مشاهده، ویرایش و یا مدم نمایشقابلیت تسریف س

 قابلیت تسریف الزام به تکمیل، برای فیلدهای دلهواه، در هر کارتابل

 قابلیت تسریف ترتیب اندام کار بر روی نمودار کانبان

 قابلیت ارسال پیام های دلهواه با گذار از هر مرحله از فرایند کاری به مشتری یا کاربر

 لیت تسریف فسالیت تأیید یا رد ایتمقاب
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 قابلیت تسریف فسالیت تأیید یا رد حواله

 قابلیت تسریف فسالیت تصمیم

 قابلیت تسریف فسالیت تهصیص مقدار

 پیام کوتاه، ایمیل ارسالقابلیت تسریف فسالیت 

 قابلیت فراخوانی وب سرویس

 قابلیت تسریف فسالیت انتظار

 قابلیت تسریف نوع فسالیت

 تسریف فرایند با استفاده از ابزار طراحی گرافیکی قابلیت

  ماژول مدیریت قراردادها در نرم افزار پیام گستر

ر با هر یک می باشد. یندهای متناظانوع قراردادها، تسداد ان ها و فرپیچیدگی های مدیریت قراردادها در هر کسب و کار وابسته به ت

ستر با ستیابی به انو مدیریت قرارداد های نرم افزار پیام گ سان به اطالمات قراردادها با د سریو و ا سی  ستر اع قراردادها، دریافت د

به تبو ان کاهش  گزارشتتتات تحلیلی روی ایتم های متناظر هر قرارداد، مدیریت کارای امور مالی، اداری و اطالماتی قراردادها و

ی و مدیریت یاداوری گسترده و ویژه خود در حوزه اطالع رسان هزینه ها و خطاها را مسیر می نماید. همچنین پیام گستر با امکانات

سان ستم مدیریت قراردادها، یاداوری اتمام قرارداد و تمدید را به کاربر اطالع ر سی کند. در این بهش  ی میو ترکیب این امکانات با 

که حقوقی قراردادهای ا ینس امداد و ارقام و از پکه مالی قراردادهای ؛ از قبیل وپود داردامکان ثبت قراردادهای متنوع با مشتریان 

ضمانتنامه  شد، میاز پنس تسهد و  ستر این قابلیت با شد. خدمات پس از فروش پیام گ ا در اختیار ردر این بهش مدیریت خواهند 

شته  سی دا ستر ششما می گذارد تا به منوان یکی از طرفین قرارداد، به الحاقیه ها، ماده ها و متمم های ان د ید تا نهایتا خطای با

 .سیستمی کاهش یابد

 ویژگی ها

 قابلیت تسریف انواع قرارداد

 قابلیت شهصی سازی قراردادها با اضافه کردن فیلدهای دلهواه

 قابلیت تفکیک پنبه قرارداد به مالی یا حقوقی

 قابلیت تهصیص خودکار شماره یکتا برای هر قرارداد با امکان تهصیص شماره پس از تأیید

 بلیت تسریف شماره دلهواه برای شروع شماره گذاریقا

 قابلیت تسریف مدوزحذف یا ویرایش قرارداد تا زمان مشهص شده

 قابلیت تسریف چرخه کاری متناظر با قرارداد

 قابلیت محدود کردن ویرایش قرارداد به کاربران چرخه کاری اممال شده

 نندهقابلیت محدود کردن مشاهده قرارداد به کاربر ایداد ک

 قابلیت تسریف الزام برای تأیید یا رد قرارداد

 قابلیت تسریف الزام به تأیید مددد بسد از ویرایش

 قابلیت اطالع رسانی سیستماتیک تأیید قرارداد به کاربر ایداد کننده

 قابلیت تسریف امضا
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 قابلیت تهصیص شماره یکتا به هر مشتری بسد از تأیید قرارداد

 وضسیت قراردادقابلیت گزارش گیری از 

 قابلیت پستدو در متن قراردادها و ایداد فیلترهای مهتلف و ذخیره انها

 قابلیت تسریف الزام به داشتن نوع قرارداد

 قابلیت تسریف الزام به تمدید نوع قرارداد

 قابلیت تسریف قالب نمایش چاپی قرارداد

  ماژول مدیریت درخواست های مشتری پیام گستر

سرمت و  صلی ترین راهکارهای حفی و نگهداری مافزایش  شتیبانی از ا سهگویی و یکپارچگی خدمات پ شتریان و بهبود کیفیت پا

شتری ست های م شد. مدیریت درخوا ضایتمندی می با ساماندهی ثبت  (Ticketing) افزایش ر ستر الزم پهت  سال  وبا ایداد ب ار

ا کاربران را بثبت شده، ارتباطات مکانیزه و اثربهش مشتریان  درخواست و همچنین پیگیری سیستماتیک از روند بررسی درخواست

تیار سازمان ها قرار نام برده می شود، در اخ "بهترین نوع پاسهگویی به مشتریان"فراهم می نماید. این سیستم که از ان به منوان 

 BPMS تمرسال شود. به کمک سیسمی گیرد تا درخواست های پشتیبانی مشتریان به صورت انالین برای واحد امور مشتریان ا

برخط پاسخ  پس از اندام فرایندها و رسیدگی های الزم در هر سطح سازمان، این درخواست ها در کمترین زمان ممکن به صورت

ز طریق پنل برای داده می شوند تا رضایت مشتریان در این چرخه به حداکثر خود برسد. همچنین امکان پیگیری این تیکت ها نیز ا

 وپود دارد.ریان مشت

 

  ویژگی ها

 قابلیت ایداد کد رهگیری یکتا برای هر درخواست

 قابلیت ایداد درخواست بصورت انالین یا از طریق ایمیل

 قابلیت ایداد درخواست بصورت انالین در باشگاه مشتریان

 قابلیت پاسخ گویی مستقیم به هر درخواست

 ه هر درخواستقابلیت نگهداری پاسخ ها بصورت یکپارچه در سابق

 قابلیت تسریف چرخه های کاری متناظر با درخواست های متفاوت

 (CRM) شهصی سازی قابلیت ایداد فیلدهای موردنیاز هر درخواست

 قابلیت اولویت گذاری بر روی درخواست ها

 قابلیت تسیین وضسیت اپرای هر درخواست

 قابلیت نمایش لیست کلیه درخواست ها در باشگاه مشتریان

 قابلیت ثبت سابقه هر درخواست در پروفایل مربوط به مشتری بصورت خودکار

 قابلیت تهصیص هر درخواست به کارشناس موردنظر

 قابلیت انتهاب کارشناس/ دپارتمان دلهواه پهت رسیدگی
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 قابلیت پیوست فایل به درخواست

 قابلیت گزارش گیری از انواع درخواست و انواع فیلدهای درخواست

 فزودن فیلد پهت درج توضیحات و مشهصات مهتلف درخواستقابلیت ا

  ماژول ضبط مکالمات نرم افزار پیام گستر

ها با مشتریان است، بلکه تلفنی و تمام کسب و کارهایی که تلفن راه اصلی تماس ان ،انالین مرکز تماس تلفنی نه تنها برای بازاریابان

وپی را از کاربرد دارد. مرکز تماس تلفنی تمامی تماس های ورودی و خر برای هر شتتترکت که در ان از تلفن استتتتفاده می کند

ر مشتتتری هدریافت و ذخیره می کند. بدین وستتیله کاربران و مستتئوالن قادرند به طور اختصتتاصتتی به  قدیمی تا پدیدمشتتتریان 

ضبط کنند  سیدگی کنند و تماس های انها را ثبت و  ستفادتا در ر شتریان، مورد ا ستفاده از ماژول اه قرار دهند. با پیگیری های م

کالمات ضبط شده توان از سوابق تماسهای پروفایل مشتری به م ضبط مکالمات پیام گستر مالوه بر محیط نرم افزار پیام گستر می

 .دسترسی پیدا نمود

  امتیاز دهی و کالس بندی مشتریان نرم افزار پیام گستر

شگاه وفاداری در واقو هویت  صلی با شتری مفهوم ا شماره م ست؛ به نحوی که افراد را با ارائه  ضویت در  ودادن به افراد ا کارتهای م

سا شرکت،  ساس روابط با  شتریان بر ا سازمان خود کنید. به این ترتیب م ضوی از خانواده بزرگ  شتریان م شگاه م بقه خریدها و با

هر خرید یا  اول اینکه با :وم متفاوت استتتدو مفه حدم مسامالت، دستتته بندی شتتده و امتیازدهی می شتتوند. این امتیاز دهی به

یا و تسهیالتی تراکنش، مقداری امتیاز در حساب کاربری مشتری به نام او ذخیره شده و در فرصت مقتضی پهت بهره مندی از مزا

ستفاده می شود. گونه دوم ان که مشتریان بر حسب پارامترهای مهتلف به درپه بندی های تقسیم  C یا A ، B توسط مشتری ا

سطح بن شود. هر دو این امتیاز دهی و  شتریان تسامل و رفتار  سب با همان کالس م شده تا با هر درپه متنا شگاه بندی  دی ها در با

 یم.مشتریان پیام گستر وپود دارد تا نهایتا با وفادارسازی انها، این افراد را به منوان مشتریان دائمی بشناس

رتباط با مشتریان پیام پتانسیل فروش به مشتریان یکی از قابلیت های مهم و سود اور نرم افزار مدیریت اشناخت رفتار، توان مالی و 

شده ساس پارامترهایی از پیش تسیین  صورت خودکار بر ا شتریان، نرم افزار به  ستم کالس بندی م سی ست. در  ستر ا شتریان  گ به م

و رویدادهایی  ر مشتتریان اقدام به ثبت امتیاز به صتورت خودکار نمودهکالس یا ستطح می دهد. همچنین می توانید بر استاس رفتا

تحقق یک سقف  همچون ثبت نام در باشگاه مشتریان یا خرید محصول امتیازی را برای مشتریان به ارمغان خواهد اورد. در صورت

ین نرم افزار به صتتتورت مشتتتتری نموده و همچن یند ارائه امتیازات در قالب تهفیف بهایا پله امتیازی، نرم افزار اقدام به پردازش فر

شتری  سانی های الزم را اندام داده تا م سد اطالع ر شده بر سطوح از پیش تسیین  شتری به  سبت به خرید نخودکار پس از اینکه م

 بیشتر ترریب شود.

 ویژگی ها

 ه های زمانی انتهابیقابلیت تسریف کالس های مهتلف برای مشتریان بر اساس میزان خرید انها متناسب با باز

 قابلیت اممال تهفیف های سیستمی بر اساس کالس هر مشتری در فاکتورهای اتی
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 قابلیت استفاده از لیست قیمت های متفاوت، متناسب با کالس مشتری

 قابلیت نمایش کالس هر مشتری در پروفایل

 قابلیت پستدو بر اساس کالس مشتری

 بر اساس کالس مشتری قابلیت تسریف سیاست گذاری های ارتباطی


