
 نام شرکت:  

 نام و نام خانوادگی مدیر مالی : 

 نام و نام خانوادگی شخص پر کننده فرم:

 

در جدول سمت  راست هر فعالیت را با توجه به اهمیتی که برای شما دارد و در جدول سمت چپ میزان خوب بودن 

 نمره دهید: 10شرکت طلوع در مورد هر یک از این فعالیتها را مبنای 

 

 
اهمیت این موضوعات برای شما میزان 

 چقدر است؟

ارزیابی 
بر مبنای 

10 

  واکنش به درخواست تامین نیازهای شما 1

  کیفیت پیش فاکتور/ فاکتور/  قرارداد 2

  قیمت 3

  شروع پروژه 4

  مدیریت پروژه 5

  عکس العمل نسبت به تغییر/ مشکالت 6

  مستندسازی 7

  تحویل به موقع 8

  تسویه حساب  9

  خدمات پس از فروش 10

  ارائه دامنه کامل از خدمات 11

  کیفیت محصول 12

  باال بودن ضریب اطمینان در خرید 13

  پشتیبانی فنی 14

15 
ایجاد ارزش افزوده سازمان درازای 

 خرید خدمت/ محصول
 

  روابط 16
 

 
میزان خوب بودن شرکت طلوع در هر 

 است؟ یک از این طبقات چقدر

ارزیابی 
بر مبنای 

10 

  واکنش به درخواست تامین نیازهای شما 1

  کیفیت پیش فاکتور/ فاکتور/  قرارداد 2

  قیمت 3

  شروع پروژه 4

  مدیریت پروژه 5

  عکس العمل نسبت به تغییر/ مشکالت 6

  مستندسازی 7

  تحویل به موقع 8

  تسویه حساب  9

  خدمات پس از فروش 10

  ارائه دامنه کامل از خدمات 11

  کیفیت محصول 12

  باال بودن ضریب اطمینان در خرید 13

  پشتیبانی فنی 14

15 
ایجاد ارزش افزوده سازمان درازای 

 خرید خدمت/ محصول
 

  روابط 16
 

 

 

 

 

 

 

 



 درصد باشد. 100به هر یک از پنج سوال درصدی اختصاص دهید تا جمع کل امتیازات 

 

 امتیاز اختصاص داده شده شرح ردیف

  ظاهر وسایل فیزیکی، تجهیزات، کارکنان و وسایل ارتباط شرکت طلوع 1

  توانایی شرکت طلوع در انجام با اطمینان و دقیق خدمات تعهد شده 2

  دانش و نزاکت کارکنان شرکت طلوع و توانایی آنها در نشان دادن اطمینان و اعتماد 3

  شرکت طلوع در کمک به مشتری ها و ارائه خدمات فوریعالقه، همدلی و توجه  4

  قابلیت محصول در برآورده کردن نیازهای سازمان شما 5

 امتیاز 100 :جمع امتیازات

 

 

سواالت زیر در خصوص ویژگی های شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع می باشد. به هر یک از سواالت زیر یک 

 دهید.( اختصاص 7تا  1امتیاز )از 

ف
دی

ر
 

 شرح

کامال  7کامالً مخالف.........  1
 موافق

1 2 3 4 5 6 7 

 شرکت طلوع دارای تجهیزات پیشرفته ای است. 1
       

 امکانات فیزیکی شرکت طلوع از لحاظ ظاهری جذاب هستند. 2
       

3 
)مثل جزوه ها یا صورت حساب ها(  در شرکت طلوع مواردی که به خدمات مربوط اند

 از لحاظ ظاهری جذاب هستند.
       

4 
به لحاظ محتوایی مبین  CRMمالتی مدیا و کلیه فایل های ارسال شده  CDکاتالوگ، 

 و خصوصیات نرم افزار می باشند. CRMمفهوم 

       

5 
طلوع از سوی  CRMو نرم افزار  CRMتوضیحات و اطالعات مناسب در خصوص 

 کارشناس فروش ارائه شده است.

       

 نحوه برقرای ارتباط تلفنی کارشناس فروش مناسب بوده است. 6
       

 روند پیگیری کارشناس فروش برای ست کردن قرار حضوری مناسب بوده است. 7
       

8 
  CRMجلسه موثری به صورت حضوری در خصوص توضیح در مورد نرم افزار 

 برگزار گردیده است.

       

 روند پیگیری کارشناس فروش برای انجام مراحل عقد قرارداد مناسب بوده است. 9
       

10 
کارشناس فروش در دریافت و هدایت نیازهای شما به سمت استفاده بهینه از نرم افزار 

 موفق بوده است.
       

11 
در زمان مشخصی انجام دهد، به آن زمانی که شرکت طلوع قول می دهد که کاری را 

 عمل می کند.
       

12 
زمانی که شما دارای مشکل هستید، شرکت طلوع جهت برطرف کردن آن تالش 

 صادقانه ای را انجام می دهد.
       

 شرکت طلوع دقیقاً خدمات را در همان زمان اول انجام می دهد. 13
       



 

 

 


