
 مدیریت ارتباط با مشتریان پل

نرم افزار ارتباط با مشتریان پل عالوه بر دارا بودن کلیه امکانات نرم افزار اتوماسیون اداری پندار، دارای سه بخش اساسی 

 بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش می باشد که در قالب زیرسیستم های مختلف ارائه می گردد.

 

 مشتریان پل در یک نگاه:مدیریت ارتباط با 

 کلیه امکانات اتوماسیون اداری 

BPMS 

 مشتریان بالقوه

 مشتریان

 نمایندگی ها

 تامین کننده

 رقبا

 فرصت و بازاریابی

 ثبت گزارش کار

 گزارشات پویا

 

 

 :نرم افزار ارتباط با مشتریان پلویژگی های برخی 

 کامل از چرخه بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروشپشتیبانی 

  BPMS اتوماسیون اداری و یکپارچگی کامل با نرم افزار

 بدون محدودیت جغرافیایی، با قابلیت اجرا بر روی تمامی مرورگرها و بدون نیاز به نصب نرم افزار و یا سیستم عامل خاص

 ... قابل استفاده بر روی انواع رایانه، تبلت، مبایل و

 محیط کاربری ساده و کاربرپسند با امکانات متنوع به همراه اعمال تغییرات بر اساس سلیقه کاربر

 SMSو سامانه های  Google  ،Outlookیکپارچگی کامل با  

 برمعتامنیت کامل در انتقال اطالعات، ارتباطات و احراز هویت با تعریف انواع سیاست های امنیتی منطبق بر استانداردهای 

 امکان استفاده از دو زبان فارسی و انگلیسی در نرم افزار به صورت همزمان

 مجهز به سیستم وقایع نگار بر روی کلیه مستندات موجود برای ثبت تمامی فعالیت های انجام شده جهت خطایابی 

 برای واحدها و کاربران کلیه زیرسیستم های موجود به تعیین سطوح دسترسی 

 گزارشات مدیریتی و آماری متنوع بر روی شاخصه های مشتریان، تماس ها، فروش و ...دارای انواع 

 



 سایر ویژگی ها

 مشتریان بالقوه

 شماره تماس، آدرس و ..()صورت حقیقی و حقوقی به همراه اطالعات تکمیلی تعریف و ثبت مشتریان بالقوه به

و ویژگی های خاص مربوط به  نماینده مربوطه،  یاببازارشماره شناسه، تخصیص تعیین نحوه آشنایی با محصول و 

 به مشتری بالقوه  بازاریابی

حال پیگیری، برگزاری جلسه دمو و ... به همراه  های بازاریابی مانند درهای مشتری در قالب طرحتعیین انواع وضعیت

 امکان ثبت جزئیات مراحل

ها و ... از  پیگیری انواع نامهها،  و دریافتی اتارسالی ،مکاتباتتماس ها با شرح جزئیات و همچنین، امکان ثبت کلیه 

 یا تلگرام smsطریق ایمیل، دورنگار، 

 جهت انجام امور محوله در رابطه با مشتری بالقوه  برانقابلیت ایجاد و پیگیری کارها برای کار

 شدهان انتقال کلیه اطالعات ثبتکننده و رقیب با امکتبدیل مستقیم مشتری بالقوه به مشتری، نماینده، تأمین

 

 مشتری

 کلیه امکانات موجود در مشتری بالقوه +

 ، کارت ویزیت مجازی و ... مربوط به مشتری Logoدرج 

، فاکتورها، قراردادها و توافقات، کاالهای خریداری شده، کلیه شاخص های مربوط به نحوه امکان ثبت کلیه پیش فاکتورها

 پشتیبانی و ...

، دسترسی به  sms   تعیین و اعمال محدودیت در برقراری انواع راههای ارتباطی با مشتری )فکس، ایمیل، تلگرام،امکان 

 پنل و ...(

 

 نمایندگی ها:

 تعریف و ثبت نمایندگی به صورت حقیقی و حقوقی به همراه اطالعات تکمیلی ) شماره تماس، آدرس و ..(

 وط به نماینده، کارت ویزیت مجازی و ... مرب Logoدرج 

 عنوان یکی از واحدهای سازمانی با امکان تعیین محدودیت دسترسیبه نماینده به crmایجاد دسترسی به 

 ، ویژگی های خاص نمایندگی، نظرات و پیشنهادات نماینده و ... تخصیص شماره شناسه

ها و ... از  پیگیری انواع نامهها،  و دریافتی اتارسالی ،مکاتباتتماس ها با شرح جزئیات و همچنین، امکان ثبت کلیه 

 یا تلگرام smsطریق ایمیل، دورنگار، 



 جهت انجام امور محوله در رابطه با نماینده  ربرانقابلیت ایجاد و پیگیری کارها برای کا

، دسترسی به sms   ام،امکان تعیین و اعمال محدودیت در برقراری انواع راههای ارتباطی با نماینده )دورنگار، ایمیل، تلگر

 پنل و ...(

 عنوان یکی از واحدهای سازمانی با امکان تعیین محدودیت دسترسیبه نماینده به crmایجاد دسترسی به 

 کنندهتأمین

 تعریف و ثبت تامین کننده به صورت حقیقی و حقوقی به همراه اطالعات تکمیلی ) شماره تماس، آدرس و ..(

 متنوع ویژگی های متمایزکننده ،تخصیص شماره شناسه واحد

 ج قیمت و تعیین مدت زمان گارانتی و ...کننده به همراه درتعیین لیست اقالم قابل تهیه و یا تهیه شده از تأمین

 تعیین انواع واحدهای ریالی و ارزی برای درج قیمت کاالهای تامین شده

 کنندهحوله در رابطه با تأمینقابلیت ایجاد و پیگیری کارها برای کارکنان  جهت انجام امور م

، sms   کننده )دورنگار، ایمیل، تلگرام،امکان تعیین و اعمال محدودیت در برقراری انواع راههای ارتباطی با تأمین

 دسترسی به پنل و ...(

 کننده، کارت ویزیت مجازی و ... مربوط به تأمین Logoدرج 

 رقبا

 به همراه اطالعات تکمیلی ) شماره تماس، آدرس و ..(تعریف و ثبت رقبا به صورت حقیقی و حقوقی 

 ، کارت ویزیت مجازی و ... مربوط به رقیب Logoدرج 

 تخصیص شماره شناسه واحد و ویژگی های متمایز کننده در رابطه با رقیب خاص

 درج کلیه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در رابط با رقیب

،  sms   کننده )دورنگار، ایمیل، تلگرام،برقراری انواع راههای ارتباطی با تأمینامکان تعیین و اعمال محدودیت در 

 دسترسی به پنل و ...(

 فرصت و بازاریابی:

 به همراه جزئیات مربوط و  اختصاص گرو های بازاریابی به فرصت قابلیت تعریف فرصت های بازاریابی

 ر رابطه با فرصتامکان تعریف محدوده زمانی برای انجام اقدامات الزم د

 جهت انجام امور محوله در رابطه با فرصتبران قابلیت ایجاد و پیگیری کارها برای کار

 

 ثبت گزارش کار:



 امکان تعریف انواع گزارش کار برای واحدهای مختلف با فرم های مختلف

 ...(امکان تعریف مشخصات گزارش کار مانند فرد مسئول، اولویت، تحویل گیرنده گزارش کار و 

 امکان ارجاع گزارش کار به مسئول تحویل گیرنده جهت تایید

 

 گزارشات پویا

مچنین، ساخت انواع گزارشات مدیریتی و آماری متنوع بر روی شاخصه های مشتریان، تماس ها، هامکان گزارش گیری و 

 فروش و ... 


