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 به نام خدا

 

 ان طلوع تحت وببیمه گزارنرم افزار مدیریت ارتباط با 

 1.1نسخه 
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، یا به بیمه گزاربه  بیشتر شاهد افزایش توجه ،در  جهان رقابتی امروز با عنایت به گسترش رقابت در تجارت

مکانیزه و یکپارچه در این  محوری هستیم. این امر استفاده از سیستم های بیمه گزارعبارت دیگر گسترش مفهوم 

سیستم هایی که از بازاریابی شروع شده و فروش، خدمات پس از فروش  زمینه را اجتناب ناپذیر کرده است،

 ان را به صورت یکپارچه ارائه می نمایند.بیمه گزارورضایت سنجی از 

، در کشور ما نیز روز به روز محوری در دنیا جای خود را کامآلّ باز کرده است بیمه گزاردر شرایطی که مفهوم 

 این مفهوم رو به گسترش است.

 وفادار در دنیای به شدت رقابتی امروز ارائه شده است:  بیمه گزارقوانین ذیل برای محوریت 

  :درصد سود آوری سازمان را ایجاد می کند.  02ان، بیمه گزاردرصد 02قانون پارتو 

  ان قدیم.بیمه گزاربر تماس بیشتر دارد تا فروش جدید به برا 5تا  4جدید نیاز به  بیمه گزارفروش به 

  قدیم است. بیمه گزاربرابر گرانتر از تکرار معامله با  0جدید تا  بیمه گزارجذب 

 نفر  11تا  0ناراضی به  بیمه گزارنفر احساس مثبت خودرا منتقل می کند ویک  5تا  3راضی به  بیمه گزار

  احساس منفی خود را انتقال می دهد.

  به میزان درآمد سازمان  %122تا  05ان به میزان بیمه گزاردر میزان وفاداری  %5طبق نظر ریچهلد با افزایش

 افزوده خواهد شد.

CRM   برگرفته از عبارتCustomer Relationship Management  بوده و در ایران با نام مدیریت ارتباط با

با سازمان و نیازمندی های آنها مورد  بیمه گزاران ارتباط ،  CRMشود. با بهره گیری از مشتری شناخته می

یندی است جهت گردآوری و یکپارچه سازی آواقع فر در CRMگیرد.بررسی و تجزیه و تحلیل اصولی قرار می

، فروش ،  بیمه گزاران تواند در رابطه با اطالعات به منظور بهره برداری مؤثر و هدفدار از آنها. این اطالعات می

 زاریابی مؤثر ، حساسیت و یا نیازهای بازار باشد.با

CRM  راضی نگهداشتن آنها و تبدیل آنها به  بیمه گزاران بخشی از استراتژی یک سازمان جهت شناسایی ،
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منظور به حداکثر ه در راستای مدیریت ارتباطات مشتری با سازمان و ب CRMباشد. همچنین مشتری دائمی می

 نماید.سازمان را یاری می ،رساندن ارزش هر مشتری 

 اس ام اس ،وب ، تلفن ،کارشناسان فروش ، بازاریابان، از جمله  با سازمان از طرق مختلف بیمه گزاران ارتباطات 

نسهیل در  CRMپذیرد. وظیفه اصلی صورت می تواند مراکز فروش ، توزیع کنندگان و شبکه های همکار 

هر صورتی که مشتری تمایل دارد ( بدون محدودیت زمانی، مکانی و ملیتی  برقراری ارتباط مشتری با سازمان ) به

د، برای وی نباشد به نحوی که مشتری احساس نماید با سازمان واحدی در تماس می باشد که وی را می شناسمی

 د.نو نیازهای او را به سرعت و با آسانترین روش ارتباطی مرتفع می نمای هستندارزش قائل 

CRM که در حقیقت باال بردن سوددهی  ،ستراتژی بازاریابی است که هدف آن صرفاً به باالبردن معامالتنوعی ا

سعی دارد به دیدگاهی منحصر بفرد ویکپارچه از مشتری  CRMگردد بلکه باشد، محدود نمیبطور مقطعی می

 . گرددرفتن رضایت مشتری و افزایش سود شرکت در بلندمدت  دست یابد که باعث باال

 

CRM   استراتژی کسب و کار است جهت بهینه سازی سوددهی ، درآمد زایی و رضایت مشتری که بر اساس

 مبانی زیر طراحی می گردد:

 اساس نیازهای مشتری ساماندهی ارائه خدمات و محصوالت بر 

  مداریاصول مشتری مطابق بیمه گزاران باالبردن سطح رضایت 

 پیاده سازی فرایندهای مشتری محور 
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باشد که در یک سازمان، تنها با بکارگیری ابزارها، تکنولوزی و روال های مناسب ممکن می CRMتحقق اصول 

این امر منجر به باالرفتن ارتباط سازمان با مشتری و در نتیجه افزایش رضایت مشتری و باال رفتن میزان فروش 

 گیرد.فلسفه کسب و کار را نیز در بر میباشد بلکه اصول کلی تکنولوژی محض نمی CRMمی گردد. بنابراین 

 عبارتند از : CRMبرخي از دستاوردهاي کلي 

 ارائه خط مشی های موثرتر در برقراری ، حفظ و تداوم ارتباطات 

  گردآوری داده های ارزشمندی مانند اطالعات تفصیلی مشتری ، تاریخچه سفارشات و خدمات و

 محصوالت ارائه شده به مشتری

 وضعیت و اطالعات مربوط به مشتری ، مانند مزایا و تخفیفات ویژه تعلق گرفته به مشتری و  تهیه و ایجاد

 سایر موارد

 شناسایی فرصت های جدید فروش 

  در  بیمه گزاربراساس مفهوم ارزش طول حیات  بیمه گزارانتخاب :CRM ه این اصل به شدت مورد توج

زمان دارند و بنابراین باید سودآورترین آنها جذب ان مختلف ، ارزش متفاوتی برای سابیمه گزار است که

 و حفظ شوند.
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 در یک نگاه:تحت وب طلوع  انبیمه گزارنرم افزار مدیریت ارتباط با 

 مزیت ها: 

  کاهش هزینه های بازاریابی ، فروش و نیروی انسانی 

 آوری سازمان افزایش فروش و در نتیجه افزایش سود 

  انبیمه گزارافزایش رضایتمندی  

  انبیمه گزارسرعت در ارائه خدمات به  

  عنوان سرمایه مهم هر سازمانه ب بیمه گزارحفظ و نگهداری  

 

  قابلیتها :

 مدیریت کامل بخش بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش 

  ( و حقوقی)شرکتها ( بیمه گزارانان حقیقی)بیمه گزارقابلیت ثبت کلیه اطالعات  

 ان بیمه گزارات با قابلیت ثبت کلیه ارتباط 

 قابلیت تعریف وظیفه جهت ارتباطات بعدی همراه با آالرم دهی در زمان تعیین شده  

  بیمه گزارقابلیت ارسال اس ام اس ، ایمیل ، فکس به شکل گروهی و با نام خود 

  به صورت اتوماتیک بیمه گزارقابلیت دریافت اس ام اس ، ایمیل ، فکس و ثبت در پرونده  

 ان تماس گیرنده )تشخیص کالر آی دی (بیمه گزاراسایی قابلیت شن  

  قابلیت ضبط مکالمات تلفنی 

 قابلیت ارتباط با سیستم VOIP  

  بر روی بیمه گزارقابلیت ثبت و نمایش آدرس Google Map  

 امکان چت میان کاربران سیستم 

  قابلیت ارتباط با وب سایت 



 شرکت نرم افزاري ايده پرداز طلوع 

 13، واحد 6، طبقه 13روبروی پیچ شمیران ، ساختمان تنکابن ، پالک خیابان انقالب، ، تهران
 66235516-66231567تلفن : 

www.toluecrm.com                              info@toluecrm.com       

  
6 

 کاربران قابلیت بومی سازی نرم افزار بر مبنای نیازهای 

 قابلیت حذف منطقی اطالعات و بازگرداندن اطالعات حذف شده 

 قابلیت ثبت تاریخچه کلیه عملیات های انجام شده بر روی رکوردها 

 .و دهها قابلیت و ویژگی دیگر که یاریگر شما در سازمان دهی بخش فروش می باشد  
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 ان طلوع تحت وببیمه گزارامکانات نرم افزار مدیریت ارتباط با 
 

 

 ان: بیمه گزارتعریف  -1

در این  )شرکتها و سازمان ها ( و حقوقی(  بیمه گزاران) ان حقیقیبیمه گزاران اعم از بیمه گزاراطالعات کلیه 

 گردند. بخش ثبت می

 شامل حقیقی  بیمه گزارانرود مشخصات و : 

 کدهای از قبل د گردد و البته قابل ویرایش توسط کاربر جهت ورو: به صورت اتوماتیک ثبت می کد

 باشد.تعریف شده نیز می

 دکتر، مهندس،...( پیشوند( 

 نام و نام خانوادگی 

 

  ،کلیه اطالعات تماسی به تعداد نامحدود اعم از تلفن و فکس )شامل کد کشور، کد شهر، شماره تلفن

 Google mapبا امکان ثبت آدرس بر روی داخلی(، موبایل، ایمیل، وب سایت، آدرس همراه 

 اسی شخصروانشن 
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 کشور، استان، شهر، منطقه 

 ماره شناسنامهش 

 کدملی 

 وضعیت تاهل 

  تاریخ تولد 

  تاریخ ازدواج 

 تصویر شخص 

 های اقتصادی انجام شده توسط وینوع فعالیت: شامل کلیه فعالیت 
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 تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال ان راحتبیمه گزاربندی تعیین رنگ و آیکون )که یافتن و دسته

ها بندی شوند که هریک از این رنگتوانند در سه گروه سبز، زرد و مشکی دستهان شما میگزاربیمه 

 معنای بخصوصی در سازمان شما دارند(

 های خارجه همراه با سطح هر یکزبان 

 رنگ مورد عالقه 

 هاگواهینامه 

  نحوه آشنایی 

  : م تا در را در اولویت باالتر قرار دهی ها بیشتر استانی که میزان ارتباط با آنبیمه گزارتعیین اولویت

 تر باشند. لیست مربوطه قابل دسترس

 ای و به صورت شاخه بیمه گزاران بندی گروهn سطحی 

 بندی، تاریخ شروع و پایان این رتبهبندی دستیدر قالب رتبه بیمه گزاران ندی برده 

 شود، نیازی به حذف آن شخص نیست. فعال بودن: اگر پرسنلی از یک سازمان خارج تعیین فعال یا غیر

بلکه کافی است شخص مدنظر را غیرفعال کنید. در این صورت کلیه اطالعات شخصی و ارتباطات 

 گیری نیز هستند.اهند ماند و قابل استناد و گزارشایجاد شده با وی باقی خو

  بیمه گزارتعیین کارشناس یا کارشناسان مرتبط با این 

 شما شرکت  بیمه گزارای شخص: یک شخص در این بخش عالوه بر اینکه های مختلف برتعیین نقش

ها، یکی از شرکت بیمه گزاربه طور مثال همزمان های دیگری نیز داشته باشد. تواند نقشمی می باشد،

. پس در زمان ارتباط با باشدتامین کننده یک شخص یا شرکت دیگر و رقیب شخص یا شرکتی دیگر 

های شخص را در نظر گرفته و از ارتباطات با یک ارزیابی کوتاه کلیه وابستگیتوانیم این شخص می
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 موجود استفاده کنیم.

 گروه بندی با تعداد سطوح نامحدود 

 

 شامل  و سازمانها( شرکتهاحقوقی ) بیمه گزاران رود مشخصاتو: 

 های از قبل د کدگردد و البته قابل ویرایش توسط کاربر جهت وروکد: به صورت اتوماتیک ثبت می

 باشد.تعریف شده نیز می

 نام شرکت 

 )...نوع شرکت )سهامی خاص، سهامی عام، دولتی، خصوصی 

 

 

 برند 

 کد اقتصادی 

 شماره ثبت 

  تاریخ دقیق تاسیسیا و تاسیس سال 

 تصویر آرم شرکت 
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 ،کلیه اطالعات تماسی به تعداد نامحدود اعم از تلفن و فکس )شامل کد کشور، کد شهر، شماره تلفن 

 Google mapبا امکان ثبت آدرس بر روی همراه داخلی(، موبایل، ایمیل، وب سایت، آدرس 

 کشور، استان، شهر، منطقه 

 نحوه آشنایی 

 های اقتصادی انجام شده توسط شرکتنوع فعالیت: شامل کلیه فعالیت 

 ...وضعیت مالکیت: استیجاری، سرقفلی 

 گواهینامه ها 

 ... 
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 ای و شاخه ها به صورتشرکتبندی هگروn  سطحی 
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 با تعیین رتبه هر  بندی، تاریخ شروع و پایان این رتبهبندی دستیها در قالب رتبهشرکتبندی رده ،

شرکت ، در صورت تعیین رنگ برای آن رتبه ، رنگ شرکت به همان رنگ تغییر می کند . به عبارت 

 دیگر شرکت رنگ رتبه خود را خواهد گرفت.

 تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال ها راحتبندی شرکت)که یافتن و دسته تیبه شکل دس تعیین رنگ

ها معنای بندی شوند که هریک از این رنگدر سه گروه سبز، زرد و مشکی دستهتوانند ها میشرکت

 بخصوصی در سازمان شما دارند(

  : ویت باالتر قرار دهیم تا در ها بیشتر است را در اولی که میزان ارتباط با آنهایشرکتتعیین اولویت

 تر باشند. لیست مربوطه قابل دسترس
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  نیازی به حذف آن ها فعال در حال تعلیق استیکی از شرکتتعیین فعال یا غیر فعال بودن: اگر ،

 ونظر را غیرفعال کنید. در این صورت کلیه اطالعات مد کافی است شرکتنیست. بلکه  رکتش

 گیری نیز هستند.اهند ماند و قابل استناد و گزارشباقی خو کتآن شرارتباطات ایجاد شده با 

  بیمه گزارتعیین کارشناس یا کارشناسان مرتبط با این 

 شما می  بیمه گزارهای مختلف برای شرکت: یک شرکت در این بخش عالوه بر اینکه تعیین نقش

یکی از شرکتها، تامین  مه گزاربیهای دیگری نیز داشته باشد. به طور مثال همزمان تواند نقشمی باشد،

توانیم با یک باشد. پس در زمان ارتباط با این شرکت میدیگر  یشرکت دیگر و رقیب شرکتیک کننده 

 های شرکت را در نظر گرفته و از ارتباطات موجود استفاده کنیم.ارزیابی کوتاه کلیه وابستگی

 

 کاربران: -2

ها، ان، تامین کنندگان، نمایندگیبیمه گزار، بازاریابان، )پرسنل شرکتو شرکتها  بیمه گزارانر یک از ه

های توانند از بخشقصد استفاده از نرم افزار را داشته باشند با سطح دسترسی تعیین شده میکه رقبا( 

تنها کافی است نام کاربری، رمز عبور و الگوی دسترسی ایشان تعریف مختلف نرم افزار استفاده کنند. 

 شود.

 ان طلوع قابل تعریف می باشد:بیمه گزاردسترسی در سیستم مدیریت ارتباط با  دو نوع سطح

 سطح دسترسی به فرم ها :  .1

در سطح دسترسی به فرم ها ، برای هر الگوی دسترسی و در نتیجه برای کلیه کاربران عضو در 

 این الگو ، نحوه دسترسی به این فرم تعیین می شود. این دسترسی ها شامل :

 ورود رکورد جدید دسترسی به 

 دسترسی به ویرایش رکود های قبلی 
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  دسترسی به حذف منطقی 

  دسترسی به حذف فیزیکی 

 دسترسی به گزارشها 

 دسترسی به آمار 

 دسترسی به تعیین کارشناس مربوطه 

 دسترسی به ارسال ها 

  دسترسی به خروجی هایExcel   و word 

  چاپدسترسی به 

 دسترسی به غیر فعال سازی رکوردها 

 طح دسترسی به رکوردها:س .0

 بیمه گزاراننحوه دسترسی کاربر به رکوردهای موجود در شرکتها و  ،در دسترسی به رکوردها

 . تعیین می شود

  در صورتی که دسترسی بر مبنای کارشناس مربوطه باشد، در این صورت کاربر فقط

عیین شده به رکوردهایی دسترسی دارد که این کاربر به عنوان کارشناس مربوطه آن ت

 باشد.

  در صورتی که دسترسی بر مبنای الگوی مربوطه باشد ، در این صورت کاربر به کلیه

رکورد هایی دسترسی دارد که این کاربر و کاربران هم الگوی او ، به عنوان کارشناس 

 مربوطه آن تعیین شده باشند.

 

 :شرکتهای بیمه گر -3
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گردد. فیلدهای این بخش شبیه فیلدهای اشاره می ثبتدر این قسمت   ی بیمه گراطالعات کلیه شرکتها

 باشند. ان میبیمه گزارشده در بخش 

 

 رقبا: -4

باشند در این قسمت میاستفاده کننده نرم افزار شرکت  رقیبو شرکتها که  بیمه گزاراناطالعات کلیه 

 بیمه گزاراند. باشنان میبیمه گزارشده در بخش گردد. فیلدهای این بخش شبیه فیلدهای اشاره ثبت می

 های دیگری را نیز بپذیرند.توانند نقشمی رقیبعالوه بر نقش های این بخش و شرکت

 

 :ثبت کلیه ارتباطات -5

شوند قابل ثبت و ها و رقبا برقرار میان، تامین کنندگان، نمایندگیبیمه گزارکلیه ارتباطاتی که با 

 باشند.گیری در نرم افزار میگزارش

 موضوع ارتباط 

 یا شخص برقرار کننده ارتباط بازاریاب ثبت 

  انواع روشهای ارتباطی ثبت 

  تاریخ و ساعت ارتباط( زمان ارتباطثبت( 

 بیمه گزارو توضیحات ارایه شده به  به تعداد نامحدود ثبت کاالی متناسب با ارتباط برقرار شده  

  یارتباط ایجنتثبت انواع 

 ثبت اثر ارتباط 

  امکانattach بادله شدهی مفایل ارتباط 

 کلی این ارتباط توضیحات 
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... 

 : خدمات بیمه ایتعریف  -6

  توسط شرکتارائه قابل تعریف خدمات و محصوالت 

 تعیین شرکت بیمه 
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  امکان گروه بندیn سطحی خدمات و محصوالت 

 

 بیمه نامه: -7

  بیمه نامهثبت شماره 

 تاریخ اعتبار 

 تاریخ انقضاء 
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  بیمه نامهعنوان 

 ستفاده(قالب )فرمت چاپی مورد ا 

  بازاریاب مرتبط 

 )میزان تخفیف )مبلغ یا درصدی از قیمت 

 مالیات بر ارزش افزوده 

  خدمات بیمه ای شامل نوع بیمه نامه، شیوه پرداخت، حق بیمه پایه، بیمه شده اول، بیمه شده

 دوم، سرمایه فوت، حق بیمه حادثه،حق بیمه امراض،ضریب حادثه ، تعدیل سرمایه و .....

 )... الحاقیه)نوع الحاقیه، تاریخ الحاقیه، شماره الحاقیه، حق بیمه اضافی و 

 کارمزد 

  انتخاب سال، حق بیمه خالص، مبلغ، شماره حساب، شماره چک، تاریخ نحوه پرداخت ثبت(

 چک، میزان اعتبار و ....(

  با فرمت مناسب انتخاب شده بیمه نامهامکان چاپ 

 بیمه نامهپی برای قابلیت ایجاد فرمت های مختلف چا 
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 کارتابل روزانه کاربر:  -8

د. تمامی نکنهر یک از کاربران سیستم به محض ورود، کلیه کارهای خود را در کارتابل روزانه مشاهده می

رسیده های مختلفی قابل نمایش است: وظایف امروز، وظایف آتی، وظایف سروظایف هر شخصی در دسته

، وظایف ارجاع شده به کاربر و وظایف ارجاع داده به دیگر یل شده )انجام شده(انجام نشده، وظایف تکم

 کاربران 

 جهت تعریف یک وظیفه فیلدهای زیر پر می شوند:

 )کد )به صورت اتوماتیک ثبت میگردد 

 عنوان وظیفه 
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 نوع وظیفه 

 وضعیت وظیفه 

 باال، متوسط، پایین( اولویت وظیفه( 

 

  وی تماس حاصل شود(شخص مرتبط )شخصی که بایستی با 

 )زمان شروع )تاریخ و ساعت 

 )زمان ارجاع  )تاریخ و ساعت 

 .زمان سررسید )تاریخ و ساعت( که بایستی وظیه در آن زمان انجام شود 

 )زمان یادآوری  )تاریخ و ساعت 

 نام شخص ارجاع دهنده کار 

 .نام شخص مسئول انجام کار که وظیفه به وی ارجاع داده شده است 

 درصد تکمیل 

 زمان تکمیل 

 نتیجه وظیفه 
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 توضیحات 

 تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال بندی وظایف راحتتعیین رنگ و آیکون )که یافتن و دسته

 توانند رنگ مشخصی داشته باشند.( ای از وظایف خاص مییک وظیفه یا دسته

 ( ابتدا انجام گیرند. در وظایف با اولویت باال تعدادی از وظایف بایستی به طور مثالتعیین اولویت) 

 امکان نمایش وظایف در قالب نمودار گانت چارت 

 

 :آالرم بر روی اطالعات جمع آوری شده -9

ها آالرم میدهد و می توان با توجه به آن مجددا با مشتری ارتباط مشخصاتی که نرم افزار بر روی آن 

 بر قرارنمود:

 در هنگام ارجاع یک وظیفه به یک کاربر 

 ل شدن وظایف ارجاعی که به ارجاع دهنده آالرم داده می شوددر هنگام تکمی 

  در صورت عدم تکمیل یک وظیفه ارجاع شده در زمان سررسید که به ارجاع دهنده و ارجاع

 شونده آالرم داده می شود
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 تاریخ یادآوری وظایف 

  تاریخ تولد 

 تاریخ ازدواج 

 تاریخ تاسیس شرکت 

 تاریخ اتمام قرارداد 

 طتاریخ سررسید اقسا 

 تاریخ سررسید چک ها 

 ... 

بوه افوراد و    متوون پویش فورض   های گروهی نرم افزار و توانند با استفاده از ارسالها میکه این تاریخ

 ها اطالع رسانی شوند.شرکت

 

 

     گزارشات: -01

ب تمامی پارامترهای ورودی حس طلوع، امکان تهیه گزارش بر بیمه گزاران نرم افزار مدیریت ارتباط با 

انواع گزارشات در موجودیت های مختلف قابل تعریف و دسترسی هستند.این گزارشات در .ردرا دا

 قالب گزارشات داده ای و یا نموداری در اختیار کاربران قرار می گیرند.
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هر گزارش دارای یک فرم گزارش است ، که کاربر می تواند با تعریف شرایط و فیلترینگ های مورد 

 گزارش مورد نیاز خود را بگیرد. نظر خود در آن،

 نمونه گزارشات آماده در این سیستم :

 ی بیمهگزارشات مربوط به شرکتها 

  بیمه گزارانگزارشات مربوط به 

 گزارشات مربوط به ارتباطات 

  بیمه نامه هاگزارشات مربوط به 

 گزارشات مربوط به وظایف 

 گزارشات مربوط به تاریخچه رکوردها 
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 داشبورد .31

 ن سیستم دارای قابلیت های زیر می باشد:داشبورد ای

 قابلیت چینش بالک ها توسط هر کاربر 

 قابلیت تعریف سطح دسترسی بالک ها برای هر الگوی دسترسی 

 قابلیت باز کردن و یا بستن بالک ها 

  قابلیت ایجاد بالک های گرافیکی از بخش گزارشات 

 قابلیت بروز رسانی بالک ها 

 ک ستون تا چهارستون در صفحهقابلیت نمایش بالک ها از ی 

 قابلیت تعریف یادداشت روزانه برای هر کاربر 

 قابلیت دسترسی به تقویم و ماشین حساب 
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 :راههای ارتباطی برنامه31.

. این نمایدبازاریابی از راه دور را تسهیل می ،کنترل درگاههای مختلف ارتباطی سازمانبا استفاده از این نرم افزار 

را در یک ارتباط  بیمه گزاران ی با کمک به بخش بازاریابی و کاهش هزینه های اجرایی تعداد زیادی از راههای ارتباط

  هدف قرار می دهند.

 

 انواع مختلف راههای ارتباطی موجود در برنامه: 

  ارسالSMS  و پیگیری آن ها بیمه گزاران به یک مشتری و یا گروهی از  

با صرف کمترین ارسال کنید،  SMSان بیمه گزاررای یک گروه از هنگامی که شما قصد داشته باشید ب

. این اقدام نمایید SMSزمان کافی است گروه مدنظر خود را انتخاب کنید و سپس نسبت به ارسال 

SMSتوانند شامل های تعیین شده میگردند. قالبهای استاندارد از پیش تعیین شده ارسال میها در قالب

ها به نام شخص دریافت SMSیا هر نوع اطالعات دیگری باشند. به این صورت  نام شخص، نام شرکت

 گردند که اثرگذاری بیشتری دارند.کننده ارسال می
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 گردد.ها ارتباطی به صورت اتوماتیک برای این شخص/شرکت ثبت میSMSبعد از ارسال 

، SMSرهیاب، ایرانیان ه پرداز، آتیه دادهای مگفا، سایت accountامکان استفاده از  SMSجهت ارسال 

های SMSها بنا به تعداد وب سایتاین در  SMSباشد که هزینه عضویت و شارژ و ... می پارسی نیک

در این روش، نیاز به سیم کارت نیست و فقط کافی است به ست. شارژ شده توسط شما، متفاوت ا

 اینترنت متصل باشید.

ها از سیم  SMSاستفاده کرد که در این روش  GSM Modemگاه همچنین برای این منظور میتوان از دست

های متفاوتی به جهت تفاوت در سرعت های مختلف این دستگاه قیمتد. مدلنگردکارت شما ارسال می

های ارسالی دارند که در صورت خرید هر دستگاه از جانب شما SMSانتقال اطالعات و همچنین حجم 

  Maestroو  Siemensو  Tatungر با نرم افزار موجود است. مدلهایی نظیر و تست از جانب ما، قابلیت کا

 که به موبایل های صنعتی معروفند، مناسب هستند. 

توانید از از طریق سیم کارت، می SMSهمچنین جهت ارسال 

 ند نیز  استفاده کنید.هست GSM دارای فناوری های موبایلی کهگوشی
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 بیمه گزاران روهی از ارسال فکس به یک مشتری و یا گ  

مدیران ها و شرکت، یافتن نام داشته باشیدان بیمه گزاراز  یگروهبرای ارسال فکس هنگامی که قصد 

 بری خواهد بود. کار زمانو ارسال دستی  ، شماره فکسمرتبط

در  شما قادر خواهید بود با صرف کمترین زمان ار و با وجود دیتابیس کامل موجود،به کمک این نرم افز

توانند در ها میبه وسیله فکس اقدام کنید. این فکسجهت اطالع رسانی و یا ارسال پیام های خاص 

نام شامل تواند به طور مثال قالب مدنظر شما می گردند.های استاندارد از پیش تعیین شده ارسال قالب

به این ترتیب نرم  شرکت، نام شخص مرتبط، پیشوند )دکتر، مهندس،...(، جنسیت و سمت فرد باشد.

 : افزار، متن فکس را با عبارتی مانند

 Xحضور مدیر فروش محترم شرکت 

  Yجناب آقای مهندس 

تواند در متن کند. این امکان میها،... را یک به یک عوض میها، جنسیتشروع میکند و اسامی، سمت

 ان ارسال گردد. زاربیمه گفکس هم وجود داشته باشد که متنی مشخص یا متنی داینامیک برای 

 

 

 

 

 

 

 پس. ها باالتر خواهد بوداثرگذاری فکسگردند و اطالعات به شخص مورد نظر ارسال میبه این ترتیب 

گردد و طی گزارشی ارتباطی به صورت اتوماتیک برای شخص/شرکت ثبت میها، از ارسال فکس
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 .اندهام یک، آن را دریافت نکردان فکس ارسال شده و کدبیمه گزارشود که به کدام یک از مشخص می

 و چاپ آدرس بیمه گزاران یا گروهی از  سال نامه به یک مشتری وار  

متن و عناوین باشد به این ترتیب که نرم افزار، ارسال گروهی نامه دقیقا شبیه ارسال گروهی فکس می

  کند.ها را دقیقا مطابق قالب تعریف شده پرینت مینامه

نام شخص گیرنده  ،. آدرس، کدپستی، صندوق پستیهستندای پستی نیز قابل چاپ هعالوه بر آن پاکت

 گردند.های پستی چاپ میروی پاکت و هر نوع اطالعاتی که در قالب مدنظر شما وجود داشته باشد نامه

 

 بیمه گزاران به یک مشتری و یا گروهی از و خبرنامه ارسال ایمیل  .14

 لیها و فالیمیها، متن الیمیا Subjectکه  قابل انجام است نیبه صورت آنال ل،یمیا یگروه ارسال

attach تواند به صورت ها با توجه به قالب تعریف شده از سوی شما میاین ایمیل ند.هست تقابل ثب

 داینامیک بنا به نیاز شما تغییر کند. 
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معتبر  توان از یم قیطر نیو بدشوند یتوسط نرم افزار چک م لیمیها قبل از ارسال الیمیاتمامی فرمت 

 حاصل کرد. نانیها قبل از ارسال، توسط نرم افزار اطم لیمیا نیبودن ا نامعتبر ای

 گردند. ارسال می inboxها حتما به ، این ایمیلدر ارسالهمچنین با توجه به تکنولوژی به کار رفته 

 

 : Caller IDامکان  .32

، رقیب، بازاریاب، ... در هنگام تماس آنان که موجب ه گزاربیمبا قابلیت نمایش خالصه اطالعاتی از 

 هوشمندی سازمان شما در تعامل و شروع ارتباط خواهد شد.

  تماس گیرندهشماره 

  تماس گیرندهگروه 

 شخص تماس گیرنده 

  نمایش مختصری از اطالعات و ارتباطات 

 

 امکان ضبط مکالمات تلفنی .36
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ی، به صورتی که فایلهای ضبط شده به صورت اتوماتیک در قابلیت ضبط کلیه مکالمات ورودی و خروج

شوند. همچنین قابلیت گزارش گیری روی مکالمات ضبط شده، می attach بیمه گزاربخش ارتباطات 

 تماس های از دست رفته و پیگیری های صورت گرفته وجود خواهد داشت. 

 

 

 VOIPامکان ارتباط با سرور  .36

  سرورVIOP چیست ؟ 

VOIP های صوتی آنالوگ یک مکالمه تکل صوت روی اینترنت، روشی جهت تبدیل سیگنالیا پرو

به هر کجا  ویا اینترانت های دیجیتالی است که قادر هستند تا به وسیله شبکه اینترنتتلفنی به داده

و از  IP صدای انسان توسط بسته های اطالعاتی VOIP منتقل شوند. در واقع ، با استفاده از فن آوری

هزینه مکالمه بسیار کمتر است و  VOIP ارسال می گردد . با استفاده از و یا اینترانت ق اینترنتطری

 .برای سرویس ها نیازی به شرکتهای مخابراتی نداریم

  نحوه ارتباط با سرور هایVOIP 
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وف که یکی از معر Asteriskان طلوع امکان ارتباط با سرور بیمه گزاردر نرم افزار مدیریت ارتباط با 

 می باشد فراهم شده است. VoIPترین سرویس دهنده های 

 فراهم شده است: VOIPقابلیت های زیر برای ارتباط با سرور 

  قابلیتDial   در داخل نرم افزارCRM  و شماره گیری توسطAsterisk  

  قابلیت ارسالCallerID   تشخیص داده شده در سرورAsterisk  به نرم افزارCRM  

  اطالعات تماس گیرندهطلوع و نمایش 

  قابلیت فرمان دهی نرم افزارCRM  طلوع جهت وصل کردن اتوماتیک تماس ورودی به

انی که بیمه گزارنرم افزار می توان تمامی یک کاربر خاص مثال : در صورت برنامه ریزی در این 

ارشناس ک طلوع شناسایی می شوند را به صورت اتوماتیک به CRMتماس می گیرند و در نرم افزار 

وصل نمود و کلیه تماس های ناشناس را به یک کاربر خاص )مثال منشی (  بیمه گزارمربوطه آن 

 اتصال داد.

  ارسال فکس از طریق سرور قابلیتAsterisk کلیه فکس های تعریف ، که در این مورد

 ارسال می شود Asteriskطلوع از طریق سرور   CRMشده در نرم افزار 

 س های رسیده در سرور قابلیت دریافت فکAsterisk  و ثبت آن در نرم افزارCRM 

 طلوع

 :Dialingقابلیت  .37

ان طلوع کاربر می تواند با کلیک بر روی شماره های تلفن ، بیمه گزاردر نرم افزار مدیریت ارتباط با 

 بیمهفکس و موبایل های موجود ، شماره گیری انجام شود و سپس کاربر با برداشتن گوشی تلفن با 

 صحبت نماید. گزار

الزم است کامپیوتر کاربر دارای کارت مودم باشدو گوشی    VOIPدر صورت عدم وجود سیستم 

 تلفن به آن متصل باشد.
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 ماژول نظرسنجی و رضایت سنجی .31

 فرم با یا ها و امکان ایجاد انواع فرمهای نظرسنجی )فرم پویا و دارای چندین انتخاب در گزینه

 یین شده(های از پیش تعگزینه

 
 امکان ایجاد سواالت تستی و تشریحی 

 امکان ایجاد گزینه های تستی و پاسخهای تشریحی 

 ان از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشانبیمه گزارها توسط خود امکان پاسخگویی به فرم 

  انبیمه گزارخاص و یا گروهی از  بیمه گزارامکان گزارش گیری از میزان رضایت و نظرات یک 

 
 

 

 های تخفیف، عضویت، خرید کارتاستفاده از امکان  .02
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هوای خریود   های عضوویت و یوا کوارت   های تخفیف، کارتتوان از کارتطلوع می CRMاز طریق نرم افزار 

ان استفاده کرد؛ به این صورت که به محض کشیدن کارت در بارکدخوان، با توجوه  بیمه گزارصادر شده برای 

هوای قابول   ت ایشان موجود است کلیه اطالعات، سوابق ارتباطی و میزان تخفیفکه روی کار بیمه گزاربه کد 

مشوخص   بیموه گوزار  شوند و با توجه به آن، نوع مراودات بوا  روی صفحه مانیتور ظاهر می بیمه گزارارائه به 

 گردند.می

 

 فرم درخواست نمایندگی  مدیریتامکان  .53

 نظر شماایجاد فرم درخواست نمایندگی بنا به فیلدهای مد 

 های متقاضی از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشانامکان پرکردن این فرم توسط افراد و یا شرکت 

  مدیریت فرمهای دریافت شده در نرم افزارCRM 

 ای اتوماتیک در کارتابل یکی از کاربران جهت پیگیری فرم دریافت شدهایجاد وظیفه 

 

 کاال )سفارش( فرم درخواست مدیریت امکان  .55
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 بنا به فیلدهای مدنظر شما ایجاد فرم درخواست کاال  

  از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان انبیمه گزارپرکردن این فرم توسط  

  مدیریت فرمهای دریافت شده در نرم افزارCRM 

 ای اتوماتیک در کارتابل یکی از کاربران جهت پیگیری فرم دریافت شدهایجاد وظیفه 

 

 درخواست عضویت فرممدیریت امکان  .51

  بنا به فیلدهای مدنظر شما عضویتایجاد فرم درخواست  

  از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشانان بیمه گزارپرکردن این فرم توسط  

  مدیریت فرمهای دریافت شده در نرم افزارCRM 

 ای اتوماتیک در کارتابل یکی از کاربران جهت پیگیری فرم دریافت شدهایجاد وظیفه 

 

 ات دیگر:مکانا .51
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 هوای  بوه طوور مثوال فورم     .02، 11، 10هوای  های شبیه ردیوف از نوع فرم دیگری یهامکان ایجاد فرما

 در این نرم افزار قابل مدیریت هستند. سمینار، کنفرانس...، های آموزشیدر دوره درخواست ثبت نام

  قابلیت نمایش تاریخچه رکوردها در بخشhistory : از اطالعات توسط بخشی مشخض شود هر که

 کدام کاربر و در چه تاریخ و ساعتی ایجاد شدند، توسط کدام یک و در چه زمانی ویرایش شدند...

  خروجی امکان دریافتhtml ،word ،txt ،xml از کلیه اطالعات 

 تهیه پشتیبان از اطالعات برنامه و بازخوانی اطالعات 

 

 به همين سادگی....  "خدمت کن مشتریبه "

 


