
 CRM شخصی سازی

 پیام گستش سا شخصی ساصی کٌیذ.  CRMاص ایي صفحِ هی تَاًیذ توام هَجَدیت ّا ٍ آیتن ّای  

  :اساس شواسُ ّای هَجَد دس تصَیشبش 

 .کٌیذ فیلتش سا ّا آیتن اًَاع تَاًیذ  هی فیلتش: .1

 اطالعرا   برشای . دّذ هی افضاس ًشم دس سا آى فشآیٌذ با ّوشاُ اجاصُ ٍاسد کشدى یک آیتن . رخیشُ ٍ باسگزاسی فشآیٌذ:2

 سا هطالعِ کٌیذ. رخیشُ ٍ باسگزاسی فشآیٌذ قسوت بیشتش،

ذ. برِ طرَس هلرار برشای فراکتَس اهکراى       با اًتخای آیکَى + هی تَاًیذ صیشًَع جذیذی سا اضرافِ ًوایر   اضافِ کشدى: .3

 شرواسُ  هالیرا ،  دسصرذ  دس هتفراٍ   کاهال هشخصا  با ّایی ًَع صیش. است شذُ فشاّن هختلف ّای ًَع صیش ساختي

 .آًْا ًوایش پیش قالب حتی ٍ تأییذ هجَص فاکتَس، ششٍع

ّش فیلذی کِ دس ایي قسوت اضافِ اهکاى تعشیف سَپش فیلذّا سا دس اختیاس شوا قشاس هی دّذ.  . ٍیشایش سَپش فیلذ:4

اص ًرَع   "هحر  تحَیر   "شَد. دس تواهی آیتن ّای آى گشٍُ اضافِ خَاّذ شذ. )بشای هلار اگش شوا یک فیلذ بِ ًرام  

 لیست دس آیتن فاکتَسّا اضافِ کٌیذ، دس تواهی اًَاع فاکتَسّایی کِ داسیذ، ایي فیلذ ًوایش دادُ هی شَد.(

 یلذّای هشتشک بیي آیتن ّای هختلف بسیاس هفیذ است.ایي اهکاى بشای تعشیف کشدى ف

 اًتخرا   آیتن سٍی بش با کلیک بش سٍی آیکَى تحت چشخِ کاسی، فشآیٌذ طشاحی شذُ . فعار/غیشفعار کشدى چشخِ:5

آیکَى چشخِ بِ هعٌی فعار بَدى چشخِ کراسی برش سٍی آیرتن اسرت ٍ      کٌاس دس سًگ سبض تیک. گشدد هی فعار شذُ

                           ضشبذس قشهض سًگ بِ هعٌی غیش فعار بَدى چشخِ کاسی بشسٍی آیتن است.

با کلیک بش سٍی آیکَى ٍیشایش چشخِ کاسی پٌجشُ ای باص هی شَد ٍ اهکاى طشاحی فشآیٌرذ   . ٍیشایش چشخِ کاسی:6

  ن اًتخا  شذُ فشاّن هی گشدد.بش سٍی آیت

 هشاجعِ ًواییذ.( طشاحی چشخِ کاسی )بشای اطالعا  بیشتش بِ لیٌک

 ایي آیکَى هیتَاًیذ آیتن هَسد ًظش سا ٍیشایش کٌیذ. با کلیک بش سٍی . ٍیشایش یک آیتن:7
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دستشسری   هجَصّای ّش آیتن سا هیتَاًیذ تعییي کٌیذ. بشای اطالعا  بیشتش دس خصَص هجَصّا، قسروت  . هجَصّا:8

 سا هطالعِ کٌیذ. ّای هَجَدیت ّا

َى ًورایش برِ هشتشی،هشرتشیاى    آیک ٍ اًتخا   هاطٍر باشگاُ هشتشیاى دس صَستی فعار یَدى ًوایش بِ هشتشی: .9

 شوا با هشاجعِ بِ صفحِ خَد،دس صَس  داشتي ایي ًَع آیتن هی تَاًٌذ آى سا دس پشٍفای  خَد هشاّذُ ًوایٌذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بشای اطالع اص ًحَُ ٍیشایش ّش کذام اص آیتن ّا:

A:دریافت و پرداخت . 

 هشاجعِ کٌیذ.تٌظیوا  هشتشک آیتن ّای سیستن  بِ قسوت

B. :پیش فاکتور و فاکتور و فاکتور برگشت 

 .دس بخش تٌظیوا  هشاجعِ ًواییذ هذیشیت فاکتَسّالطفا بِ لیٌک 

C:تماس تلفنی . 

 هشاجعِ کٌیذ. تٌظیوا  هشتشک آیتن ّای سیستن بِ قسوت
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D . انبار:رسیذ ها و حواله های 

 .دس بخش تٌظیوا  هشاجعِ ًواییذ هذیشیت تشاکٌش ّای اًباس لطفا بِ لیٌک

E. :درخواست پشتیبانی  

 دس بخش تٌظیوا  هشاجعِ ًواییذ.  هذیشیت دسخَاست ّالطفا بِ لیٌک 

F:فایل . 

 هشاجعِ کٌیذ. تٌظیوا  هشتشک آیتن ّای سیستن بِ قسوت

G:فرصت . 

 هشاجعِ کٌیذ. تٌظیوا  هشتشک آیتن ّای سیستن  بِ قسوت

H. :فرم  

 دس بخش تٌظیوا  هشاجعِ ًواییذ. هذیشیت فشم ّالطفا بِ لیٌک 

I:قرار مالقات . 

 هشاجعِ کٌیذ.تٌظیوا  هشتشک آیتن ّای سیستن  بِ قسوت

J. :قرارداد  

 دس بخش تٌظیوا  هشاجعِ ًواییذ.   هذیشیت قشاسدادّالطفا بِ لیٌک 

K:هویت . 

 هشاجعِ کٌیذ.تٌظیوا  هشتشک آیتن ّای سیستن  بِ قسوت

L:وظیفه . 

 هشاجعِ کٌیذ.تٌظیوا  هشتشک آیتن ّای سیستن  بِ قسوت
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M:یادداشت . 

  هشاجعِ کٌیذ.تٌظیوا  هشتشک آیتن ّای سیستن  بِ قسوت
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