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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

  

 صفحه ورود اصلی به سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان بهین تک گستر

 

ه اید نام کاربری و رمز ورود مورد نظر را وارد نموده و بر روی دکمه ورود به سامانه کلیک میکنیم. در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرد

دکمه ورود به سامانه کلیک کرده ، نام کاربری و ایمیل خود را وارد نموده، سپس بر روی گزینه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟ در پایین 

 رمز عبور جدید برای شما ایمیل میگردد.
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

 ورود به صفحه اصلی و پیشخوان ها

 

یفه های خاص تصویر باال صفحه اصلی و پیشخوان و افزونه های سیستم ارتباط با مشتریان بهین تک گستر میباشد که هر کدام تسک یا وظ

 خود را تعریف میکند.

 شما میتوانید توسط گزینه بیشتر پیشخوان های متعدد به وجود آورید و همین طور توسط گزینه ابزارک جدید ، ابزارک های مورد نیاز خود را

 به صفحه اصلی اضافه نمایید.
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

رح اطالعات هر شورد احتیاج شما است میتوانید وارد شوید. زمانی که بر روی منوی همبرگری کلیک میکنید به هر کدام از قسمت هایی که م

 قسمت به شرح ذیل است :

 بازاریابی :

 .شرح فعالیت هایی از قبیل ؛ سرنخ های فروش ، اطالعات مخاطبین ثبت شده ، شرکت های ثبت شده و کمپین های فروش میباشد

 

  سرنخ های فروش 

هنوز تبدیل به مشتری دائم شما نشده اند احتیاج دارید که در قسمت سرنخ های فروش اطالعات  شما در ابتدا اطالعاتی در زمینه مشتریانی که

 آنها را وارد مینمایید.
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

 بر روی افزودن سرنخ کلیک نمایید و اطالعات را تکمیل مینمایید. برای وارد کردن اطالعات

 

آید که شامل اطالعت کلی به همراه تعریف وظایف ، رویداد ها ، ارسال ایمیل زمانی که اطالعات را وارد نمودید ، پرونده سرنخ شما به وجود می 

 و سایر راه های ارتباطی میباشد.
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

 

 مخاطبین 

ر روی دکمه شما در مخاطبین اطالعات مشتریان در حال حاضر که در مجموعه شما هستند را وارد می نمایید. برای اضافه کردن مخاطب ب

 افزودن مخاطب کلیک نمایید.

 

انید تمامی اطالعاتی که برای مشتریان شما مورد احتیاج است و برای پرونده آنها و همچنین گزارش گیری از اطالعات مشتریان الزم است را میتو

 تکمیل نمایید.
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

 سازمان ها 

ن های جدید بر اطالعات مشتریان در حال حاضر که در مجموعه شما هستند را وارد می نمایید. برای اضافه کردن سازما شما در سازمان ها

 روی دکمه افزودن سازمان جدید کلیک نمایید.

 

ها الزم است را  تمامی اطالعاتی که برای سازمان جدید شما مورد احتیاج است و برای پرونده آنها و همچنین گزارش گیری از اطالعات آن

 میتوانید در این قسمت تکمیل نمایید.
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

 کمپین های تبلیغاتی 

ضافه نمودید را در این قسمت از سیستم ارتباط با مشتریان شما میتوانید کمپین های تبلیغاتی را که از قبل برای سازمان و شرکت خود ا

 مشاهده نمایید. 

 

روی افزودن کمپین تبلیغاتی کلیک نمایید و اقدام به تعریف کمپین تبلیغاتی جدید نمایید. جهت افزودن کمپین تبلیغاتی جدید میتوانید بر 

در این نوع میتوانید همانند دیگر قسمت های سیستم ارتباط با مشتریان نوع کمپین تبلیغات خود و جامعه هدف خود را مشخص کنید با 

ی تعریف گردد . این نوع تبلیغات و کمپین ها میتواند از نوع ایمیل ، بازاریابی تلفنی توجه به نیاز های شما میتواند این نوع کمپین های تبلیغات

، نمایشگاه و هر نوع تبلیغات قابل تعریف شما باشد. هر کدام از این کمپین های تبلیغاتی نیز مانند دیگر قسمت های سیستم ارتباط با 

 مشتریان دارای دسترسی گزارش دهی میباشد.

 پیش فاکتور 
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

ایید و گزارشات در این قسمت از سیستم ارتباط با مشتریان میتوانید پیش فاکتورهای صادره برای هر گروه از مشتریان خود را مشاهده نم

 مایید.مربوط به آن را دریافت نمایید . جهت اضافه نمودن پیش فاکتور جدید میتوانید بر روی دکمه افزودن پیش فاکتور کلیک ن

 

میتوانید با افزودن پیش فاکتور جدید و مشخص کردن نوع آن از قیبل ایجاد شده ، تحویل داده شده ، بازبینی شده ، رد در این قسمت شما 

شده و یا هر نوع پیش فاکتوری که برای دسته مشتریان و یا یک مشتری خاص خود میخواهید ایجاد نمایید و در صورت تمایل از آن گزارش 

 تهیه نمایید.
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

 سرویس ها 

دام به تعریف سرویس این قسمت از سیستم ارتباط با مشتریان شما میتوانید عالوه بر خدمات و محصوالتی که مشتریان خود ارائه میدهید اقدر 

مایید و یا بنا به ها و خدمات مازداد نمایید در این قسمت از سیستم ارتباط با مشتریان شما میتوانید سرویس های ایجاد شده را مشاهده ن

 خود با کلیک بر روی افزودن سرویس کلیک نمایید.تمایل 

 

صب در این قسمت شما میتوانید با توجه به نوع طبقه بندی سرویس مازاد خود اقدام به ارائه سرویس نمایید. این نوع سرویس میتواند از نوع ن

 .اط با مشتریان خود تعریف نماییدتواند برای سیستم ارتب، راه اندازی ، اجرا و پیاده سازی و مواردی باشد که شما به صورت روز ، ساعت و ... می
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

  فرصت های فروش 

ه به درآمدی که میتوانند در این قسمت از سیستم ارتباط با مشتریان شما میتوانید با توجه به سازمان ها ، سرنخ های فروش و مشتریان خود با توج

یان خود ایجاد این قسمت شما میتوانید فرصت های فروشی که از قبل برای مشتر برای شرکت شما داشته باشند فرصت فروش تعریف نمایید. در

 ش جدید نمایید.کرده اید را مشاهده نمایید و یا در صورت تمایل میتوانید با کلیک بر روی افزودن فرصت فروش اقدام به ایجاد فرصت فرو

 

ه به منبع سرنخ این فرصت فروش که میتواند به حالت های بازاریابی تلفنی بعد از کلیک بر روی ایجاد فرصت فروش جدید شما میتوانید با توج

، همایش ، بازریابی دیجیتال و ... و همچنین مرحله ای فروشی که این فرصت فروش در آن قرار میگیرد و همچنین نوع فرصت فروش که 

ش نمایید . در این قسمت همانند دیگر قسمت های سیستم وابسته به مشتریان موجود یا مشتریان جدید میباشد اقدام به ایجاد فرصت فرو

 ارتباط با مشتریان شما قادر به گزارش گیری دقیق خواهید بود.
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

 تامین کنندگان 

نندگان آن را کاگر محصوالت و خدمات شما دارای تامین کنندگان متعدد است میتوانید در این قسمت از سیستم ارتباط با مشتریان تامین 

اده نمایید و اقدام نمایید. جهت تعریف تامین کنندگان جدید برای محصوالت خود میتوانید از گزینه اضافه کردن تامین کنندگان استفمشاهده 

 به تعریف جدید تامین کننده نمایید.

 

حساب معین هر تامین کننده همانطور که در این قسمت از سیستم ارتباط با مشتریان بهین تک گستر مشاهده می نمایید میتوانید با توجه به 

والت و اطالعات و ویژگی های هر تامین کننده کاال اقدام به تعریف تامین کننده جدید نمایید و در ادامه با توجه به تامین کنندگان کاال و محص

 خدمات اقدام به تعریف محصوالت و خدمات خود نمایید که در بخش محصوالت به توضیحات آن خواهیم پرداخت.
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

 حصوالت م 

نوع محصوالت  در قسمت محصوالت شما تمامی محصوالت و خدماتی که در شرکت و سازمان شما موجود است را میتوانید مشاهده نمایید . این

 را میتوانید با کلیک بر روی افزودن محصول به لیست محصوالت خود اضافه نمایید.

 

را برای مشتریان خود ثبت نمایید را میتوانید در این قسمت از سیستم ارتباط با مشتریان هر آنچه که برای محصول خود نیاز دارید تا اطالعت آن 

،  بهین تک گستر ثبت نمایید. این امکانات میتواند شامل موارد ، فعال بودن یا نبودن محصوالت ، شماره قطعه ، مشخصات سایز و وزن محصوالت

 می این موارد با توجه به نیازهای مصحوالت و خدمات شما قابلیت تغییر و شخصی سازی دارد.تامین کنندگان و اطالعت تکمیلی دیگر باشد که تما
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

 دفترچه های قیمت 

سیستم ارتباط  با توجه به این که هر کدام از محصوات شما در شرایط خاص میتواند قیمت گذاری های متعددی داشته باشد در این قسمت از

سازمان خود  ای قیمت تعبیه شده است . شما در این قسمت میتوانید با توجه به سیسات های شرکت وبا مشتریان بهین تک گستر دفترچه ه

فزودن دفترچه تلفن اقیمت های متعددی را که برای خدمات خود در نظر گرفته اید مشاهده نمایید و در صورت نیاز میتوانید با کلیلک بر روی 

 اقدام به تعریف قیمت های جدید نمایید.

 

این قسمت شما میتوانید اقدام به مشخص کردن نام دفترچه قیمت جدید و واحد پولی و توضیحات نمایید در صورت نیاز به محصوالت خود  در

 اختصاص دهید.
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

  سفارش فروش 

ا توجه به فروش ب در این قسمت شما میتوانید سفارشات ثبت شده مشتریان خود را مشاهده نمایید و این قسمت از سیستم ارتباط با مشتریان

کلیک  محصوالت شما لیست میشوند. در صورت تمایل به ثبت سفارش جدید برای مشتریان میتوانید بر روی دکمه افزودن سفارش فروش

 نمایید .

 

فروش ،  در این قسمت که با توجه به نیاز های شما قابلیت تغییرات و شخصی سازی دارد میتوانید با توجه به موضوعات ، مشتری ، وضعیت

 تخفیف ها ، فاکتورهای تکراری اقدام به ثبت سفارش فروش نمایید.
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

  سفارش خرید 

د در این قسمت از در این قسمت اگر شرکت و سازمان شما از تامین کنندگان و یا سازمان های دیگر خرید هایی را انجام داده باشد میتوانی

فارش جدید و در صورت ثبت سفارش خرید جدید میتوانید بر روی دکمه افزودن س سیستم ارتباط با مشتریان لیست آن را مشاهده نمایید

 کلیک نمایید.

 

در این قسمت جهت سفارش خرید جدید میتوانید مواردی همچون موضوع ، مخاطب ، تامین کننده ، اطالعات شخصی و آدرس و موارد دیگر 

 خود اقدام به ثبت سفارش خرید جدید نمایید.را مشاهده نمایید و با شخصی سازی آن با توجه به نیازهای 
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

 پرونده های فروش محصول 

حصوالت خود در این قسمت از سیستم ارتباط با مشتریان بهین تک گستر با توجه به محصوالت تعریف شده در این سیستم میتواند برای م

دام به تشکیل میتوانید سابقه محصوالت فروخته شده اقپرونده های فروش محصول را در نظر بگیرید. این قسمت به این صورت است که شما 

پرونده شده  پرونده های فروش نمایید . در صورتی که نیاز دارید تا برای فروش های خود به صورت دسته بندی شده در تاریخ های مشخص

 فروش تشکیل دهید میتوانید بر روی دکمه افزودن پرونده کلیک نمایید.

 

ارتباط با مشتریان میتوانید با توجه به فیلد هیای تخصصی خود یا از پیش تعریف شده اقدام به تشکیل پرونده فروش قسمت از سیستم در این 

 نمایید . این قسمت نیز مانند دیگر قسمت های دیگر سیستم ارتباط با مشتریان اقدام به گزارش گیری نمایید.
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

 فاکتورها 

اکتور جدید نیز کتورهای مد نظر خود را در قسمت فاکتورها مشاهده نمایید جهت ثبت سفارش فپس از ثبت سفارشات مشتریان شما میتوانید فا

 میتوانید به بخش افزودن فاکتور مراجعه نمایید و اقدام به ایجاد فاکتور جدید نمایید.

 

ول ، قیمت و آدرس و وضعیت محصول در قسمت فاکتور جدید شما میتوانید با تکمیل اطالعات از پیش تعریف شده همچون شماره مشتری ، محص

 و یا مواردی مد نظر خود نمایید و اقدام به صدور فاکتور نمایید.
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

  قراردادهای خدمات 

ایی را که با توجه به با توجه به نیاز های شما میتوانید قراردادهایی در تاریخ های مشخص ایجاد کنید در این لیست میتوانید لیست قرارداده

د میتوانید بر روی اد کرده اید در این قسمت از سیستم ارتباط با مشتریان مشاهده نمایید جهت تعریف قرارداد خدماتی جدینیازهای خود ایج

 کلمه افزودن قرارداد خدمات کلیک نمایید.

 

روع و پایان و اولویت در این قسمت شما میتوانید قرارداد جدید خدماتی ایجاد نمایید این قسمت شامل موضوع ، دسترسی به مدیران ، زمان ش

 بندی های مد نظر شما میباشد . این قسمت مانند دیگر قسمت های دیگر سیستم ارتباط با مشتریان قابلیت گزارش گیری جامع دارد.
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

  تیکت ها 

ارای سطح پایین تر داد اگر شما تمایل دارید اطالعاتی را به صورت درون سازمانی برای دیگر اعضای عضو سیستم ارتباط با مشتریان و دیگر افر

سی خود را مشاهده و باالتر ارسال نمایید میتوانید با ورود به بخش تیکت ها وضعیت های آن را پیگری کنید و تیکت های مربوط به سطح دستر

 نمایید . جهت درج تیکت جدید میتوانید به بخش افزودن تیکت مراجعه نمایید و اقدام به ثبت تیکت جدید نمایید.

 

ین قسمت شما میتوانید با توجه به اولویت تیکت ، درجه اهمیت ، در ساعت و روز مشخص شده برای افراد و اعضای دارای سطح دسترسی در ا

 ارسال نمایید. این نوع تیکت برای رعایت و انجام فعالیتی در مورد مخاطبین و محصوالت و دیگر فیلد های مد نظر شما میتواند باشد.
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

 سواالت متداول 

اشد . درصورت تمایل بدر این قسمت شما میتوانید لیست سواالت و موارد در این خصوص را مشاهده نمایید . این قسمت میتواند فعال و غیر فعال 

 وال نمایید.سبرای ثبت سواالت متداول خصوصی و عمومی میتوانید به بخش اضافه کردن سواالت متداول مراجعه نمایید و اقدام به ایجاد 

 

سواالت میتواند قابلیت آموزشی داشته باشد و همچنین میتوانید در این قسمت با تعریف سوال جواب آن را برای پرسنل مشخص نمایید .  این

الت این سواالت در راستای نظر سنجی از افراد سازمان و شرکت نیز میتواند قابلیت اجرایی داشته باشد و در نهایت قابلیت گزارش گیری از سوا

 هید داشت.را خوا
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

  سامانه پیام کوتاه 

ین قسمت از سیستم در صورت اتصال سیستم ارتباط با مشتریان خود به سامانه پیام کوتاه میتوانید اطالعات و دیتاهای پیامکی خود را در ا

 ارتباط با مشتریان مشاهده نمایید.

 

  مراکز تلفن ویپ 

سیستم ارتباط با مشتریان خود میتوانید اطالعات مشتریان ، مشخصات تماس ها مدت  در این قسمت بعد از اتصال سامانه مراکز تلفن ویپ به

 مکالمه و فایل ضبط شده آنها را در این قسمت مشاهده نمایید و گزارشات مربوط به آن را دریافت نمایید.
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

  پروژه ها 

یستم ارتباط با سژه های شرکتی خود را در این لیست از اگر دارای قرارداد های سازمانی و شرکتی میباشید و عالقمند هستید تا کلیه پرو

کمه افزودن پروژه دآن را مشاهده نمایید . جهت تعریف و ثبت پروژه جدید میتوانید بر روی مشتریان مشاهده نمایید میتوانید در پروژه ها 

 کلیک نمایید.

 

ن آن ، درصد پیشرفت پروژه و مرحله ای که پروژه شما با توجه به سازمانی در این قسمت شما میتوانید پروژه هایی را نسبت به تاریخ شروع و پایا

 بودن یا مربوط به مخاطبین بودن آن ایجاد نمایید . از دیگر ویژگی های این قسمت سیستم ارتباط با مشتریان بهین تک گستر اولیت بندی آن

 ه فیلد های مد نظر شما تنظیم گردد و اقدام به گزارش گیری از آن نمایید.نسبت به دیگر پروژه های میباشد و این قسمت نیز میتواند با توجه ب
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

 وظیفه پروژه 

پرسنل و اعضای سازمان  شما میتوانید با توجه به تعریف پروژه موجودی که در سیستم ارتباط با مشتریان خود دارید اقدام به تعریف وظیفه برای

برای دیگر افراد  ست وظایف خودتان را مشاهده نمایید و در صورتی که بخواهید وظایف جدیدو شرکت خود نمایید . در این قسمت میتوانید لی

 در رابطه با پروژه یا موارد مورد نظر خود ایجاد کنید میتوانید بر روی دکمه اضافه کردن وظیفه پروژه کلیک نمایید. 

 

ده به فرد مورد نظر و ارجاع آن به افرادی که باید این وظیفه را مشاهده در این قسمت میتوانید با توجه به اولویت بندی وظیفه اختصاص داده ش

 نمایند یک وظیفه جدید ایجاد نمایید. این وظایف مانند دیگر موارد سیستم ارتباط با مشتریان قابلیت گزارش گیری خواهد داشت.
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

  فاز پروژه 

د . این اطالعات با توجه پیشرفت آن در نظر گرفته اید را میتوانید مشاهده نماییدر این قسمت فازهایی را که برای پروژه خود با توجه به روند 

شما میتوانید در جهت  به زمان ایجاد و زمان پایان فاز و همچنین نام فاز مربوط به کدام پروژه که میتواند باشد قابیلت گزارش گیری دارد و

 روژه مراجعه نمایید.ایجاد فاز جدید برای پروژه ها به بخش اضافه کردن فاز پ

 

به در این قسمت میتوانید فاز پروژه را در نوعی که دارد که میتوان اداری و یا اجرایی یا موارد مورد نظر شما که قابلیت شخصی سازی دارد 

 همراه زمان شروع آن تعریف گردد.
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15/10/1397 سیستم ارتباط با مشتریانآموزش   ندارد 

 رماامضا کارف                                   امضا مجری 

 

 مدیریت ایمیل ها 

یل است که برای سی آر ام طراحی شده است و به کاربران اجازه ی انجام مدیریت ایمیل همان طور که از نام آن مشخص است یک کالینت ایم

 کارهای مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری را برای ایمیل های دریافتی می دهد. مدیریت ایمیل دارای یک رابط کاربری ساده و بصری است که

ینه داشته باشند، مورد استفاده قرار گیرد . این بخش شما را در ساخت می تواند به راحتی توسط کاربران با هر سطح از تجربه ای که در این زم

سرنخ های فروش، مخاطبین، سازمان ها، تیکت مشکالت و وظایف ایمیل هایی که در صندوق پستی تان دریافت کرده اید، یاری می رساند. 

باشد، همچنین شما می توانید کارهای دیگری مثل ضمیمه  ارسال کننده/ شناسه ایمیل باید با اطالعات ثبت شده در مدیریت ویتایگر منطبق

 .کردن ایمیل، افزودن وظیفه، نظر و تیکت انجام دهید. عالوه بر این شما قادر به ساخت، پاسخ، ارسال و ... ایمیل می باشید

 

 

 


