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سیستم امتیاز دهی

در منوی تنظیمات بخشی اضافه شده به نام مدیریت انواع پروفایل که در آن پنج نوع ثابت از انواع پروفایل در اختیار کاربر قرار گرفته است.
این پروفایل ها ،قابلیت حذف یا اضافه شدن توسط کاربر را ندارند و تنها قابلیت انجام تنظیمات مربوط به سیستم امتیاز دهی روی هر یک از
انواع پروفایل را خواهند داشت .قابلیت ها به شرح زیر می باشند:
ویرایش نوع پروفایل
در این صفحه میتوان نوع انقضا ،ارزش ریالی هر امتیاز ،نوع فرم های مربوطه در هنگام ورود وخروج به سطح های مشخص شده و سایر
فیلد های مرتبط را تعیین کرد.
(در تعریف تاریخ انقضا امکان مشخص کردن یک تاریخ مشخص و یک بازه تاریخی مشخص وجود ندارد )
برای دسترسی به این صفحه تنها مجوز دسترسی مدیر سیستم ،کاربرد دارد.
تعریف قوانین امتیاز دهی
با استفاده از این امکان می توان بر اساس  4مدل قوانین امتیاز دهی را تعریف کرد:
.1

ثبت سریال محصول
-

انتخاب محصول

-

چنانچه مشتری سریالی را پیامک کند که محصول مرتبط آن ،با محصول انتخاب شده یکی باشد و آن محصول هم در
اصالت کاال معرفی شده باشد به ازای هر سریال به میزان مشخص شده امتیاز کسب می کند.

-

امکان تعریف امتیاز بر روی گروه و دسته بندی محصول از این صفحه وجود ندارد .و برای هر محصول باید به صورت
تکی امتیاز تعریف کرد.

-

ولی همچنان ورود امتیاز از طریق اکسل در مدیریت محصوالت وجود دارد که می توانند به صورت گروهی از آن طریق
امتیازدهی انجام دهند .این دو قسمت با همدیگر سینک می شوند.

-

در صورت تعریف چند امتیاز برای یک محصول ،آخرین امتیاز ثبت شده برای هر محصول مالک امتیازدهی می باشد.

-

در این ویرایش می توان در تنظیمات اصالت کاال برای گروه محصوالت هم پیام تعریف کرد.

 .2خرید محصول
*چنانچه از روی آن ،فاکتور برگشتی ثبت شود به میزان برگشتی ثبت شده برای هویت مرتبط امتیاز مصرف شده به ثبت می رسد.
*در صورت ویرایش فاکتور با توجه به میزان تغییرات آن (کاهش یا افزایش تعداد) امتیاز کسب شده یا مصرف شده به ثبت می رسد.
*در صورت حذف فاکتور به میزان امتیاز ثبت شده به ازای آن ،از امتیاز های هویت مرتبط کسر خواهد شد.
*در صورت حذف فاکتور برگشتی به همان میزانی که برایش امتیاز مصرفی ثبت شده بود ،امتیاز کسب شده ثبت می شود.
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 .3ایجاد آیتم
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1

در این روش باید یک نوع آیتم  CRMرا انتخاب کنیم .در این مورد انواع آیتم انتخاب شده بر دو نوع مالی و غیر مالی تقسیم می شوند.
چنانچه آیتم انتخاب شده مالی باشد:
 کاربر باید تعیین کند که به ازای هر چند مبلغ ریال ،از آن آیتم مربوط ،چند امتیاز کسب می شود.
 آیتم مالی باید حتما در وضعیت تایید باشد تا کسب امتیاز صورت گیرد.
چنانچه آیتم انتخاب شده غیر مالی باشد:
 با ذخیره آیتم کسب امتیاز صورت میگیرد.
 در صورت حذف آیتم ،به میزان امتیاز کسب شده آن ،امتیاز مصرفی ثبت خواهد شد.
 در صورت ویرایش آیتم مالی با توجه به میزان تغییرات(کاهش یا افزایش مبلغ) کسب یا کاهش امتیاز به ثبت می رسد.
 .4ثبت نام
این امکان فقط در نوع پروفایل مشتری (از میان  5نوع پروفایل جدید اضافه شده) قابل استفاده می باشد.
چنانچه هر فردی از طریق صفحه ثبت نام ،اقدام به انجام عملیات ثبت نام کند ،برای فرد مربوط ،به میزان مشخص شده امتیاز ثبت می
شود.
بخش سطوح امتیاز
در این ص فحه انواع سطوح متفاوت امتیاز ،برای ایجاد فرم ورود خروج مشخص می شود.

-

نکات مرتبط با سیستم امتیاز دهی
*در صفحه ویرایش هر نوع هویت در شخصی سازی یک بخش اضافه شده که نوع پروفایل آن را نیز مشخص میکنیم و هر هویت با توجه به
نوع پروفایل خودش از قوانین امتیاز دهی استفاده می کند.
*ثبت امتیاز مصرف شده فقط تا زمانی صورت میگرید که مجموع امتیاز در دسترس هویت مرتبط کمتر از صفر نشود( .در واقع امتیاز منفی
وجود ندارد ).
* در صفحه هر پروفایل مانند گذشته یک تب مربوط به امتیازات مشتری وجود دارد که شامل دو تب امتیازات کسب شده و امتیازات مصرف
شده است .در صورت انقضا امتیاز قبل از مصرف آن در تب امتیازات کسب شده ،تاریخ انقضا مشخص می شود .برای مشاهده این تب باید
مجوز مشاهده امتیازات مشتریان را به کاربران اختصاص داد.
 1فاکتور و دریافت و..
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*در صفحه امتیازات هر هویت میتوان امتیاز دستی هم ثبت کرد .در صورتی که کاربر مجوز مشاهده امتیازات مشتریان را داشته باشد می تواند
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به صورت دستی مجوز هم اضافه نماید.
*در صورت حذف ام تیاز کسب شده چنانچه آن امتیاز دارای مصرف باشد باید ابتدا امتیاز مصرفی آن پاک شود ،سپس خود امتیاز کسب شده
حذف گردد .مجوز حذف امتیازات از تب امتیازات مشتریان ،مدیر سیستم است.
*اصالح قابلیت ارسال و دریافت امتیازات از طریق اکسل در صفحه مدیریت محصوالت :برای افزودن امتیاز از طریق اکسل در مدیریت
محصوالت ،قالب اکسل تغییر کرده و مشتری باید ابتدا قالب نمونه را که در همان صفحه است مشاهده کند و طبق همان امتیازات را وارد
کند.
* ایجاد گزارشی مبتنی بر امتیازات مصرف شده :در بخش گزارشات فروش ،مشتریان ،یک گزارشی اضافه شده مبنی بر امتیازات مصرف شده
 .2تایید /رد یا بازگشت به انتظار آیتم های مالی در ریبون
در ریبون های آیتم مالی برای کاربرهایی که مجوز های تایید/رد یا بازگشت به وضعیت در انتظار تایید (مجوز جدید موجود در تمام زیر
نوع های آیتم های دارای تایید) آن آیتم را دارند بخشی اضافه شده تا با باز کردن آن آیتم بتوانند همان جا آن عملیات مورد نظر را انجام دهند
و نیاز به رفتن به کارتابل تایید/رد و پیدا کردن آیتم خاصی نباشد .همچنین با هربار زدن دکمه های تایید و رد و در انتظار صفحه ایتم بسته
می شود.
 .3افزودن فعالیت فراخوانی رویداد
این امکان به این دلیل به سیستم افزوده شده است که امکان این را داشته باشیم که با رخداد یک اتفاق خاص(رویداد) ،آیتم هایی که در
وضعیت انتظار هستند را از این حالت خارج کنیم .در این حالت ،رویداد مورد نظر باید در شرط خروج آیتم از حالت انتظار در نظر گرفته شده
باشد  .به طور مثال کاربر نیاز دارد که با پایان سال جاری ،همه آیتم هایی که در وضعیت انتظار هستند و شرط خاتمه انتظار آنها رویداد پایان
سال است ،از حالت انتظار خارج شوند بنابراین در این مورد باید از فعالیت فراخوانی رویداد بر اساس رویداد پایان سال جاری استفاده شود که
رویداد پایان سال جاری ،در منوی تنظیمات ،بخش لیست رویداد ها ،قابل تعریف است.
در منوی تنظیمات بخشی اضافه شده به نام لیست رویدادها که کاربر با استفاده از این امکان رویدادهای مورد نظر خود را تعریف می کند.
* به فعالیت انتظار شرطی اضافه شده که بر اساس این شرط ،با رخداد یک رویداد ،خاتمه فعالیت خاتمه می یابد.
*به بخش فعالیت ها ،فعالیتی با نام فراخوانی رویداد افزوده شده است .با استفاده از این فعالیت ،تمام آیتم هایی که در حالت انتظارند و شرط
خاتمه انتظار آن روی رویدادی است که در این فعالیت مشخص شده از حالت انتظار خارج می شوند.
 .4افزودن تنظیماتی جهت بررسی صحت کد ملی
*در تنظیمات کلی ،بخش سیستم ،تنظیمی اضافه شده که به کاربر این امکان را می دهد که در مواردی که فیلد کد ملی به سیستم وارد می
شود ،صحت کد ملی بررسی شود.
*در صورت فعال بودن ،در هویت های حقیقی فقط هنگامی که کد ملی هویت مورد نظر نسبت با مقدار قبلی آن تغییر کرده و کاربر تغییرات
را ذخیره کند ،سیستم صحت کد ملی را بررسی می کند.
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* در مورد هویت هایی که از قبل دارای کد ملی نامعتبر می باشند ،تا زمانی که تغییری در کد ملی ندهیم ،اعتبارسنجی انجام نخواهد شد.
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*منظور از صحت کد ملی الگوریتم از پیش تعریف شده ایست که کلیه کدهای ملی برطبق آن اعتبار سنجی می شوند.
* تکراری بودن کد ملی در اعتبار سنجی گنجانده نشده است.
 .5استفاده از قابلیت خالصه در تب سوابق
-

خالصه چیست؟

در تب سوابق هویت و آیتم ها و تاریخچه  ، CRMیک ستون به نام خالصه اضافه شده که با قرار گرفتن موس در آن تمام فیلد هایی که
قابلیت خالصه آنها فعال باشند به همرا مقادیرشان نمایش داده می شوند.
* در شخصی سازی  CRMبخش ویرایش تایپ Parent2یک سری فیلدهای ثابت آن آیتم اضافه شده که قابل حذف نیستند و فقط قابلیت
این را دارند که مشخص کنیم در خالصه نمایش داده شوند یا خیر.
* در صفحه ویرایش فیلدهای اضافه چک باکسی اضافه شده مبنی بر این که قابلیت استفاده در خالصه را دارند یا نه
**فیلد تصویر و فایل قابلیت استفاده از خالصه را ندارند.
*** در صورتی که در تنظیمات فیلد رفرنسی (فرم ،قرار ،فاکتور و  )...قابلیت "نمایش در خالصه" فعال شود ،نام آیتم مربوطه در خالصه
نمایش داده می شود.
 .6قابلیت اجباری کردن فیلد های اضافه
روی فیلد های زیر قابلیت اجباری کردن در حالت غیر چرخه پیاده سازی شده است( :در واقع با فعال کردن گزینه جرخه در کنار هر زیر نوع
آیتم دیگر امکان گذاشتن الزام وجود ندارد).
-

پول

-

تاریخ شمسی

-

تاریخ میالدی

-

چک باکس

-

دپارتمان

-

ساعت

-

سمت

-

شرکت شخص

-

عدد

-

لیست

 2نوع پدر
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-

لیست کاربران

-

لیست کاربران گروه ها

-

لیست گروه ها

-

لینک

-

متن

-

مشخصه

* با توجه به اینکه با اجباری شدن یک فیلد ،در صورت خالی بودن نمونه های قدیمی آن ،سیستم با خطا مواجه خواهد شد ،الزم است که با
اجباری کردن یک فیلد ،کاربر مقداری را برای فیلد های قدیمی که خالی هستند ،مشخص کند .به همین جهت پس از اجباری کردن یک
فیلد ،سیستم از کارب ر می خواهد که مقدار اولیه فیلد را به سیستم وارد نماید .این مقدار باید حتما به سیستم وارد شود .الزم به ذکر است که
مقدار اولیه با مقدار پیش فرض متفاوت است .حالتی را در نظر بگیرید که کاربر مایل نیست هیچ مقدار پیش فرضی را برای یک فیلد اجباری
در نظر بگیرد .در ا ین حالت می دانیم که فیلد مقدار پیش فرض ندارد ولی برای فیلد های قدیمی الزم است مقداری را به سیستم وارد کنیم
که به این منظور از فیلد مقدار اولیه استفاده می کنیم.
* در رابطه با اجباری کردن فیلد های اضافه در این ویرایش نرم افزار روی انواع فرم هایی که توسط سیستم به صورت خودکار یا اتوماتیک
ایجاد میشوند مثل فرم ورود /خروج به سطح امتیاز وایجاد فرم از طریق ایمیل و  ...نباید فیلد اجباری تعیین کرد  ،این مورد نیاز به تحلیل
بیشتری دارد و در ویرایش های بعدی ارائه خواهد شد.
* فیلد ها بجز فیلدهای رفرنسی 3،فایل و تصویر مشمول این امکان نمی شوند.
 .7اصالح عملکرد حذف با سوابق
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در صورتی که د ر بانک اطالعاتی روی هویت هایی کلیک راست کنیم و حذف با سوابق را بزنیم آن هویت وارد صفحه عملیات انبوه می شوند
و طبق بازه زمانی مشخص شده به ترتیب و در صف عملیات حذف روی آن ها انجام میشود.
 .8اصالح عملکرد تبدیل نوع هویت
چنانچه کاربر در بانک اطالعاتی روی دسته ای از هویت ها کلیک راست کند و گزینه تبدیل هویت را انتخاب کند ،عملیات به ترتیب و طبق
صف در صفحه عملیات انبوه انجام خواهد شد .در این تبدیل قوانین زیر در نظر گرفته می شود:
.1

نوع حقیقی قابل تبدیل به حقوقی می باشد و این تبدیل در جهت عکس نیز قابل انجام است.

.2

در مبدا و مقصد تبدیل ،انواع سرنخ و مخاطب باید یکی باشد.

.3

در مبدا و مقصد تبدیل ،انواع مشتری ،اپراتور ،نماینده ،تامین کننده و رقیب باید یکی باشند.

بنابراین تبدیل های زیر به صورت دوطرفه قابل انجام می باشند:
حقیقی-سرنخ-مشتری

<>----

حقوقی سرنخ مشتری

 3پیش فاکتور و فاکتور و...
Action

4Bulk
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حقیقی مخاطب-مشتری

<>----

حقوقی مخاطب مشتری

حقیقی-مخاطب-اپراتور

<>----

حقوقی -مخاطب -اپراتور

حقیقی -مخاطب-نماینده

<>----

حقوقی-مخاطب نماینده

حقیقی-مخاطب-تامین کننده

<>----

حقوقی مخاطب تامین کننده

حقیقی -مخاطب-رقیب

<>----

حقوقی مخاطب رقیب

دقت کنید در کلیک راست تبدیل به همه انواع مشاهده می شود و دلیل آن این است که در صورت انجام گروهی عملیات شما تک تک نوع
پروفایل ها را نمی دانید .پس نوع تبدیل را انتخاب می کنید ولی در صورت درست نبودن نوع انتخاب ،سیستم در حین انجام عملیات انبوه،
پیام خطای مناسب نمایش می دهد.
نکته مهم :تبدیل هویت حقیقی به حقوقی و بالعکس ،هم مقادیر فیلدهای سوپر فیلد و هم فیلد های غیر سوپر فیلد هم نام را انتقال می دهد.
 .9امکان تبدیل عنوان فرم به فیلد شمارنده
در صفحه ویرایش نوع فرم تنظیمی اضافه شده است که میتوان مشخص کرد عنوان فرم ها طبق یک فیلد شمارنده با پسوند و پیشوند مشخص
شده مشخص شود.
* در صورت استفاده از این تنظیم عنوان فرم ها قابل ویرایش نمی باشند و هیچ شماره تکراری برای عنوان فرم ثبت نمی شود.
* * درصورتی که از ایجاد عنوان خودکار استفاده شود ،عنوان فرم های از قبل ثبت شده تغییر پیدا نمی کند ولی غیرفعال می شوند و
وقابلیت ویرایش ندارند.
 .10اضافه شدن دو پیام سیستمی برای وضعیت های لینک پرداخت
در مدیریت پیام های سیستم دو پیام سیستمی جدید اضافه شده
الف-در صورت موفق بودن لینک پرداخت
ب -در صورت منقضی شدن لینک پرداخت
این پیام ها در کلیه موارد بروزرسانی وضعیت لینک پرداخت به صورت اتوماتیک (  agentهر یک ساعت یک بار بروزرسانی را انجام می دهد)
و دستی ،برای ایجاد کننده لینک پرداخت قابل ارسال هستند.
* در حالتیکه وضعیت لینک پرداخت به صورت دستی بروزرسانی می شود ،تنها در صورتی پیغام ها ارسال می شوند که شخص کلیک کننده
روی دکمه بررسی دستی وضعیت لینک پرداخت با ایجاد کننده ی لینک پرداخت یکی نباشد .در صورت یکی بودن پیام سیستمی ارسال نمی
شود.
* در صورتی که از پرداخت واسط از طریق باشگاه استفاده شود( ،مشتریان پرداخت را انجام دهند) پیامی در این دو حالت برای کسی ارسال
نمی شود.
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 .11تغییر فرآیند5در صورتی که کاربر مسئول کارتابل غیر فعال شده باشد.
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هنگام ورود آیتم به کارتابل کاربر غیر فعال ،رفتار سیستم به شرح زیر خواهد بود:
.1

در اولویت اول ،آیتم در کارتابل شخصی که در ویرایش نوع آیتم ،به عنوان مالک آیتم در نظر گرفته شده ،قرار داده می شود

 .2در صورتی که مسئول کارتابل" ،آخرین مسئول" باشد غیر فعال شده باشد نیز کار به کارتابل مالک ایتم خواهد رفت.
.3

در تنظیمات کلی بخشی به نام فرآیند افزوده شده است که به صورت پیش فرض با  Adminمقداردهی شده و کاربر می تواند
کاربری که مایل است در صورت غیر فعال بودن مسئول کارتابل و همچنین خالی بودن فیلد مالک ،آیتم در کارتابل وی قرار گیرد را
مشخص کند .به این ترتیب با مشخص کردن این کاربر در صورت عدم برقراری مرحله  ،1آیتم در کارتابل کاربر مشخص شده وارد
خواهد شد.

 .4در صورتی که مسئول کارتابل گروه یا سمت یا دپارتمان باشد ،این ویژگی عمل نخواهد کرد و مانند گذشته اگر کاربر فعال دیگری
در آن گروه یا سمت یا دپارتمان باشد به آن آیتم دسترسی خواهد داشت و در غیر این صورت در همان کارتابل باقی می ماند.
 .12اصالح عملکرد پرداخت اینترنتی از طریق باشگاه
چنانچه کاربر در باشگاه بخواهد از طریق پرداخت واسط (حتما باید ماژول پرداخت آنالین را داشته باشند ،).اقدام به انجام عملیات پرداخت
نماید ،بعد از کلیک روی دکمه پرداخت برای مشتری مربوطه بالفاصله یک دریافت ثبت می شود.
چنانچه مشتری پرداخت مربوط را به صورت موفق در باشگاه انجام دهد:
 .1در صورتی که آن دریافت از قبل تایید شده باشد ،برخی فیلد ها از قبیل مبلغ غیر فعال خواهند شد.
 .2چنانچه پرداخت در و ضعیت "در انتظار تایید" باشد ،به صورت سی ستمی تایید می شود( .در واقع در صورتی که گزینه نیاز به تایید
آیتم مالی مرتبط درصفحه ویرایش آیتم در شخصی سازی انتخاب شده باشد نیز بدون توجه به این مورد دریافت تایید می شود).
 .13قابلیت اضافه کردن محصول به صورت دستی:
در فاکتور و پیش فاکتور (در ویرایش های قبلی امکان پذیر بود) وجود ندارد .و تمامی محصوالت باید از مدیریت محصوالت انتخاب
شوند و در صورت نیاز به تغییر نام محصول در فاکتور و پیش فاکتور ،در صفحه ویرایش هر محصول با انتخاب گزینه "قابل ویرایش
در فاکتور" می توانند نام محصول را تغییر دهند.
 .14گزارش اطالعات تماس های تکراری با شاخص های متفاوت:
در منوی گزارشات ،گزارشان  ،CRMتماس ها :گزارشی اضافه شده که میتوان در آن براساس تکراری بودن اطالعات تماس (موبایل-
ایمیل و)....گزارشی دریافت که که چه مشتریانی دارای اطالعات تماس تکراری اند.
نکته مهم  :در صورتی که ماژول فهرست مشاغل اول را نداشته باشند تنها بر روی اطالعات خود مخاطب جستجو انجام می شود.

Path
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 .15حذف فیلد اکسل و وب سرویس و قابلیت استفاده از آن ها در تمام فیلد ها توضیحات:
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در ورژن قبلی در بخش فیلد های اضافه دارای  2فیلد اکسل و وب سرویس بودیم در ورژن جدید قابلیتی اضافه شده که همه فیلد
های موجود قابلیت استفاده از این دو فیلد را داشته باشند.
درصورتی که مشتریان از فیلدهای وب سرویس و اکسل قبال استفاده کرده باشند  .نوع این فیلدها در ورژن جدید تبدیل به نوع
متن شده اند و تیک محاسباتی آن ها انتخاب شده است و بر روی نوع موردنظر قرار گرفته است.
استفاده از گرینه " فیلد محاسباتی شود"نیاز به ماژول فرم ساز پیشرفته دارد.
** در این ویرایش همچنین می توان از نتیجه یک فیلد محاسباتی در یک فیلد دیگر استفاده نمود.
 .16افزوده شدن فیلد از نوع سمت و دپارتمان:
نوع فیلد های جدیدی به نام های سمت و دپارتمان به لیست فیلد ها اضافه شده و کاربر می تواند یک فیلد افزودنی از این نوع ایجاد
کند .و بعد در ارجاعات کارتابل و فعالیت های تخصیص از این فیلدها استفاده نماید.
 .17افزوده شدن صفحه گزارش وضعیت عملیات انبوه در تب گزارش ها:
ا ین صفحه در بر دارنده لیست عملیات انبوه در حال اجرای سیستم می باشد .کاربر می تواند مشاهده کند که آیا عملیات انبوه با
موفقیت انجام شده است؟ همچنین در مواردی که عملیات انبوه با خطا روبرو شده ،سیستم خطای رخ داده را نمایش خواهد داد.
 .18تغییر در صفحه بک آپ گیری:
در تب بک آپ اتوماتیک ابتدا مسیر بک آپ گیری را مشخص می نماییم و سپس در زیر این مسیر دو گزینه وجود دارد  .گزینه اول
را نمایش می داد .گزینه Fullنگه داری بک آپ های ) که از قبل نیز وجود داشت تعداد روز (delete backups older than
در بین دو بک آپ  differentialننشان دهنده زمانبندی گرفتن بک اپ )(differential back up every…. Hoursدوم
را مشخص می کنیمFull.فول است .همچنان در انتهای صفحه زمانبندی گرفتن بک آپ
پس بک آپ گیری به این شکل است که بک آپ ها به صورت کامل گرفته می شود و بین هر دو بک آپ فول هم بر اساس زمانبندی
درخواستی مشتری بک آپ دیفرنشیان گرفته می شود .با گرفته شدن هر فول – بک اپ دیفرنشیال بین دوفول پاک میشود .در
گرفته می شود full.بک آپ هم فقط بک اپ به شکل کامل و manualقسمت

 .19خالصه سایر تغییرات
 .1اضافه شدن گزینه "ثبت دریافت پس از تایید" در صفحه ایجاد لینک پرداخت :این گزینه به صورت پیش فرض انتخاب
شده است و به محض دریافت تایید درگاه پرداخت واسط از واریز مبلغ ،دریافتی تایید شده در نرم افزار ثبت می شود .در صورتی که
کاربر تمایلی به ثبت اتوماتیک دریافت در سیستم نداشته باشد .این گزینه را انتخاب نکند .این گزینه برای رفع مشکل مشتریان
داراری همگام ساز ضاافه شده که منجر به ثبت دو سابقه مالی دریافت در پیام گستر می شد.
 .2تغییر روش جستجو بر اساس نام و نام خانوادگی (قبال ابتدا باید نام خانوادگی و سپس نام ثبت می شد .و از کاما استفاده می شد).
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 .3فزودن تنظیماتی جهت اتوماتیک باز شدن پنجره تماس های دریافتی بعد از ورود :در بخش تنظیمات من  Tabتماس ها ،قابلیتی
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اضافه شده که بتوان تنظیم کرد درهنگام ورود کاربر پنجره تماس های دریافتی به صورت خودکار باز شود یا خیر.
 .4افزودن فیلتر قیمت گذاری بر روی گزارش کاردکس کاال
 .5افزودن فیلتر بر اساس عنوان به صفحه درخواست ها (نام این فیلتر موضوع می باشد)
 .6جهت صدور فاکتور برگشتی حتما باید نگاشت محصول انتخاب شده با فاکتوری که قبال ثبت شده است انجام شود.
 .7ذخیره شدن مقدار درصد تخفیف در فاکتورها در هنگام ویرایش همان ردیف
 .8استفاده از درصد تخفیف در هر ردیف فاکتور در پیش نمایش (در ردیف فاکتور در فرم فاکتور همچنان نمایش داده نمی شود).
 .9قابلیتتت ذخیتتره تتتد در  CRMآبجکتتت هتتا :روی هتتر آیتتتم  CRMقتتابلیتی اضتتافه شتتده کتته بتتتوان روی آن آیتتتم تتتد ذخیتتره
کرد .به ایتتن ترتیتتب ،هتتر کتتاربری کتته مجتتوز مشتتاهده آن آیتتتم را داشتتته باشتتد ،میتوانتتد همتته تتتد هتتای آن را نیتتز ببینتتد و در
حاضتتر قابلیتتت فیلتتتر کتتردن بتتر استتاس تتتد هتتم در صتتفحات لیستتت موجتتود استتت( .نحتتوه ستتر در لیستتت هتتا بتته ایتتن شتتکل
هست که حتما از عالمت  #و متتتن هشتتتد استتتفاده متتی کنتتیم و دکمتته اینتتتر را متتی زنتتیم تتتا عبتتارت متتوردنظر انتختتاب شتتود
و سپس فیلتر می کنیم درهر بار سر هم فقط می توان یک هشتد را سر نمود).
 .10جلوگیری از استفاده از محصول در باشگاه :در مدیریت محصوال ت ،ویرایش یک محصول ،چک باکسی اضافه شده با عنوان قابلیت
استفاده در باشگاه مشتریان که در صورت فعال بودن میتوان از آن محصول در باشگاه مشتریان هم استفاده کرد.
 .11استفاده از فیلد شرکت /شخص در فعالیت های ارسال پیامک و ایمیل و ..
 .12تعیین همزمان یک شخص به عنوان مدیر و رابط :در ورژن های قابلیت اینکه یک پرسنل هم مدیر باشد هم رابط وجود نداشت که
در این نسخه از سیستم ،این امکان ایجاد شده است.
 .13اضافه شدن فیلد مقررات ثبت نام در باشگاه مشتریان – که از طریق لینک موردنظر در صفحه ساین آپ قابل دسترسی است .این
فیلد که از نوع  htmlاست در تنظیمات تنظیمات کلی –سیستم – قرار دارد.
 .14اضافه شدن گزینه ( ) enable sslدر صفحه  domain infoدر  : pgagentconfigurationاین گزینه به این دلیل اضافه شده است
که در گذشته با تعریف sslبرای مشتریان سرویس ها کار نمی کرد .که در حال حاضر این گزینه اضافه شده است.
 .15قابلیت اتمام فعالیت انتظار برای گروه و سمت :کاربر امکان انتخاب گروهی را دارد.
 .16استفاده از فیلدهای ردیف فاکتور در فعالیت چاپ و فکس در صورت برقراری کلیه شرایط زیر:
-

استفاده از فعالیت فکس و چاپ در فاکتورها

-

تنظیمات متن ارسالی روی Specific Content

-

استفاده از فیلد های ردیف فاکتور

در خروجی ارسال شده نام پارامترها ارسال می شد ،در حالی که انتظار می رفت مقادیر ارسال شوند.
 .17افزودن تنظیمات نوع دریافت پرداخت در باشگاه مشتریان :در ورژن قبلی مشکلی وجود داشته که اگر یک نوع دریافت
پرداخت برای استفاده در باشگاه مشتریان تنظیم می شد ،مشتری هیچ وقت نمی توانست آن دریافت یا پرداخت را ذخیره کند چون
آیتم در یافت/پرداخت مستلزم انتخاب نوع نقدی ،چکی و ..می باشد .برای حل این مشکل در صفحه ویرایش نوع دریافت/پرداخت
تنظیماتی ایجاد شد که کاربر با استفاده از آن می تواند تعیین کند که مشتری کدام یک از انواع نقدی و  ...را برای دریافت و
پرداخت در اختیار خواهد داشت.
دقت شود این مورد برا ی ثبت دریافت و پرداخت از قسمت تاریخچه من باشگاه مشتریان می باشد و ارتباطی با پرداخت آنالین
ندارد .همچینن فقط برای نوع هویت مشتری کاربرد دارد.
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 .18اضافه شدن گزینه قابل ویرایش در فاکتور در صفحه ویرایش هر محصول –در صورت عدم انتخاب این گزینه – نام محصول
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غیرقابل ویرایش می شود( .دقت کنید پیش فرض سیستم این کزینه انتخاب نشده و نام محصوالت غیرقابل ویرایش است).
 .19جدا شدن مجوز "ویرایش مجوزها"  :در ورژن های گذشته کاربری که مجوز "مدیریت کاربران و گروه ها" راداشت می تواسن
ویرایش مجوزها را هم برای کاربری خود و هم سایر کاربری های صورت دهد .در ورژن جدید محوز جدیدی با نام "ویرایش مجوزها"
ایجاد شده است که در صورتی که کاربر این مجوز را نداشته باشد فقط میتواند به تنظیمات کاربران و گروه ه دسترسی داشته باشد.
 .20کالس بندی م شتریان :در بخش کالس بندی م شتریان ،چنانچه در تعریف کالس بندی از لی ست قیمت خا صی ا ستفاده شود،
برای م شتریانی که جزء آن کالس بندی ه ستند هنگام ثبت فاکتور و ..به طور پیش فرض ،لی ست قیمت انتخاب شده در تنظیمات
کالس بندی را به طور پیش فرض نمایش می دهد.
 .21بروزرسانی لیست تماس ها در صورتی که شماره ناشناس باشد در دو حالت اتفاق می افتد* :
 .1از لیست نمایشگر تماس :در صورتی که اضافه کردن شماره به پروفایل یا ثبت هویت جدید را از این مسیر انتخاب کنیم
در هر دو مسیر آپدیت اطالعات و نمایش نام پروفایل به جای شماره اتفاق می افتد.
 .2از لیست تماس ها  :در صورتی که اضافه کردن شماره به پروفایل یا ثبت هویت جدید را از این مسیر انتخاب کنیم،
آپدیت اطالعات و نمایش نام پروفایل به جای شماره فقط در لیست تماس ها اتفاق می افتد.
 .22نمایش آخرین ساعت ورود به سیستم برای هر کاربر در مدیریت کاربران و گروه ها – مدیریت کاربر – فیلد آخرین ورود
 .23اضافه شدن فیلد نوع فرم در خروجی اکسل از فرم ها
 .24اضافه شدن فیلد جنسیت و تاریخ تولد هنگام ثبت نام در باشگاه مشتریان
 .25امکان جستجو بر اساس کد محصول در زمان انتخاب محصول در فاکتور وپیش فاکتور
 .26بزرگتر شدن طول فیلد های گروه محصول و محصول در هنگام انتخاب محصول در فاکتور و پیش فاکتور
 .27اضافه شدن پارامتر هوشمند شماره پیگیری در قالب های آیتم های دریافت و پرداخت
 .28امکان حذف لینک پرداخت منقضی شده
 .29اضافه شدن فیلتر در صفحه انتخاب از میان آیتم های ذخیره شده در فیلدهای رفرنسی

