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 به نام خدا 
 

 سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع 
 

 
 

 اهکاى ثثت اطالػات هـتشیاى) اؿخاف ٍ ؿشکت ّا ( .1

 اهکاى اختلاف کاسؿٌاع یا تاصاسیاب  تِ ّش هـتشی .2

 اهکاى ثثت استثاطات کلیِ اؿخاف ٍ ؿشکتْا .3

 اهکاى هذیشیت دػتشػی ػشیغ تِ اطالػات دس داؿثَسد کاستشاى .4

 اهکاى ضویوِ کشدى  فایلْای هَسد ًیاص تِ خشًٍذُ استثاطات هـتشی .5

 اهکاى  هذیشیت ٍظایف دس تخؾ کاستاتل کاستشاى   .6

 اهکاى تٌظین آالسم تش سٍی فؼالیت ّا ٍ تاسیخ ّای هْن .7

 اهکاى تؼشیف خذهات ٍ هحلَالت .8

 فاکتَس ٍ فاکتَساهکاى كذٍس  خیؾ  .9
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 اهکاى هذیشیت هاًذُ حؼاب ، اػٌاد دسیافتی ٍ خشداختی هـتشیاى .01

 اهکاى تؼشیف کاستشاى دسالگَّای دػتشػی   .00

 اهکاى تؼشیف ػطح دػتشػی تِ اطالػات تشًاهِ تش هثٌای چاست ػاصهاًی .02

 ٍ حقَقی گضاسؿات هتٌَع اص  هـتشیاى حقیقی .03

 تٌذی دػتیسدُ تٌذی اؿخاف ٍ ؿشکتْا دس قالة ستثِ  .04

 اهکاى تؼشیف ًحَُ آؿٌایی هـتشی تا ػاصهاى .05

 اهکاى تؼشیف ًَع فؼالیت هـتشی .06

 اهکاى گشٍُ تٌذی چٌذ ػطحی اؿخاف ٍ ؿشکتْا .07

 تاصاسیاتاىٍ استثاطات   اطالػاتٍ هذیشیت   اهکاى ثثت .08

 تأهیي کٌٌذگاىٍ استثاطات   اطالػاتٍ هذیشیت   اهکاى ثثت .09

 ًوایٌذگاىتثاطات  ٍ اس اطالػاتٍ هذیشیت   اهکاى ثثت .21

 سقثاٍ استثاطات   اطالػاتٍ هذیشیت   اهکاى ثثت .20

 اهکاى تؼشیف ػشًخ ّای تجاسی ٍ فشكت ّای تجاسی .22

 اهکاى خشٍجی  اکؼل .23

 قاتلیت ًوایؾ تاسیخچِ سکَسدّا دس تخؾ ّیؼتَسی .24

 ثثت صهاى تشدد کاستشاى .25

 ٍ تحت ٍب  اهکاى کاس تا تشًاهِ تِ كَست ؿثکِ .26

 ّای هَتایل ٍ تثلتّای گَؿیفضاس دس هحیطاهکاى اػتفادُ اص ًشم ا .27

 اهکاى تؼشیف ٍ هذیشیت خشٍطُ تاصاسیاتی ٍ فشٍؽ تشای ّش هـتشی .28

 اهکاى اسػال اع ام اع تِ یک هـتشی یا گشٍّی اص هـتشیاى .29

 اهکاى اسػال ایویل تِ یک هـتشی یا گشٍّی اص هـتشیاى .31

 اهکاى اسػال فکغ تِ یک هـتشی یا گشٍّی اص هـتشیاى .30

 سػال ًاهِ تِ یک هـتشی یا گشٍّی اص هـتشیاى ٍ چاج لیثل ّای خؼتیاهکاى ا .32
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 اهکاى دسیافت اع ام اع .33

 اهکاى دسیافت ایویل .34

 Voip اهکاى دسیافت فکغ دسیافت اص طشیق ػیؼتن  .35

 اهکاى  خاػخ اتَهاتیک تِ دسیافت خیام کَتاُ  تش اػاع الگَی دلخَاُ .36

) تاسیخ  تَلذ، تاسیخ    اطالػات خاف ّش هـتشیاهکاى  اسػال خیام کَتاُ  َّؿوٌذ تش اػاع  .37

 اصدٍاج، تـکش اص خشیذ، هثلغ تذّی تا تَجِ تِ حذاکثش اػتثاس(

 اهکاى  خاػخ اتَهاتیک تِ دسیافت ایویل .38

 اهکاى کالش آیذی تا اهکاى ًوایؾ ؿواسُ، آخشیي استثاطات هـتشی .39

 (   Callingتشقشاسی استثاط تلفٌی اص طشیق ًشم افضاس )   .41

 (Voip)ًیاصهٌذ ػیؼتن (ACD)ى هذیشیت تَصیغ تواع ّای ٍسٍدی تِ کاسؿٌاػاى هشتَطِ اهکا .40

 (Voipاهکاى رخیشُ فایل كَتی هزاکشُ تا هـتشی ٍ دسج دس خشًٍذُ استثاطات )ًیاصهٌذ ػیؼتن  .42

 خذهات خغ اص فشٍؽ )تیکت ( .43

 ًظش ػٌجی ٍ سضایت ػٌجی هـتشیاى   .44

 ص طشیق خیام کَتاُ ٍ ایویلاهکاى اسػال ٍ دسیافت اتَهاتیک ًظشػٌجی ا .45

 اهکاى هذیشیت جلؼات ٍ قشاس هالقات ّا .46

 اهکاى هحاػثِ خَسػاًت تاصاسیاب ٍکاسؿٌاع فشٍؽ .47

 اهکاى ثثت ػفاسؽ هـتشی قثل اص كذٍس خیؾ فاکتَس .48

 اهکاى هذیشیت قشاسداد ّا .49

 اهکاى هذیشیت ٍ ثثت ضواًت ًاهِ ّای ّش قشاسداد .51

 کاسدکغ کاالّااهکاى هذیشیت اًثاس ٍ هَجَدی اًثاس ٍ  .50

 هذیشیت تَلیذ تاسکذ ٍ ٍسٍد اطالػات اص طشیق تاسکذ خَاى .52

 اهکاى كذٍس حَالِ .53

 ّای خشٍطُ هحَسّا تشای ػاصهاىاهکاى ثثت ٍ هذیشیت استثاطات دس خشٍطُ .54
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 (Workflowاهکاى ایجاد گشدؽ کاس ) .55

 اهکاى تخلیق کاستْای اؿتشاک یا کاست تخفیف تِ هـتشیاى .56

 گاساًتی اهکاى هذیشیت کاست ّای .57

 اهکاى تخلیق اهتیاص تِ هـتشیاى تا تَجِ تِ حجن خشیذ تشای ّش هـتشی .58

 ّااهکاى كذٍس ٍ هذیشیت تي تخفیف ٍیظُ اؿخاف ٍ ػاصهاى .59

 ٍ حقَقی اهکاى ٍسٍد  اطالػات اص فایل ّای اکؼل تِ فشم هـتشیاى حقیقی .61

 CRM ًشم افضاس ٍ ٍب ػایت  ٍ اًتقال اطالػات تیي   استثاطاهکاى  .60

 CRM   ٍ  ّای هالیًشم افضاس ٍ اًتقال اطالػات تیي   استثاطاهکاى  .62

    Messengerاهکاى چت آًالیي  .63

 اهکاى ًوایؾ ًقـِ آدسع هـتشیاى اص طشیق گَگل هح  .64

 قاتلیت ًوایؾ تاسیخچِ سکَسدّا دس تخؾ ّیؼتَسی تِ ّوشاُ ًوایؾ اطالػات ٍ هحتَی تغییش یافتِ .65
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