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راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

مقدمه
همانطور که همه میدانند پایههای تجارت در عصر حاضر بر روی مشتریان هر مجموعه بنا نهاده شده است .مشتری ،مهمترین
عامل رکود یا شکوفایی وضعیت اقتصادی هر واحد تجاری میباشد .بنابراین پیشبینی و کسب آگاهی از نیازهای مشتریان و
تالش برای مرتفع نمودن آنها و باال بردن کیفیت خدمات و محصوالت ارائه شده از مهمترین وظایف مدیران هر شرکت میباشد.
بنابراین مدیریت ارتباط با مشتری ،امروزه به دانشی تخصصی در زمینه تجارت تبدیل شده است .و تمام شرکتهای بزرگ در
حال استفاده از سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری یا  CRMهستند.
در این راستا ،شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع نیز ،اقدام به طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع
به صورت کامال ساده و کاربر پسند نموده است .نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع قادر به مدیریت کامل بخش بازاریابی،
فروش و خدمات پس از فروش می باشد.

بازاریابی

خدمات
پس از
فروش

فروش

به زبان ساده ،نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع ،نرمافزاری است که اطالعات انواع مخاطبان مانند مشتری ،سرنخ ،تامین
کنندهی کاال و خدمات ،و غیره را ذخیره کرده و قابلیت ویرایش ،ذخیره سازی ،آرشیو و برنامهریزی ارتباط با مخاطبان را فراهم
می آورد.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

شکل زیر نمایی کلی از قابلیتهای اصلی نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع را نشان میدهد:

ثبت
ارتباطات

ورود
مشخصات
مخاطبین

نظرسنجی

تعریف
وظیفه

میریت پروژه

باشگاه
مشتریان

گزارش
گیری

نرم افزار
مدیریت ارتباط
با مشتریان
طلوع

مدیریت
ارسال ها و
دریافت ها

خدمات پس
از فروش

ثبت
سفارش

آالرم ها

مدیریت
کاربران

مدیریت انبار
ضبط
مکالمات

www.toluesoft.com

مدیریت
کاالها و
خدمات
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راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

ورود به برنامه
برای ورود به برنامهی مدیریت ارتباط با مشتریان ،آدرس برنامه (برای مثال )/http://www.toluecrmweb.com :و یا IP
رایانه خود (برای مثال )/http://192.168.0.24 :را در  AddressBarمرورگر  FireFoxوارد نمایید.
این برنامه ،با مرورگرهای فایرفاکس و کروم ،سازگار می باشد.
بعد از وارد کردن آدرس ،فرم زیر ظاهر میشود:

با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور ،وارد صفحهی اصلی برنامه میشوید.
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راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

صفحهی اصلی

این صفحه شامل سه بخش اصلی میباشد:
 بخش باالی صفحه که در تمام صفحات برنامه وجود دارد.

 داشبورد :بخشی که بالکهای دسترسی سریع به اطالعات برنامه را نمایش میدهد .و
 بخش تنظیمات صفحهی اصلی

بخش باالی صفحه
بخش باالی صفحه در تمام صفحات سیستم وجود دارد.

در این بخش  ،تاریخ و ساعت ،به همراهِ نامِ شخصِ وارد شده به برنامه ،و تعدادی آیکون ،نمایش داده میشود .با کلیک بر روی
آیکون "مدیر سیستم" ،پروفایل کاربر جاری ،کاربران فعال ،لیست تماسها ،راهنمای آنالینِ برنامه و دکمهی خروج مشاهده
میشود.
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راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

کاربران فعال :کاربرانی هستند که وارد برنامه شده و آنالین میباشند.
آیکون آالرم ،مربوط به آالرمهایی است که سیستم ،بر اساس تنظیمات دیگر کاربران و وظایف تعیین شده ،به اطالع
کاربر جاری میرساند .با کلیک بر روی این آیکون ،لیست آالرمهای موجود نمایش داده میشود.
برخی از مشخصاتی که نرمافزار بر روی آنها آالرم میدهد عبارتاند از:
تاریخ تولد
تاریخ ازدواج
تاریخ تاسیس شرکت
تاریخ اتمام قرارداد
تاریخ سررسید اقساط
تاریخ سررسید چک ها
این تاریخها میتوانند با استفاده از ارسالهای گروهی نرمافزار و متون پیش فرض به افراد و شرکتها اطالع رسانی شوند .با
کلیک بر روی این دکمه میتوان به صفحهی اصلی این آالرم وارد شد.
با کلیک بر روی گزینهی "راهنما" در لیست مربوط به آیکون "مدیر سیستم" ،راهنمای آنالین برنامه به شکل زیر باز میشود.

راهنمای آنالین
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

داشبورد یا بخش نمایش بالکها
در این بخش ،بالکهای دسترسی سریع به اطالعات برنامه ،قابل نمایش است .بالکهایی نظیر :شرکتها ،اشخاص ،ارتباطات،
وظایف امروز ،و موارد دیگر که در زیر نشان داده شدهاند:
شرکتها:

اشخاص:

ارتباطات:

وظایف امروز:

www.toluesoft.com

info@toluesoft.com

02177512236 -02177513268

12

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع
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یادداشت روزانه:
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

آخرین پیش فاکتورها:

آخرین فاکتورهای صادر شده:

نمودارهای گرافیکی انتخاب شده در بخش گزارشات:
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راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

تقویم ماهانه:

در هر یک از بالکهای فوق ،امکان جستجوی رکورد مورد نظر؛ و ورود به صفحهی اصلی نمایش لیست رکوردهای مربوط به
آن بالک وجود دارد .برای مثال ما میتوانیم در بالک شرکتها نام یک شرکت را جستجو نماییم و با کلیک بر روی نام این
شرکت وارد صفحه مربوط به اطالعات آن شویم.

در این صفحه ،لینک به بقیه اطالعات این رکورد وجود دارد.

و یا می توان با کلیک بر روی لینک "لیست شرکت ها" در پایین بالک ،وارد صفحهی نمایش لیست شرکتها شد.
همچنین در جلوی هر یک از رکوردهای موجود در بالک ،پنجره ی جستجو قرار دارد که امکان جستجوی بخشهای دیگر
مربوط به رکورد را در بالک مربوط به آن میدهد .نمایش نتیجه ی این جستجو ،در همین صفحه و بالک مربوط به خودش،
فعال خواهد شد.
www.toluesoft.com
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راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

بخش تنظیمات صفحه اصلی

در این بخش میتوان بالکهای مورد نیاز را فعال نمود و ساختار چینش بالکها را به صورت تک ستونی یا دو ستونی و یا سه
و چهار ستونی انتخاب نمود.
همچنین با  Drag & Dropمیتوان این بالکها را در باال یا پایین صفحه قرار داد .کافی است با موس ،باالی هر بالک را
گرفته و به سمت مورد نظر بکشید.
برای نمونه در شکل زیر بالکها جابجا شدهاند:
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

فصل دوم

لیست صفحات
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راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

لیست صفحات
کلیه لیست صفحات از سه بخش اصلی تشکیل شدهاند:

 .1بخش آیکون های باالی صفحات لیست رکوردها
بخش آیکونهای باالی صفحه که وظیفه انجام عملیات بر روی دادههای داخل لیست را بر عهده دارند.

 .2بخش نمایش لیست دادهها
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

 .3بخش صفحهبندی لیست رکوردها

آیکونهای مشترک باالی لیست های رکوردها

آیکون جدید ،جهت باز نمودن فرم ورود رکورد جدید ،بر روی این آیکون کلیک نمایید.
فرم ورود رکورد جدید ،برای هر کاربر ،بعد از یک بار وارد شدن به این فرم ،در سیستم کَش می شود و در دفعات بعدی ،این
فرم در این سیستم ،سریعتر باز میشود.

آیکون رکوردهای حذف شده؛ این آیکون ،صفحه ی لیست رکوردهای به صورت موقت حذف شده را نمایش میدهد.
رکوردهایی که حذف میشوند ،حذف آنها به صورت دائم نیست ،یعنی اطالعات به صورت موقت حذف شدهاند و قابل بازیابی
میباشند .با کلیک بر روی این آیکون ،لیست رکوردهای به صورت موقت حذف شده ،مشاهده میشود؛ و در صورت داشتن
سطح دسترسی ،میتوان اطالعات حذف شده را بازیابی و یا آنها را حذف دائم نمود.

این آیکون ،برای انتخاب رکوردها در لیست ،استفاده میشود.
با کلیک بر روی این آیکون ،منوی زیر باز میشود:

این منو دارای سه گزینه میباشد.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

گزینه :1انتخاب رکوردهای این صفحه
با کلیک بر روی این گزینه ،کلیه رکوردهای موجود در داخل لیست ،انتخاب میشوند .مانند شکل زیر:

گزینه  :2انتخاب معکوس
در صورت کلیک بر روی این گزینه ،کلیه انتخابها در این صفحه معکوس میشوند ،یعنی رکوردهای انتخاب شده از حالت
انتخاب خارج میشوند و رکوردهای انتخاب نشده ،در حالت انتخاب قرار میگیرند.
گزینه  :3حذف انتخابها
با کلیک بر روی این گزینه ،کلیه رکوردهای انتخابی ،از حالت انتخاب خارج میشوند.
الزم به ذکر است برای انتخاب و یا حذف انتخاب یک یا چندین رکورد در لیست ،میتوانید بر روی چک باکس موجود در ستون
انتخاب هم کلیک نمایید.
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راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

برای فعال سازی و یا غیر فعال کردن رکوردهای انتخاب شده در لیست از این آیکون استفاده میشود.
برای انجام این عملیات ،ابتدا یک یا چندین رکورد را در لیست ،انتخاب نمایید.
با کلیک بر روی این آیکون ،منوی زیر باز میشود:

این منو شامل دو آیتم میباشد:
 -1فعال
با کلیک بر روی آیتم فعال ،رکوردهای انتخاب شده در لیست در صورتی که غیر فعال باشند ،فعال میشوند.
در صورت عدم انتخاب رکوردی در لیست و کلیک بر روی این آیکون ،پیام زیر را مشاهده مینمایید.

پس از انتخاب یک یا چند رکورد غیر فعال در لیست ،با کلیک بر روی این آیکون پیام زیر مشاهده خواهد شد:
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در صورت زدن کلید  OKعملیات فعال سازی انجام خواهد شد و در صورت زدن کلید  Cancelهیچ عملیاتی انجام نخواهد
شد.

 -2غیر فعال
با کلیک بر روی آیتم غیر فعال ،رکوردهای انتخاب شده در لیست در صورتی که فعال باشند ،غیر فعال میشوند.
در صورت عدم انتخاب رکوردی در لیست و کلیک بر روی این آیکون ،پیام زیر را مشاهده مینمایید.

پس از انتخاب یک یا چند رکورد فعال در لیست ،با کلیک بر روی این آیکون ،پیام زیر مشاهده خواهد شد:

در صورت زدن کلید  OKعملیات غیر فعال سازی انجام خواهد شد و در صورت زدن کلید  Cancelهیچ عملیاتی انجام نخواهد
شد.
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تفاوت رکوردهای فعال و غیر فعال:
در صورتی که رکوردی غیر فعال شود ،این رکورد در لیست های کشویی ،مشاهده نخواهد شد.
مثال :اگر یک استان را در صفحه لیست استانها غیر فعال نمایید ،در هنگام تعریف استان ،در لیست کشویی استانها ،فقط
استانهای فعال خواهند آمد و استانهای غیر فعال وجود نخواهند داشت.
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رکوردهای غیر فعال را میتوان به عنوان رکوردهای آرشیوی در نظر گرفت ،زیرا از این رکوردها دیگر استفاده نمیشود.
تفاوت رکوردهای غیر فعال و رکوردهای حذف شده موقت:
 رکوردهای غیر فعال در لیست رکوردهای یک صفحه مشاهده میشوند ولی رکوردهای حذف شده موقت ،به صفحه
رکوردهای حذف شده منتقل میشوند و در لیست نیز مشاهده نمیشوند.
 رکوردهای حذف شده در گزارشات نیز آورده نمیشوند ولی از رکوردهای غیر فعال میتوانید گزارش بگیرید.
برای حذف موقت رکوردهای انتخابی در لیست استفاده میشود.
برای انجام این عملیات ،ابتدا یک یا چندین رکورد را در لیست ،انتخاب نمایید.
با کلیک بر روی این آیکون ،در صورت عدم انتخاب رکوردی در لیست ،پیام زیر را مشاهده خواهید نمود.

در صورت انتخاب یک یا چندین رکورد ،با کلیک بر روی این آیکون ،پیام زیر را مشاهده مینمایید.

با زدن کلید  OKرکوردهای انتخاب شده حذف موقت خواهند شد.
رکوردهای حذف موقت شده ،از لیست رکوردهای این صفحه خارج شده و در صفحه ی رکوردهای حذف شده قرار خواهند
گرفت.
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برای ایجاد خروجیهای  Html ،Word ،Excelو  XMLاز این آیکون استفاده نمایید.
 در صورت فیلتر نمودن لیست رکوردها ،اطالعات فایل خروجی به همان شکل فیلتر شده آورده میشوند.
 هم چنین در فایل خروجی ،فقط ستونهای در حال نمایش از لیست آورده خواهند شد.
با کلیک بر روی این آیکون ،منوی زیر باز میشود.

با استفاده از این منو شما میتوانید از اطالعات لیست صفحه جاری ،خروجیهای زیر را دریافت نمایید.
 -1خروجی Excel
برای ایجاد خروجی  Excelبر روی این آیتم کلیک نمایید.
سیستم پس از نمایش پیام "چند لحظه منتظر بمانید  "...و ایجاد ساختار مورد نیاز ،فرم دانلود زیر را نمایش میدهد:
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با انتخاب گزینه  Open Withفایل ایجاد شده به وسیله  Microsoft Excelباز خواهد شد .و در صورت انتخاب گزینه
 Save Fileفایل ایجاد شده بر روی مسیر انتخابی ذخیره میشود.
در صورت مشاهده پیام زیر در هنگام نمایش فایل  Excelبر روی گزینه  Yesکلیک نمایید.

برای ایجاد خروجی  ،Excelالزم است بر روی سرور 2010Microsoft Office ،نصب باشد.
-2خروجی Word
برای ایجاد خروجی  Wordبر روی این آیتم کلیک نمایید.
سیستم پس از نمایش پیام "چند لحظه منتظر بمانید  "...و ایجاد ساختار مورد نیاز فرم دانلود زیر را نمایش میدهد:

با انتخاب گزینه  Open Withفایل ایجاد شده به وسیله  Microsoft Wordباز خواهد شد .و در صورت انتخاب گزینه
 Save Fileفایل ایجاد شده بر روی مسیر انتخابی ذخیره میشود.
برای ایجاد خروجی Wordنیز الزم است بر روی سرور 2010Microsoft Office ،نصب باشد.
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-3خروجی Html
برای ایجاد خروجی  Htmlبر روی این آیتم کلیک نمایید.
سیستم پس از نمایش پیام "چند لحظه منتظر بمانید  "...و ایجاد ساختار مورد نیاز ،فرم دانلود زیر را نمایش میدهد:

با انتخاب گزینه  Open Withفایل ایجاد شده به وسیله  Mozila FireFoxباز خواهد شد .و در صورت انتخاب گزینه
 ، Save Fileفایل ایجاد شده بر روی مسیر انتخابی ذخیره میشود.
-4خروجی XML
برای ایجاد خروجی  XMLبر روی این آیتم کلیک نمایید.
سیستم پس از نمایش پیام "چند لحظه منتظر بمانید  "...و ایجاد ساختار مورد نیاز ،فرم دانلود را نمایش میدهد و میتوانید
آن را ذخیره نمایید و یا بر روی یک  Editor XMLنمایش دهید.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[
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آیکون مدیریت دسترسی ،برای تعریف سطوح دسترسی به امکانات مختلف برنامه ،برای الگوهای مختلف کاربران از این
آیکون استفاده نمایید .این آیکون در بخش کاربران به طور کامل توضیح داده شده است.
با کلیک بر روی این آیکون ،در صورت وجود فرم گزارش برای لیست جاری ،آن را مشاهده خواهید نمود و با انتخاب هر
یک میتوانید گزارشات ویژه آن را مشاهده نمایید.
برای دیدن لیست گزارشهای هر صفحه با کلیک بر روی این آیکون ،منویی همانند منوی زیر مشاهده میشود .که با کلیک بر
روی هر آیتم ،فرم گزارش آن باز خواهد شد.

برای چاپ اطالعات لیست جاری ،بر روی این آیکون کلیک نمایید.
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 در صورت فیلتر نمودن لیست ،اطالعات به همان شکل فیلتر شده آورده میشوند.
 هم چنین در چاپ ،فقط ستونهای در حال نمایش از لیست ،چاپ میشوند.
برای مشاهده آمار لیست جاری ،بر روی این آیکون کلیک نمایید.
آمار نمایش داده شده شامل شش گزینه زیر میباشد:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

تمام رکوردها :شامل تمامی رکوردهای موجود در لیست؛ رکوردهای حذف شده و حذف نشده میباشد.
رکوردهای حذف نشده :نمایش دهنده کل رکوردهای حذف نشده در این لیست میباشد.
رکوردهای فعال :شامل کل رکوردهایی است که پرچم فعال بودن آنها یک است.
رکوردهای حذف شده :شامل کل رکوردهایی است که حذف منطقی شدهاند و در لیست حذف شدهها قرار گرفتهاند.
رکوردهای غیر فعال :شامل کل رکوردهایی است که پرچم فعال بودن آنها صفر است.
تعداد فیلتر شده :شامل تعداد رکوردهای فیلتر شده میباشد.
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با کلیک بر روی این آیکون ،لیست ستونهایی از لیست اطالعات که پنهان هستند ،نمایش مییابد و با کلیک بر روی
هر یک از این آیتمها ،ستون مربوط به آن نمایش مییابد.

هر گونه تغییر در لیست ستونهای در حال نمایش لیست ،برای هر کاربر ،در هر صفحه ،در سیستم ذخیره میشود و در ورود
بعدی به این صفحه ،همان ستونهای انتخابی ،نمایش داده خواهند شد.
برای بازگشت به حالت پیش فرض سیستم ،برای نمایش ستونهای اطالعات ،از آیکون "حالت پیش فرض" استفاده
نمایید و سپس بر روی آیکون "به روز رسانی" کلیک نمایید.
برای به روز رسانی اطالعات لیست جاری ،بر روی این آیکون کلیک نمایید .بعد از ورود و یا ویرایش اطالعات یک رکورد
میتوانید با کلیک بر روی این آیکون ،لیست را به روز نمایید تا اطالعات آن در لیست ظاهر شود .همچنین در صورتی که بر
روی لیست اطالعات ،فیلتری انجام داده باشید میتوانید با به روز رسانی لیست ،فیلتر را حذف نمایید.
برای نمایش تاریخچه یک و یا چند رکورد ،بعد از انتخاب آنها بر روی این آیکون کلیک نمایید.
جهت رویت تغییرات یک یا چندین رکورد در لیست ،ابتدا آنها را انتخاب نمایید .سپس با کلیک بر روی این آیکون ،تاریخچه
این رکوردها نمایش مییابد.
 :این آیکون در صفحه ی نمایشِ لیستِ رکوردهای اشخاص و شرکتها وجود دارد .با استفاده از آن میتوانید کارشناس
مربوط به شرکتها را اضافه نمایید .ابتدا شرکت مورد نظر را انتخاب نموده ،و سپس بر روی این آیکون کلیک نمایید تا لیست
کارشناسها را نمایش دهد ،و در این لیست بر روی کارشناسی که میخواهید اضافه شود کلیک نمایید.
آیکون اضافه نمودن به صندوق ارسال :این آیکون فقط در صفحهی نمایشِ لیستِ رکوردهای اشخاص و شرکتها وجود
دارد و برای ارسال همزمان ،به اشخاص و شرکت های انتخاب شده ،مورد استفاده قرار میگیرد .به این صورت که شرکتهای
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مورد نظر ،از لیست شرکتها انتخاب شده و سپس بر روی این آیکون کلیک میگردد تا به صندوق ارسال ،اضافه شوند؛ و در
صورت لزوم ،اشخاص نیز از صفحهی لیست اشخاص ،انتخاب شده و با کلیک بر روی این آیکون ،به صندوق ارسال اضافه
میشوند .سپس در صندوق ارسال ،با انتخاب یک ارسالِ تعریف شده برای هر کدام از اشخاص و یا شرکت ها ،ارسال انجام
میشود.
 :با استفاده از این آیکون میتوانید کد رنگ مربوط به رکوردها را تغییر دهید .با انتخاب رکورد مورد نظر و سپس کلیک
بر روی این آیکون و انتخاب رنگ مورد نظر ،این رنگ به رکورد انتخاب شده ،اختصاص داده میشود .کد رنگ ،برای دسترسی
راحت و سریع به یک رکورد اختصاص داده میشود.

بخش اصلی لیست
بخش اصلی لیست شامل قسمتهای زیر میباشد:

عنوان لیست:
در این بخش عنوان لیست آورده میشود ،به عنوان مثال؛ لیست اشخاص یا لیست ارتباطات
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ردیف نام ستونها:

در ردیف نام ستونها در صورت کلیک بر روی ستونهایی که دارای مجوز هستند ،یک بار اطالعات به شکل نزولی بر مبنای
اطالعات آن ستون تنظیم میشود؛ و در صورت کلیک مجدد ،بر مبنای صعودی ،تنظیم صورت میگیرد.
الزم به ذکر است ،در صورت کلیک بر روی ستون ردیف ،اطالعات لیست بر مبنای ترتیب ورود در سیستم ،به شکل نزولی
تنظیم میشود و با کلیک بعدی ،اطالعات به شکل صعودی (اولین رکوردهای ورودی ابتدا نمایش مییابند) تنظیم خواهد شد.
در ورود به هر فرم ،مبنای ترتیب نمایش اطالعات ،به شکل نزولی بر مبنای ترتیب ورود اطالعات میباشد یعنی آخرین رکوردهای
وارد شده ،ابتدا نمایش خواهند یافت.
در صورت مرتب سازی بر روی ستون خاص ،این ترتیب نمایش در این کامپیوتر برای شما ذخیره خواهد شد و بر روی این
کامپیوتر با ورود به این لیست ،مجددا اطالعات با همان ترتیب انتخاب شده قبلی نمایش خواهد یافت.
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ردیف فیلترینگ

در این ردیف ،قابلیت فیلتر کردن اطالعات و همچنین پنهان کردن ستون ها وجود دارد.
جهت پنهان کردن هر ستون کافی است بر روی ضربدر موجود در گوشه سمت چپ هر ستون در صورت وجود ،کلیک نمایید.
برای نمایش مجدد این ستون ،از آیکونهای باالی صفحه نمایش ،بر روی آیکون "ستونهای پنهان" کلیک نمایید و ستون
مورد نظر خود را انتخاب نمایید و بر روی نام آن کلیک نمایید تا در لیست مجددا نمایش یابد.

برای فیلتر نمودن اطالعات میتوانید آن اطالعات را در داخل باکسهای موجود در این ردیف تایپ نموده و کلید  Enterرا
بزنید.

مثال اگر در ستون شهر در تصویر باال تایپ نمایید "متخصص" و کلید  Enterرا بزنید ،در این صورت ردیف "کارشناس
مربوطه" به شکل زیر نمایش مییابد.

www.toluesoft.com

info@toluesoft.com

02177512236 -02177513268

34

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

برای فیلتر نمودن اطالعات دو حالت وجود دارد که با کلیک بر روی مثلث کوچک کنار محل ورود اطالعات جستجو ،قابل
دسترس است:
 -1حالت مشابه:
در این حالت ،تمامی رکوردهای مشابه با مقدار تایپ شده در باکس فیلترینگ ،نمایش مییابند.
 -2حالت برابر:
در این حالت رکوردهایی که مقادیر این فیلدشان دقیقا برابر مقدار تایپ شده میباشد ،نمایش مییابند.
پیش فرض جستجو بر روی حالت مشابه میباشد.
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بخش نمایش رکوردهای اطالعات:
در این بخش ،رکوردهای اطالعات اصلی این صفحه نمایش مییابد.

ستونهای لیست
در این بخش از راهنما به بررسی ستونهایی میپردازیم که در تمام لیستهای رکوردها به صورت یکسان وجود دارند .این
ستونها شامل موارد زیر هستند:
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 2.5.1ستون شناسه:
این ستون نمایش دهنده شناسهای میباشد که خود سیستم به هر رکورد میدهد.
در صورتی که بر روی عنوان این ستون و یا ستون ردیف ،کلیک نمایید رکوردها یک بار به صورت صعودی و با کلیک دیگر،
رکوردها به صورت نزولی مرتب شده و نمایش خواهند یافت.
نیاز به ذکر است که شناسه با کد متفاوت است ،شناسه توسط خود سیستم به هر رکورد تخصیص داده میشود ولی کد میتواند
توسط کاربر تغییر داده شود.
 2.5.2ستون ردیف:
نمایش دهنده ردیف رکوردهای نمایشی میباشد .با رفتن به صفحه بعدی در لیست ،ردیف رکوردها ادامه مییابد.
با کلیک بر روی عنوان این ستون ،لیست بر مبنای شناسه رکوردها مرتب خواهد شد.
 2.5.3ستون کد:
نمایش دهندهی کد هر رکورد میباشد ،که در موقع ثبت یک رکورد ،به صورت خودکار ،توسط برنامه تعیین میشود .کاربر نیز
میتواند کد را تغییر دهد.
 2.5.4ستون فعال بودن:
این ستون ،وضعیت فعال و یا غیر فعال بودن یک رکورد را نمایش میدهد .در صورت فعال بودن یک رکورد ،این رکورد در
لیستهای کشویی دیگر ،قابل استفاده خواهد بود و در غیر این صورت ،با عدم نمایش ،قابل استفاده نخواهد بود.
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برای غیر فعال کردن یک رکورد بر روی آیکون

کلیک نمایید تا پیام زیر نمایش یابد:

با زدن کلید  okاین رکورد غیر فعال خواهد شد و با زدن کلید  cancelبه همان وضعیت قبل باقی خواهد ماند.
برای فعال کردن یک رکورد غیر فعال بر روی

کلیک نمایید تا پیام زیر مشاهده شود:

با زدن کلید  okاین رکورد فعال خواهد شد و با زدن کلید  cancelبه همان وضعیت قبل باقی خواهد ماند.
الزم به ذکر است برای فعال و یا غیر فعال سازی چند رکورد با هم الزم است تا این رکوردها انتخاب شوند و سپس از آیکون
فعال سازی باالی لیست برای این عملیات استفاده شود.
 2.5.5ستون فایل ضمیمه:
در این برنامه شما میتوانید به هر تعداد که الزم است به یک رکورد ،فایل ،ضمیمه نمایید .فایلهای ضمیمه شده به رکوردها،
در این ستون نشان داده میشوند.
 2.5.6ستون آیکون:
در این ستون ،آیکونهای اختصاص داده شده برای هر رکورد ،نمایش مییابد.
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 2.5.7ستون اولویت:
هر رکورد دارای اولویت میباشد.
منظور از اولویت ،اولویت نمایش رکوردها در لیستها میباشد .هر چه اولویت یک رکورد کمتر باشد ،در لیستها ،باالتر نمایش
داده خواهد شد.
مثال اگر بخواهیم استان تهران ،همواره به عنوان استان اول در فیلد کشویی استانها در فرم شرکتها نمایش داده شود کافی
است اولویت آن  1باشد.
برای تغییر اولویت میتوانید با ویرایش رکورد ،عدد اولویت آن را تغییر دهید و یا در لیست رکوردها بر روی آیکونهای مثلثی
شکل کنار عدد اولویت کلیک نمایید تا اولویت یک رکورد را باالتر و یا پایینتر ببرید.

با کلیک بر روی هر یک از این مثلثها پیام زیر مشاهده میشود:

با زدن کلید  okاولویت این رکورد تغییر خواهد کرد و با زدن کلید  cancelبه همان وضعیت قبل باقی خواهد ماند.
با زدن مثلث به سمت باال عدد اولویت این رکورد به اندازه یک واحد کاهش خواهد یافت ،یعنی اولویت آن باالتر خواهد آمد و
رکورد دیگری که دارای این اولویت بوده متقابال یکی به اولویت آن اضافه خواهد شد یعنی اولویت آن کاهش خواهد یافت.
مثال اگر در پیشوندها رکورد دکتر دارای اولویت  3باشد و رکورد مهندس دارای اولویت  2باشد در این صورت با کلیک بر روی
مثلث به سمت باالی رکورد دکتر ،اولویت دکتر  2خواهد شد و اولویت مهندس  3خواهد شد.
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 2.5.8ستون کد رنگ:
کد رنگهایی که هنگام ویرایش و یا ثبت اطالعات هر رکورد ،برای دسترسی راحت و سریع به رکوردها اختصاص داده میشود،
در این ستون ،نمایش داده میشود .مثال برای مسئولیت مدیر عامل ،رنگ زیر را انتخاب مینماییم.

در فرم اشخاص ،هنگام نمایش لیست مسئولیتها عنوان مدیر عامل دارای رنگ انتخابی خواهد بود.

الزم به ذکر است که در لیست شرکتها رنگ هر شرکت بر اساس رنگ رتبهبندی دستی آن تعیین میشود.
 2.5.9ستون عملیات
در این ستون با استفاده از آیکونهای ویرایش و حذف ،عملیات ویرایش و حذف رکورد ،با کلیک بر روی این آیکونها انجام
میشود .و با کلیک بر روی آیکون تاریخچه ،تاریخچهی تغییرات اعمال شده بر روی رکورد مورد نظر ،توسط کاربران ،نمایش
مییابد.
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بخش صفحه بندی لیست
در این بخش ،لیست صفحه بندی رکوردها آورده میشود.
شما میتوانید لیست را به تعداد  50 ،25 ،10و  100رکورد در صفحه نمایش دهید ،با تغییر تعداد رکورد نمایش در این لیست،
این مقدار در کامپیوتر کاربر ذخیره میشود ،و در صورت ورود به این صفحه با همان کامپیوتر ،همان تعداد ذخیره شده ،نمایش
خواهد یافت.

جهت رفتن بر روی آخرین صفحه ،بر روی ">>" کلیک نمایید و برای بازگشت به صفحه اول بر روی "<<" کلیک نمایید.
برای رفتن به صفحه بعدی بر روی شمارهی صفحه و یا ">" کلیک نمایید.
و برای بازگشت به صفحه قبلی بر روی شمارهی صفحه و یا "<" کلیک نمایید.
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فیلدهای مشترک فرمهای ثبت و ویرایش اطالعات
هنگام اضافه و یا ویرایش نمودن رکوردی ،در فرم ورود و ویرایش اطالعات رکورد ،تعدادی فیلد مشترک در تمام فرمها وجود
دارد که نحوه ی تکمیل آنها مانند هم میباشد :فیلدهایی مانند کد ،فایل ضمیمه ،اولویت ،فعال بودن ،کد رنگ و آیکون
در این جا به توضیح این فیلدهای مشترک میپردازیم:
 -1فیلد کد:

کد :این فیلد ،در هنگام ورود یک رکورد جدید ،به صورت اتوماتیک توسط برنامه ،پر میشود.
این فیلد معموال اجباری است .عالمت ستارهی قرمز ،نمایش دهندهی اجباری بودن است؛ یعنی تا زمانی که این فیلد پر نشود،
اجازهی ذخیره داده نخواهد شد .در فیلد کد میتوان عالوه بر عدد ،حرف را نیز به عنوان کد وارد نمود.
در صورت خالی بودن یک فیلد اجباری و کلیک بر روی دکمهی ذخیره ،پیام زیر نمایش داده میشود:

 -2فیلد عنوان:
در این فیلد که یک جعبه متنی است ،شما میتوانید بر اساس نوع فرم ،متن خود را تایپ نمایید.
از ورود کاراکترهای خاص نظیر & % ،# ،> ،< ،خودداری نمایید.
در صورت وجود * در جلو این فیلد ،این فیلد اجباری است و باید حتما پر شود.
تذکر مهم :در ورود اطالعات فارسی در این جعبههای متنی نیاز به قرار دادن صفحه کلید بر روی حالت  FAنیست .صفحه کلید
را در همان حالت  ENنگه دارید و تایپ نمایید .متن به شکل فارسی تایپ میشود.
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در صورت نیاز به تایپ بخشی از متن به شکل انگلیسی کافی است کلیدهای  CTRL+SPACEرا یک مرتبه فشار دهید .و
برای بازگشت به حالت فارسی مجددا این دو کلید (ابتدا  CTRLو سپس  )SPACEرا فشار دهید.
 -3فیلدهای کشویی:
فیلدهای کشویی ،فیلدهایی هستند که اطالعات مربوط به فیلد را به صورت یک لیست نمایش میدهند و کاربر میتواند مقدار
مورد نظر خود را از بین این لیست انتخاب نماید.
مثال در ورود اطالعات یک شرکت ،یک فیلد کشویی برای انتخاب استان آن وجود دارد.

ویژگیهای یک فیلد کشویی عبارت است از:
 -1ترتیب نمایش اطالعات در آن به ترتیب فیلد اولویت میباشد .مثال در نمایش استانها به ترتیب اولویت تعیین شده برای
استانها ،در فرم استانها نمایش خواهیم داشت.
 -2در صورت وجود عالمت * در مقابل این فیلد ،یعنی این فیلد اجباری است و باید حتما مقداری برای آن انتخاب شود.
 -3با کلیک بر روی آیکون جستجو در مقابل این فیلد میتوانید اطالعات داخل آن را جستجو نمایید .برای این منظور یک
جعبه متنی در کنار آن باز میشود که با تایپ کردن مقدار مورد نظر خود و زدن دکمهی  Enterآن را جستجو مینمایید.

برای بستن جعبه متنی جستجو مجددا بر روی آیکون جستجو کلیک نمایید.
 -4با کلیک بر روی آیکون به روز رسانی

مجددا دادههای این فیلد کشویی به روز میشود.

تذکر :در صورت ورود یک رکورد جدید برای این فیلد الزم است حتما به روز رسانی شود .مثال در صورت عدم وجود یک استان
در لیست ،شما میتوانید به فرم استانها وارد شوید و آن را وارد نمایید و سپس در فرم شهرها با به روز رسانی آن را برای
انتخاب خواهید دید.
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 -5برای ورود به فرم مربوط به این فیلد کشویی از آیکون

استفاده نمایید .مثال در شکل باال برای ورود به فرم استانها کافی

است بر روی این آیکون کلیک نمایید.
در منوی اطالعات پایه نیز دسترسی به فیلدهای کشویی وجود دارد و میتوان رکورد جدید ثبت نمود و یا رکوردهای موجود را
ویرایش نمود.
 -4فیلد اولویت:
برای تعیین اولویت نمایش این رکورد میباشد .خصوصیات این فیلد به شرح ذیل میباشد:
 -1این فیلد در ورود یک رکورد جدید به صورت خودکار مقدار میگیرد .یعنی آخرین اولویت قبلی این فرم را به اضافه یک بر
میگرداند.
تذکر :هر مقدار عدد اولویت ،بیشتر باشد ،اولویت نمایش آن کمتر است.
-2این فیلد فقط مقادیر عددی میگیرد.
 -3ورود این فیلد اجباری است و در همه فرمها دارای * میباشد.
 -5فیلد توضیحات:

برای ثبت توضیحات در مورد این رکورد از این فیلد استفاده میشود .این فیلد دارای خصوصیات زیر میباشد:
-1با کلیک و نگه داشتن ماوس بر روی گوشه پایین سمت چپ جعبه متنی (آیکون

) میتوانید این جعبه را بزرگتر نمایید.

 -2برای توضیحاتی که برای این فرم تکراری هستند ،میتوانید با ذخیره کردن این توضیحات در رکوردهای دیگر نیز از آن
استفاده نمایید .برای این کار بعد از تایپ متن برای اضافه کردن آن بر روی آیکون

کلیک نمایید .در صورت عدم تایپ

توضیحات ،شکل زیر نمایش داده میشود:
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و در غیر این صورت ،شکل زیر نمایش داده میشود:

با کلیک بر روی  okاین متن برای توضیحات این فرم ذخیره میشود و در غیر این صورت با کلیک بر روی  Cancelاز این
حالت خارج شوید.
در ورود رکوردهای جدید با کلیک بر روی آیکون

میتوانید متنهایی که قبال برای این فرم ذخیره نمودهاید ،را دیده و سپس

با کلیک بر روی هر یک از آنها آن متن در بخش توضیحات انتخاب شود (بدون نیاز به تایپ مجدد)

در صورت زیاد بودن تعداد متنها میتوانید آن را جستجو نمایید.
میتوانید از متنهای ذخیره شده برای بخش توضیحات دیگر فرمها هم استفاده نمایید .برای این منظور بر روی آیکون

در

شکل فوق کلیک نمایید .در این صورت کلیه متنهایی که برای تمام فرمها ذخیره شده است را خواهید دید و قابل انتخاب و یا
جستجو خواهد بود.
تذکر :از ورود کاراکترهای خاص نظیر &  % ،# ،> ، < ،خودداری نمایید.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

در صورت وجود عالمت * در مقابل این فیلد ،این فیلد اجباری است و باید حتما پر شود.
تذکر مهم :در ورود اطالعات فارسی در این جعبههای متنی نیاز به قرار دادن صفحه کلید بر روی حالت  FAنیست.
صفحه کلید را در همان حالت  ENنگه دارید و تایپ نمایید .متن به شکل فارسی تایپ میشود.
در صورت نیاز به تایپ بخشی از متن به شکل انگلیسی کافی است کلیدهای  CTRL+SPACEرا یک مرتبه فشار دهید .و
برای بازگشت به حالت فارسی مجددا این دو کلید (ابتدا  CTRLو سپس  )SPACEرا فشار دهید.
 -6فعال سازی:
با انتخاب این فیلد ،این رکورد فعال خواهد شد و در غیر این صورت غیر فعال میشود .پیش فرض برای این فیلد حالت انتخاب
است.
 -7کد رنگ:
برای انتخاب رنگ برای این رکورد از این فیلد استفاده نمایید .کد رنگ برای دسترسی راحت و سریع به رکوردها اختصاص داده
میشود .هر رنگی که در این فیلد انتخاب شود ،این رکورد در لیست رکوردها با این رنگ نمایش داده میشود.

با انتخاب رنگ برای هر رکورد ،این رنگ در پس زمینه عنوان هر رکورد در فیلدهای کشویی دیده خواهد شد .برای انتخاب رنگ
بر روی آیکون

کلیک نمایید .منوی انتخاب رنگ باز میشود:

با انتخاب هر رنگ ،کد رنگ برای این رکورد ذخیره میشود.
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 -8آیکون:
با کلیک بر روی جعبه متنی آیکون میتوانید با انتخاب تصویر مناسب آیکون را تعریف نمایید.
 -9فایل ضمیمه:
در این فیلد ،فایل دلخواه Upload ،و ضمیمهی اطالعات رکورد جدید میشود .با کلیک بر روی باکس مقابل آن ،و سپس
کلیک بر روی دکمهی انتخاب فایل ها ،فایل مورد نظر انتخاب میشود .بعد از انتخاب فایل مورد نظر ،بر روی دکمهی تایید
کلیک میگردد تا فایل در برنامه ،آپلود شود.
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راهنمای صفحهی لیست حذف شدهها
در صفحهی نمایش لیست رکوردها ،از بین آیکونهای باالی صفحه ،بر روی آیکون

کلیک نمایید؛

لیست رکوردهای حذف شده نمایش داده میشود:

در لیست رکوردهای حذف شده همان گونه که مشاهده میفرمایید ،دو آیکون بازیابی و حذف دائمی اضافه شدهاند.
بازیابی:
با استفاده از این آیکون میتوان یک رکورد و یا چند رکورد انتخابی را بازیابی نمود.
برای این منظور با کلیک بر روی این آیکون پیام زیر را مشاهده مینمایید:

با زدن کلید  okاین رکورد بازیابی میشود و از این لیست خارج شده و به لیست رکوردهای این فرم بر میگردد.
و با زدن کلید  Cancelاین عملیات انجام نمیشود.
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حذف دائم:
با استفاده از این آیکون میتوان یک رکورد حذف منطقی شده را حذف دائم نمود.
با انتخاب یک یا چند رکورد و با زدن این آیکون پیام زیر را مشاهده مینمایید.

با زدن کلید  OKاین رکورد و یا رکوردهای انتخابی ،حذف دائم خواهند شد.
و با زدن کلید  Cancelاین عملیات انجام نمیشود.
تذکر :با انجام حذف دائم یک رکورد ،این رکورد از بانک اطالعاتی سیستم کامال حذف خواهد شد و دیگر قابل بازیابی نخواهد
بود.
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فصل سوم

ورود مشخصات مخاطبان
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ثبت مشتریان جدید
شرکتها و یا سازمانهایی که مشتری-محور میباشند باید مشتریان را مبنای کار خود قرار دهند .به این معنا که کلیهی
اطالعات مشتریان حقیقی (اشخاص) و حقوقی (شرکتها) را ثبت نمایند .و پایگاه اطالعاتی کاملی از مشخصات مشتریان حقیقی
و حقوقی ایجاد نمایند؛ این امر باعث باال رفتن رضایت مشتری و افزایش میزان فروش و سود شرکت در بلند مدت می شود.
در این راستا نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع ( ،)CRMامکان ثبت اطالعات مشتریان حقیقی (اشخاص) و مشتریان
حقوقی (شرکتها) را به صورتی که در ادامه شرح داده خواهد شد ،دارا میباشد:

ثبت شرکت جدید
زمانی که شما بخواهید یک شرکت را برای نخستین بار در این برنامه ثبت نمایید ،ابتدا در منوهای باالی صفحهی اصلی ،منوی
شرکتها را انتخاب میکنید.

حال با توجه به اینکه شرکتی که در نظر دارید ثبت کنید نسبت به شما چه نقشی را دارد؛ از بین لینکهای مربوط به شرکتها،
یک گزینه را انتخاب میکنید( .برای مثال ،سر نخ ،فرصت ،مشتری و .)...
نکته :بعدا نیز میتوانید نقش مشتری را در فرم ویرایش اطالعات شرکتها تغییر دهید .به این ترتیب که در صفحهی نمایش
لیست شرکتها بر روی رکورد شرکت مورد نظر کلیک راست کرده ،گزینهی ویرایش را انتخاب نمایید ،در فرم ویرایش ،تب
تکمیلی را انتخاب و در فیلد نقش ،نقش دیگری را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب گزینه مورد نظر ،مثال مشتریان ،نوار ابزار زیر به همراه لیست شرکتهایی که تا به حال ثبت نمودهاید برای شما
نمایش داده میشود .از بین آیکونهای باالی صفحه ،آیکون

با کلیک بر روی آیکون

را انتخاب نمایید.

فرم زیر برای شما نمایش داده میشود:
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اطالعات مربوط به تکمیل مشخصات شرکت جدید ،در چند تب به صورت جداگانه طبقهبندی شده است:
عمومی :شامل نام شرکت ،نوع شرکت ،کد اقتصادی ،شماره ثبت و  ...است.
اطالعات تماس :شامل شمارههای تماس ،شماره فکس ،آدرس وبسایت ،آدرس شرکت و  ...است.
اطالعات بیشتر :شامل نحوهی آشنایی ،نوع فعالیت و ردهبندی دستی است.
تصویر :شامل لوگوی شرکت و کد رنگی میباشد که برای دسترسی راحتتر به این شرکت انتخاب میشود.
گروه بندی :در این تب ،گروهبندی شرکت ثبت میشود.
برای مشاهده نحوه تکمیل اطالعات هر یک از تبهای این فرم به بخش "ثبت شرکت جدید" مراجعه فرمایید.
شما میتوانید پس از درج اطالعات ،در پایان هر یک از این صفحات با استفاده از آیکون

مشخصات شرکت را تایید

نمایید.
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پس از تایید مشخصات ،لینکهای زیر برای شما نمایش داده خواهد شد:

شما هم اکنون شرکت خود را با موفقیت ثبت نمودهاید.

ثبت پرسنل جدید
بعد از ثبت شرکت جدید میتوانید برای این شرکت ،پرسنل نیز ثبت نمایید .برای ثبت پرسنل این شرکت ،از بین لینکهایی
که بعد از ثبت شرکت نمایش داده میشود ،گزینه ثبت پرسنل جدید برای این شرکت را انتخاب کنید.

روش دیگر این است که در منوی اشخاص ،بر روی پرسنل کلیک میگردد .و سپس در صفحهی نمایش لیست پرسنل ،بر روی
آیکون جدید کلیک میگردد.
روش سوم برای ثبت پرسنل این است که در صفحهی نمایش لیست شرکتها بر روی شرکت مورد نظر کلیک راست میشود
و لینک پرسنل جدید ،انتخاب میگردد .در هر کدام از روشها ،فرم ثبت مشخصات پرسنل جدید نمایش داده میشود.
با انتخاب هر کدام از روشها ،فرم زیر شامل شش تب برای شما نمایش داده میشود که اطالعات پرسنل مورد نظر را میتوانید
وارد نمایید.
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برای مشاهده نحوه تکمیل اطالعات این بخش به بخش "ثبت شخص جدید" مراجعه فرمایید.
پس از تایید مشخصات پرسنل ،لینکهای زیر نمایان میشود:

شما هم اکنون پرسنل خود را با موفقیت ثبت نمودهاید.
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ثبت ارتباط جدید
بعد از ثبت پرسنل جدید برای شرکت ،لینکهای زیر نمایش داده میشود ،در صورتی به این روش ،ارتباط جدید ثبت مینمایید
که شما نام شخصی که با او ارتباط برقرار نمودهاید را نمیدانید و بنابراین ارتباط را مستقیم برای شرکت ثبت مینمایید .برای
ثبت ارتباط جدید ،با کلیک بر روی لینک ارتباط جدید میتوانید اولین ارتباط را برای این مشتری به ثبت برسانید:
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برای مشاهده نحوه تکمیل اطالعات این فرم به بخش "روش ثبت ارتباط برای شخص" مراجعه فرمایید.
پس از اینکه اطالعات را ثبت نمودید ،با تایید این بخش نیز ،لینکهای زیر برای شما نمایان خواهد شد.

شما به این ترتیب اولین ارتباط خود را نیز با موفقیت ثبت نمودید.
نکته :به سه روش دیگر نیز میتوانید ارتباط جدید ثبت نمایید:
 .1در صفحهی نمایش لیست شرکتها بر روی شرکت مورد نظر کلیک راست نموده و از بین لینکهای موجود ،گزینهی
ارتباط جدید را انتخاب نمایید .در صورتی به این روش ،ارتباط جدید ثبت مینمایید که شما نام شخصی که با او ارتباط
برقرار نمودهاید را نمیدانید و بنابراین ارتباط را مستقیم برای شرکت ثبت مینمایید.
 .2در صفحهی نمایش لیست اشخاص بر روی شخص مورد نظر کلیک راست نموده و از بین لینکهای موجود گزینهی
ارتباط جدید را انتخاب نمایید.
 .3در صفحهی نمایش لیست پرسنل شرکتها ،بر روی شخص مورد نظر کلیک راست نموده و از بین لینکهای موجود،
بر روی گزینهی ارتباط جدید کلیک میشود.
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تعریف وظیفه جدید
بعد از ثبت ارتباط برای شخص ،شما میتوانید ،وظیفه پیگیری این ارتباط را به یک شخص یا کارشناس دیگری واگذار نمایید.
برای این کار از بین لینکهایی که بعد از ثبت ارتباط نمایش داده میشود ،بر روی لینک ثبت وظیفه جدید کلیک نمایید.

فرمی به شکل زیر نمایش داده میشود:

سه نکتهای که باید در ایجاد وظیفه جدید به آن توجه نمایید:
ارجاع دهنده :خود شما هستید که در صورت لزوم میتوانید آن را نیز تغییر بدهید.
ارجاع شونده :شخصی که شما در نظر دارید ،این وظیفه را به او ارجاع دهید( .میتوانید حتی به خودتان نیز ارجاع دهید)
زمان سررسید :زمانی که تاریخ آن فرا رسیده است تا شخصی که وظیفه به آن ارجاع داده شده است (ارجاع شونده) ،آن را
پیگیری نماید؛ برای مثال پیگیری فروش یا خرید.
برای مشاهده نحوه تکمیل اطالعات این فرم به بخش "ثبت وظیفه جدید" مراجعه فرمایید.
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ثبت پیش فاکتور جدید
فرض کنید که زدن پیش فاکتور برای شرکتی ،به شما ارجاع داده شده است .میتوانید به دو صورت ،پیش فاکتور را برای یک
شرکت ثبت نمایید.
 .1بعد از ثبت اولیه اشخاص با تایید اطالعات پرسنل لینکهایی برای شما نمایش داده میشود که یکی از آنها ثبت پیش
فاکتور جدید است.

 .2در لیست اسامی شرکتها با کلیک راست بر روی شرکت مربوطه ،میتوانید لینک پیش فاکتور جدید را انتخاب کرده
و پیش فاکتور جدید صادر نمایید.
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در هر دو صورت پس از انتخاب لینک پیش فاکتور جدید ،فرم زیر برای شما نمایان میشود:

برای مشاهده نحوه تکمیل اطالعات این فرم ،به بخش "پیش فاکتور" مراجعه فرمایید.

فاکتور
برای ثبت فاکتور نیز میتوان همانند فرآیند ثبت پیش فاکتور عمل نمود.

شرکتها
با انتخاب شرکتها (اشخاص حقوقی) از منوی اصلی نرمافزار ،لیستی مانند شکل زیر نمایش داده میشود:
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با انتخاب هر کدام از گزینههای سرنخ ،فرصت ،مشتری و غیره ،شرکتها بر اساس نقشی که برای آنها تعریف شده است ،تفکیک
شده و برای شما نمایش داده میشود.
نقش :در هنگام ثبت شرکت جدید ،نقش یا نقشهایی برای آن تعریف میشود ،مانند شکل زیر:

 مشتریان :با انتخاب این گزینه ،شرکتهایی که نقش آنها مشتری تعریف شده است ،برای شما نمایش داده میشود.
 تامینکنندگان :با انتخاب این گزینه ،شرکتهایی که نقش آنها تامینکنندهی کاال یا خدمات تعریف شده است ،برای
شما نمایش داده میشود.
 نمایندگیها :با انتخاب این گزینه ،شرکتهایی که نقش آنها نمایندگی تعریف شده است ،برای شما نمایش داده میشود.
 سرنخ :با انتخاب این گزینه ،شرکتهایی که نقش آنها سر نخ (مشتری باالقوه) تعریف شده است ،نمایش داده میشود.
یک سرنخ ،فقط اطالعات تماس یک شرکت هست که شما هیچ ارتباطی با آن نداشتهاید ،ولی گمان میکنید که بتوانید
ارتباط سودآوری را با آن ایجاد کنید.
 فرصت :با انتخاب این گزینه ،شرکتهایی که نقش آنها فرصت تعریف شده ،نمایش داده میشود .فرصت ،یک مرحله
جلوتر از سرنخ است ،یعنی خود شرکت با شما تماس گرفته و خواهان اطالعات بیشتر درباره محصول شما شده است،
در این حالت شما فقط اطالعات تماس ندارید بلکه میدانید که او به محصول شما نیاز دارد و میدانید که چه محصولی
را میخواهد و با چه شرایطی.
 رقبا :با انتخاب این گزینه ،شرکتهایی که نقش آنها رقیب تعریف شده است ،برای شما نمایش داده میشود .ممکن
است نقش رقیبی که برای یک شرکت تعریف شده ،نسبت به شما باشد و یا نسبت به شخص یا شرکت دیگری باشد.
 همه شرکتها :با انتخاب این گزینه ،تمام شرکتهای ثبت شده در سیستم برای شما نمایش داده میشود.
ممکن است با روشهای متفاوتی یک سرنخ به فرصت تبدیل شود .در این برنامه ،زمانی که برای یک شرکت سرنخ ،پیش فاکتور
صادر میشود ،نقش آن به صورت اتوماتیک ،توسط برنامه به فرصت تبدیل میگردد .و به محض صدور فاکتور ،فرصت به طور
اتوماتیک به مشتری تبدیل میشود.
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عالوه بر اینکه هر یک از نقشهای فوق ،به صورت اتوماتیک تغییر مییابند؛ امکان تبدیل نقش ها به صورت دستی نیز وجود
دارد.
در صورت انتخاب هر کدام از این گزینهها لیستی مانند تصویر زیر برای شما نمایش داده میشود:

بخش آیکونهای باالی صفحه ،وظیفه انجام عملیات بر روی دادههای داخل لیست را بر عهده دارند.
برای مشاهده توضیحات آیکونها به "بخش آیکون های باالی صفحه لیست" مراجعه فرمایید.
عالوه بر آیکونهای توضیح داده شده در بخش آیکونهای باالی صفحه لیست ،گزینههای متفاوتی در بخش شرکتها موجود
است که به بررسی آنها میپردازیم.
این آیکون زمانی استفاده میشود ،که شما بخواهید بر روی کارشناسان مربوطه ثبت شده بر روی شرکتها تغییراتی
انجام دهید .ابتدا شرکتهایی را که میخواهید بر روی آن تغییر ایجاد کنید را انتخاب ،و سپس بر روی این گزینه کلیک نمایید،
تا لیستی مانند تصویر زیر نمایش داده شود.
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حذف :با انتخاب این گزینه ،کارشناس مربوط به شرکتهایی که از لیست انتخاب شده ،حذف میشود ،و کارشناس مربوطه
شرکت خالی میشود.
تنظیم برای پرسنل :با انتخاب این گزینه و همچنین انتخاب یکی از کارشناسان ،کارشناس انتخاب شده به بخش کارشناس
مربوط به شرکتهایی که از لیست انتخاب شدهاند ،افزوده میشود.

با کلیک بر روی این آیکون ،لیستی از امکانات ارسالی نرمافزار از قبیل (ایمیل ،اس ام اس ،فکس و غیره) برای شما
نمایش داده میشود.
نکته :ابتدا باید از لیست شرکتها ،رکوردهای مورد نظر را انتخاب کنید ،سپس بر روی این گزینه کلیک کنید.
قسمت لیست ،لیستی از شرکتهایی را که با نقش سرنخ ثبت شدهاند را به ما نمایش میدهد.
در بخش پایین صفحه ،در صورتی که تعداد رکوردهای نمایش داده شده از مقداری که مشخص کردیم بیشتر باشد اطالعات،
صفحهبندی شده و در صفحههای مجزا نمایش داده میشود.

ثبت شرکت جدید
با کلیک بر روی این گزینه ،فرم ثبت اطالعات یک شرکت جدید ،مانند تصویر زیر نمایش داده میشود.
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نکته :فیلدهایی که ستارهدار هستند باید کامل شوند ،در صورتی که این فیلدها خالی باشند ،به شما پیغام "لطفا فیلدهای
اجباری را پر کنید" را نمایش میدهد.
عمومی:
در ابتدا تب عمومی از این فرم را مورد بررسی قرار میدهیم ،فیلدهای موجود در تب عمومی:
 کد :این فیلد به صورت اتوماتیک توسط نرمافزار یا یک عدد پر شده ،ولی در صورت نیاز میتوان آن را تغییر داد ،فیلد
کد هیچ کدام از شرکتها نباید تکراری باشد( .پیشنهاد میگردد که این فیلد را تغییر ندهید).
 نام شرکت :در این فیلد ،نام شرکت جدیدی که میخواهید به ثبت برسد را وارد میکنید.
 نوع شرکت :در این قسمت میتوانید از لیست رو به روی آن ،نوع شرکت را انتخاب کنید ،در صورتی که نوع مورد نظر
در لیست وجود نداشت ،بر روی گزینه
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 توضیحات :در این بخش میتوانید توضیحاتی در رابطه با نحوه آشنایی مورد نظرتان در سیستم ثبت کنید.
کشور ،شهر ،استان ،منطقه :در این فیلدها میتوانید کشور ،شهر ،استان و منطقهی شرکت مورد نظر را ثبت نمایید.

در صورتی که کشور ،استان ،شهر و یا منطقهای که در نظر دارید برای این شرکت انتخاب کنید در لیست مقابل فیلدها موجود
نبود ،میتوانید به دو روش ،مقدار جدید را اضافه نمایید.
 .1با کلیک بر روی آیکون

فرم ورود اطالعات مربوط به کشور جدید به شکل زیر نمایان میشود:

در فیلد عنوان ،نام کشور مد نظرتان را بنویسید.
در فیلد کد کشور ،کد مربوط به تماس تلفن کشور را بنویسید.
برای مشاهده نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدهای این فرم به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.
 .2با کلیک بر روی آیکون
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در این صفحه با کلیک بر روی آیکون

فرم ورود اطالعات مربوط به کشور جدید باز میشود که نحوه تکمیل این فرم در

روش اول شرح داده شد.

ادامه ی فیلدهای سربرگ عمومی:
کد اقتصادی :در این فیلد ،کد اقتصادی شرکت مورد نظر را وارد میکنید.
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شماره ثبت :در این فیلد ،شماره ثبت شرکت مورد نظر را وارد میکنید.

شناسه ملی:

نقش :در این فیلد میتوانید نقش شرکت مورد نظر را مشخص کنید ،برای مثال :تامین کننده ،رقیب و  ...میتواند باشد.

شخص یا شرکت :در این فیلد ،شخص یا شرکتی که شرکت جدید نسبت به آن نقشی دارد مشخص میشود.

تاریخ شروع :تاریخ شروع نقش شرکت در این فیلد تعیین میشود.
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تاریخ پایان نقش :تاریخ پایان نقش شرکت در این فیلد تعیین میشود.
کارشناس مربوطه :در این بخش میتوانید کارشناس مرتبط با این شرکت را انتخاب کنید ،تا بتوان اطالعات ثبت شده توسط
هر کاربر را تشخیص داد.

اطالعات تماس:
در این تب ،اطالعات تماس شرکت از قبیل تلفن ،فکس ،موبایل ،آدرس ،ایمیل و وب سایت را میتوانید ثبت کنید.
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نکته :در صورت نیاز به ثبت بیش از یک خط تلفن بر روی آیکون در گوشهی پایین سمت چپ کلیک کنید .جهت حذف
نمودن شماره تلفن ثبت شده ،بر روی آیکون "حذف" کلیک میگردد .آیکون "تغییر وضعیت" نیز در همین جا ،وضعیت نمایش
فیلدهای این قسمت را تعیین میکند.
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 .1در این بخش میتوانید شماره تلفن مورد نظر خود را ثبت کنید.

فیلدهای موجود در این بخش:
 روش ارتباط :در این فیلد مشخص میکنید این شماره تلفن از چه نوعی است؛ شخصی ،تلفن شرکت ،منزل ،کارخانه و
غیره است.
 تلفن :در این فیلد شماره تلفن مورد نظر را ثبت کنید.
 کد کشور :در این فیلد در صورتی که شماره تلفن ثبت شده مربوط به کشور دیگری است ،کد کشور مربوطه را بنویسید.
 کد شهر :در این فیلد در صورتی که شماره تلفن ثبت شده خارج از شهر فعلی است ،کد شهر مربوطه را بنویسید.
 داخلی :در صورت وجود شماره داخلی ،در این فیلد آن را ثبت نمایید.
 .2در این بخش میتوانید شماره فکس شرکت مربوطه را ثبت نمایید.

فیلدهای موجود در این بخش:
 روش ارتباط :در این فیلد مشخص میکنید این شماره فکس از چه نوعی است ،فکس شرکت ،کارخانه و غیره است.
 فکس :در این فیلد شماره فکس مورد نظر را ثبت نمایید.
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 کد کشور :در این فیلد در صورتی که شماره فکس ثبت شده مربوط به کشور دیگری است ،کد کشور مربوطه را بنویسید.
 کد شهر :در این فیلد در صورتی که شماره فکس ثبت شده خارج از شهر فعلی است ،کد شهر مربوطه را بنویسید.
 داخلی :در این فیلد در صورت وجود شماره داخلی ،آن را ثبت نمایید.
 .3در این بخش شماره موبایل شخص یا شرکت مورد نظر خود را ثبت نمایید.

فیلدهای موجود در این بخش:
 روش ارتباط :در این فیلد مشخص میکنید که این شماره موبایل از چه نوعی است ،مثال :موبایل شرکت یا موبایل
شخصی.
 موبایل :در این فیلد شماره موبایل مورد نظر را ثبت نمایید.
 .4این بخش مربوط به ثبت آدرس ایمیل شرکت میباشد.

 روش ارتباط :در این بخش مشخص میکنید این ایمیل از چه نوعی است ،مثال :ایمیل شخصی یا ایمیل شرکت.
 ایمیل :در این فیلد ،آدرس ایمیل شرکت مورد نظر را ثبت نمایید.
 .5در این بخش ،آدرس وب سایت مورد نظر خود را ثبت نمایید.

 روش ارتباط :در این بخش ،مشخص میکنید که این وب سایت از چه نوعی است ،مثال :وب سایت یا وبالگ.
 وب سایت :در این فیلد ،آدرس وب سایت مورد نظر را ثبت نمایید.
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 .6در این بخش میتوانید آدرس مورد نظر خود را ثبت نمایید.

 روش ارتباط :در این فیلد مشخص میکنید این آدرس از چه نوعی است ،مثال :آدرس شرکت ،منزل،کارخانه و غیره.
 آدرس :در این فیلد ،آدرس مورد نظر را ثبت نمایید.

 کد پستی :در این فیلد ،کد پستی مربوط به آدرس را ثبت نمایید.
 صندوق پستی :در این فیلد ،صندوق پستی مربوط به آدرس را ثبت نمایید.
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اطالعات بیشتر:
در این تب ،اطالعات تکمیلی مورد نظر را ثبت نمایید.

 .1در این بخش نوع فعالیت شرکت مورد نظر را مشخص میکنیم.
 در فیلد نوع فعالیت می توانید نوع فعالیت شرکت مورد نظرتان را از لیست انتخاب کنید ،در صورتی که در لیست
موجود نبود با کلیک بر روی گزینه

میتوانید به لیست اضافه کنید.

 توضیحات :در این بخش میتوانید توضیحاتی در رابطه با نوع فعالیت مورد نظرتان در سیستم ثبت کنید.
 .2نحوه آشنایی :در این فیلد ،نحوه آشنایی با شرکت مورد نظر ،از لیست مقابل آن انتخاب میگردد (به عنوان مثال :ممکن
است آشنایی با یک شخص یا شرکت ،در نمایشگاه صورت گرفته باشد) .در صورتی که گزینهی مورد نظر در لیست موجود نبود
با کلیک بر روی گزینه

میتوانید به لیست اضافه کنید.

 .3در این بخش میتوانید شرکت مورد نظر را رتبهبندی کنید .رتبه ی دستی ،رتبهای است که بر اساس میزان ارتباط ،خرید،
فروش و موارد دیگر ،توسط کاربر ،به شرکت اختصاص داده میشود.
 رتبهبندی دستی :در این فیلد میتوانید رتبه شرکت مورد نظرتان را از لیست انتخاب کنید (مثال :رتبه اول ،طالیی و
 ،)...در صورتی که در لیست موجود نبود با کلیک بر روی گزینه
www.toluesoft.com

info@toluesoft.com

میتوانید به لیست اضافه کنید.

02177512236 -02177513268

72

]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

 تاریخ شروع این رتبهبندی :در این قسمت تاریخ شروع این رتبه را بر روی شرکت مورد نظر مشخص کنید.
 تاریخ پایان این رتبهبندی :در این قسمت تاریخ پایان این رتبه را بر روی شرکت مورد نظر مشخص کنید.
نکته :ثبت تاریخ رتبه مشخص میکند که شرکت تا چه تاریخی در این رتبه قرار بگیرد ،بعد از آن باید یک رتبه جدید تعریف
کنید.
 توضیحات :در این بخش میتوانید توضیحاتی در رابطه با رتبه شرکت مورد نظرتان در سیستم ثبت کنید.
تصویر:
در این سربرگ شما میتوانید آرم یا لوگوی شرکت مورد نظرتان را ذخیره کنید.

تصویر لوگو :با کلیک بر روی این گزینه میتوان تصویر مورد نظر را انتخاب و  Uploadکرد.
فایل ضمیمه :در این قسمت نیز میتوانید فایل مورد نیاز خود را  Uploadو ضمیمه اطالعات شرکت کنید.
اولویت :این فیلد به صورت اتوماتیک توسط نرمافزار پر میشود.
کد رنگ :هر رنگی را که در صورت تمایل در این بخش انتخاب کنید ،رکورد این شرکت با این رنگ نمایش داده میشود.
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گروهبندی:
در این تب ،گروهبندی رکورد مورد نظر را ثبت میکنید.

با کلیک بر روی نمایش گروهها ،لیستی مانند شکل زیر نمایش داده میشود:
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در این قسمت میتوانید یک یا چندین گروه را به شرکت مورد نظر خود ارتباط دهید.
بعد از انتخاب هر گروه ،بر روی دکمهی ذخیره کلیک نمایید.
بعد از پر کردن تمامی فیلدها بر روی تایید کلیک کنید.
در پایان با زدن دکمه تأیید ،ثبت شرکت جدید به پایان میرسد .پس از زدن تایید و ثبت مشخصات ،تعدادی لینک نمایش
داده میشود.

با کلیک بر روی لینک ثبت رکورد جدید شرکتها ،میتوان شرکت جدید دیگری را اضافه نمود.
و لینکهای ثبت پرسنل ،ارتباط ،وظیفه ،پیش فاکتور و فاکتور ،به ترتیب امکان ثبت پرسنل جدید ،ارتباط ،وظیفه ،پیش فاکتور
و فاکتور برای این شرکت را فراهم میکنند .بعد از بازگشت به صفحه ی نمایش لیست شرکتها و کلیک بر روی آیکون به روز
رسانی ،شرکتی که ثبت شده است به لیست شرکتها افزوده شده و اطالعات آن نمایش داده میشود .با کلیک راست بر روی
شرکت مربوطه میتوان عملیات مختلفی مانند ثبت پرسنل ،ارتباط ،وظیفه ،پیش فاکتور و فاکتور را انجام داد.
همچنین میتوان نسبت به ویرایش مشخصات شرکت؛ و یا حذفِ این شرکت اقدام نمود .تبدیل نقشها به صورت دستی نیز از
طریق گزینه ویرایش ،امکان پذیر میباشد .گزینهی تاریخچه نیز ،تاریخچهی تغییرات اعمال شده بر روی این رکورد را نشان
میدهد.

اشخاص
با انتخاب اشخاص از منوی اصلی نرمافزار ،لیستی مانند شکل زیر نمایش داده میشود:
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با انتخاب هر گزینه ،اشخاص بر اساس نقشی که برای آنها تعریف شده است ،تفکیک شده و برای شما نمایش داده میشود.
نقش :در هنگام ثبت اشخاص ،برای هر شخص ،نقش یا نقشهایی تعریف میشود ،مانند شکل زیر:

مشتریان :با انتخاب این گزینه ،لیست اشخاصی که نقش آنها مشتری تعریف شده است ،نمایش داده میشود.
تامینکنندگان :با انتخاب این گزینه ،لیست اشخاصی که نقش آنها تامین کننده تعریف شده است ،نمایش داده میشود.
نمایندگیها :با انتخاب این گزینه ،لیست اشخاصی که نقش آنها نمایندگی تعریف شده است ،نمایش داده میشود.
رقبا :با انتخاب این گزینه ،لیست اشخاصی که نقش آنها رقیب تعریف شده است ،نمایش داده میشود.
همه اشخاص :با انتخاب این گزینه ،لیست تمامی اشخاص ثبت شده در سیستم نمایش داده میشود.
پرسنل :با انتخاب این گزینه ،لیست اشخاصی که نقش آنها پرسنل تعریف شده است ،نمایش داده میشود.
بازاریاب :با انتخاب این گزینه ،لیست اشخاصی که نقش آنها بازاریاب تعریف شده است ،نمایش داده میشود.
کارکنان :با انتخاب این گزینه ،لیست اشخاصی که نقش آنها کارکنان تعریف شده است ،نمایش داده میشود.
در صورت انتخاب هر کدام از گزینههای باال ،فرمی مانند تصویر زیر برای شما نمایش داده میشود:

 .1بخش آیکونهای باالی صفحه که وظیفه انجام عملیات بر روی دادههای داخل لیست را بر عهده دارند .عالوه بر آیکونهای
توضیح داده شده در قسمت باال ،گزینههای متفاوتی در بخش اشخاص موجود است که به بررسی آنها میپردازیم.
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این گزینه زمانی استفاده میشود ،که شما بخواهید بر روی کارشناس مربوطه اشخاص ثبت شده ،تغییراتی دهید.
ابتدا اشخاصی را که میخواهید تغییرات را روی آنها اعمال کنید را انتخاب نموده و سپس روی این گزینه کلیک کنید ،تا لیستی
مانند تصویر زیر نمایش پیدا کند.

حذف :با انتخاب این گزینه کارشناس مربوطه اشخاصی که ،از لیست انتخاب شدهاند حذف میشود ،و کارشناس مربوطه اشخاص
خالی میشود.

با کلیک بر روی این گزینه لیستی از امکانات ارسالی نرمافزار از قبیل (ایمیل ،اس ام اس ،فکس و غیره) برای شما نمایش
داده میشود.
نکته :ابتدا باید از لیست اشخاص ،رکوردهای مورد نظر را انتخاب و سپس روی این گزینه کلیک کنید.
 .2در این قسمت ،لیستی از اطالعات اشخاصی که با نقش مشتری ثبت شدهاند نمایش داده میشود.
 .3در این بخش در صورتی که تعداد رکوردهای نمایش داده شده از مقداری که مشخص کردیم بیشتر باشد اطالعات ،صفحه-
بندی شده و در صفحههای مجزا نمایش داده میشود.
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ثبت شخص جدید
در صفحهی نمایش لیست اشخاص ،با کلیک بر روی آیکون
داده میشود.

 ،فرم ثبت اطالعات یک شخص جدید مانند تصویر زیر نمایش

نکته :فیلدهایی که ستارهدار هستند باید کامل شوند ،در صورتی که این فیلدها خالی بماند ،به شما پیغام "لطفا فیلدهای اجباری
را پر کنید" نمایش داده میشود.

در ابتدا تب عمومی از این فرم را مورد بررسی قرار میدهیم ،فیلدهای موجود در تب عمومی:
نام :در این فیلد نام شخص جدیدی که میخواهید به ثبت برسد را وارد میکنید.

نام خانوادگی :در این فیلد نام خانوادگی شخص جدیدی که میخواهید به ثبت برسد را وارد میکنید.
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پیشوند :در این فیلد میتوانید از لیست رو به روی آن پیشوند شخص مورد نظرتان را انتخاب کنید (برای مثال :دکتر ،مهندس
و غیره) ،در صورتی که پیشوند مورد نظرتان در لیست وجود نداشت ،بر روی گزینه

کلیک نموده و اطالعات پیشوند جدید

را به لیست اضافه نمایید.

جنسیت :در این فیلد ،جنسیت شخص مورد نظر را مشخص میکنید که دارای دو حالت مرد و زن میباشد.

کشور ،شهر ،استان ،منطقه :در این فیلدها میتوانید کشور ،شهر ،استان و منطقهی شخص مورد نظر را ثبت کنید.

توضیحات :در این فیلد میتوانید توضیحاتی در رابطه با شخص مورد نظر را وارد کنید.

روانشناسی شخص :در این فیلد ،در صورت نیاز توضیحاتی در رابطه با چگونگی برخورد و روابط شخص یا روانشناسی مشتری،
اطالعاتی را ثبت میکنید.
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نقش :در این فیلد میتوانید نقش شخص را مشخص کنید ،برای مثال :تامین کننده ،رقیب و غیره میتواند باشد.

تاریخ شروع و پایان نقش :در این فیلدها مشخص میکنید که این نقش تا چه تاریخی به این شخص نسبت داده شود ،بعد از
آن تاریخ ،نقش جدیدی را به شخص نسبت میدهید.
مسئولیت :در این فیلد ،مسئولیت شخص را از لیست انتخاب میکنید( .مدیریت ،مدیر تولید و غیره)
واحد سازمانی :در این فیلد واحد سازمانی که شخص مورد نظر با آن در ارتباط است را مشخص میکنیم( .حسابداری ،آزمایشگاه
و غیره)
کارشناس مربوطه :در این فیلد میتوانید کارشناس مرتبط با این شخص را انتخاب کنید ،تا بتوان اطالعات ثبت شده به وسیله
هر کاربر را تشخیص داد.
رابط شرکت :با تیک زدن این فیلد ،مشخص میکنید که خود این شخص ،مستقیما با شرکت شما ارتباط برقرار میکند.
اطالعات تماس :در این تب ،اطالعات تماس شخص از قبیل تلفن ،فکس ،موبایل ،ایمیل وب سایت و آدرس را میتوانید ثبت
کنید.
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نکته :در صورت نیاز به ثبت اطالعات بیش از یک مورد ،بر روی آیکون در گوشهی پایین سمت چپ کلیک کنید .و جهت
حذف نمودن مقدار ثبت شده ،بر روی آیکون "حذف" در همین جا کلیک نمایید .آیکون "تغییر وضعیت" نیز در همین جا،
وضعیت نمایش فیلدها را تعیین میکند.
 .1در این بخش میتوانید شماره تلفن شخص را ثبت کنید.
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فیلدهای موجود در این بخش:
 روش ارتباط :در این فیلد مشخص میکنید این شماره تلفن از چه نوعی است ،شخصی ،تلفن شرکت ،منزل ،کارخانه و
غیره است.
 تلفن :در این فیلد ،شماره تلفن مورد نظر را ثبت کنید.
 کد کشور :در این فیلد در صورتی که شماره تلفن ثبت شده خارج از کشور است ،کد کشور خارجی را وارد کنید.
 کد شهر :در این فیلد در صورتی که شماره تلفن ثبت شده خارج از شهر فعلی است ،کد شهری را وارد کنید.
 داخلی :در صورت وجود شماره داخلی ،در این فیلد ثبت کنید.
 .2در این بخش میتوانید شماره فکس شخص را ثبت کنید.

فیلدهای موجود در این بخش:
 روش ارتباط :در این فیلد مشخص میکنید این شماره فکس از چه نوعی است ،فکس شرکت ،فکس کارخانه و غیره
است.
 فکس :در این فیلد ،شماره فکس مورد نظر را ثبت نمایید.
 کد کشور :در این فیلد در صورتی که شماره فکس ثبت شده خارج از کشور است ،کد کشور را وارد نمایید.
 کد شهر :در این فیلد در صورتی که شماره فکس ثبت شده خارج از شهر فعلی است ،کد شهر را وارد نمایید.
 داخلی :در این فیلد در صورت وجود شماره داخلی ،آن را ثبت نمایید.
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 .3در این بخش ،شماره موبایل شخص را ثبت کنید.

فیلدهای موجود در این بخش:
 روش ارتباط :در این فیلد مشخص میکنید این شماره موبایل از چه نوعی است؛ موبایل شرکت یا موبایل شخصی است.
 موبایل :در این فیلد شماره موبایل شخص را ثبت کنید.
 .4در این بخش میتوانید آدرس ایمیل شخص را ثبت کنید.

 روش ارتباط :در این فیلد مشخص میکنید این ایمیل از چه نوعی است ،ایمیل شخصی یا ایمیل شرکت است.

 ایمیل :در این فیلد آدرس ایمیل را ثبت کنید.
 .5در این بخش میتوانید آدرس وب سایت مربوط به شخص را ثبت کنید.

 روش ارتباط :در این فیلد مشخص میکنید این وب سایت از چه نوعی است ،وب سایت است یا وبالگ.
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 وب سایت :در این فیلد ،آدرس وب سایت مورد نظر را ثبت کنید.
 .6در این بخش میتوانید آدرس شخص را ثبت کنید.

 روش ارتباط :در این بخش مشخص میکنید این آدرس از چه نوعی است ،آدرس شرکت ،منزل ،کارخانه و غیره است.

 آدرس :در این فیلد ،آدرس مورد نظرتان را به طور کامل وارد نمایید.
 کد پستی :در این فیلد ،کد پستی مربوط به آدرس را ثبت نمایید.
 صندوق پستی :در این فیلد ،صندوق پستی مربوط به آدرس را ثبت نمایید
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اطالعات :در این تب میتوانید اطالعات تکمیلی شخص مورد نظر را ثبت کنید.

 .1این بخش شامل فیلدهای زیر است:
 شماره شناسنامه :در صورت اطالع از شماره شناسنامه شخص مورد نظر ،میتوانید آن را ثبت کنید.
 کد ملی :در صورت اطالع از کد ملی شخص مورد نظر ،میتوانید آن را ثبت کنید.
 تاریخ تولد :در صورت اطالع از تاریخ تولد شخص مورد نظر ،میتوانید آن را ثبت کنید.
 .2در این بخش میتوانید رشته تحصیلی شخص مورد نظر را ثبت کنید (مثال :عمران ،حسابداری و  .)...در صورتی که برای
یک شخص بیش از یک مدرک وجود داشت بر روی آیکون کلیک کنید.
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 مقطع تحصیلی :در این فیلد میتوانید مقطع تحصیلی شخص را از لیست انتخاب کنید.

 .1در بخش زیر میتوانید اطالعات مربوط به رتبهبندی شخص مورد نظر را بر اساس میزان ارتباط ،خرید ،فروش و موارد دیگر،
رتبهبندی کنید.

 رتبهبندی دستی :در این فیلد میتوانید رتبه شخص مورد نظرتان را از لیست انتخاب کنید (مثال :رتبه اول ،طالیی و
 )...در صورتی که در لیست موجود نبود با کلیک بر روی گزینه

میتوانید به لیست اضافه کنید.

 تاریخ شروع این رتبهبندی :در این فیلد ،تاریخ شروع این رتبه را بر روی شخص مشخص کنید.
 تاریخ پایان این رتبهبندی :در این فیلد ،تاریخ پایان این رتبه را بر روی شخص مشخص کنید.
نکته :ثبت تاریخ رتبه مشخص میکند که شخص تا چه تاریخی در این رتبه قرار بگیرد ،بعد از آن باید یک رتبه جدید تعریف
کنید.

 توضیحات :در این فیلد میتوانید توضیحاتی در رابطه با رتبه شخص مورد نظرتان در سیستم ثبت کنید.
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 .2در بخش زیر ،نحوه آشنایی با شخص مورد نظر را مشخص کنید.

 نحوه آشنایی :در این فیلد میتوانید نحوه آشنایی با شخص را از لیست انتخاب کنید (مثال :نمایشگاه ،تلفنی و  ،)...در
صورتی که در لیست موجود نبود با کلیک بر روی گزینهی میتوانید به لیست اضافه کنید.
 توضیحات :در این فیلد میتوانید توضیحاتی در رابطه با نحوه آشنایی با شخص را در سیستم ثبت کنید.
مسیر تصویر :در این سربرگ شما میتوانید تصویر شخص را ذخیره کنید.

مسیر تصویر :با کلیک بر روی این گزینه ،فرمی مانند شکل زیر ظاهر میشود.
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بر روی "انتخاب فایلها" کلیک کنید ،و تصویر مورد نظرتان را انتخاب کنید.
اولویت :این فیلد به صورت اتوماتیک توسط خود برنامه پر می شود.
فعال بودن :با برداشتن تیک این فیلد و غیر فعال کردن آن ،شخص مورد نظر در لیستهای دیگر نمایش داده نمیشود ،و
نمیتوان ارتباطی به آن اختصاص داد.
گروهبندی :در این سربرگ ،گروهبندی مربوط به شخص ثبت میشود.

گروهبندی :در این فیلد ،گروهبندی شخص مورد نظرتان را مشخص میکنید .با کلیک بر روی نمایش گروهها لیستی مانند شکل
زیر نمایش داده میشود:
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در این قسمت میتوانید یک یا چندین گروه را به شخص ارتباط دهید.
تذکر :بعد از انتخاب گروههای مورد نظر حتما کلید ذخیره را بزنید.
بعد از پر کردن فیلدها بر روی دکمهی تایید کلیک کنید.
بعد از کلیک بر روی دکمهی تایید ،تعدادی لینک به صورت زیر نمایش داده میشود .با کلیک بر روی هر کدام از لینکها به
ترتیب میتوان رکورد جدید ثبت نمود و یا ارتباط ،وظیفه ،پیش فاکتور و فاکتور جدید برای این شخص ثبت نمود و یا اطالعات
مربوط به شخص ثبت شده را ویرایش نمود.

با کلیک بر روی دکمهی به روز رسانی در لیست اشخاص ،شخصی که ثبت شده است به لیست اشخاص ،افزوده شده و اطالعات
آن قابل مشاهده است .با کلیک راست بر روی شخص مربوطه میتوان عملیات مختلفی مانند ثبت ارتباط ،وظیفه و موارد دیگر
را انجام داد.
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همچنین میتوان نسبت به ویرایش مشخصات شخص ،اقدام نمود .تبدیل نقشها به صورت دستی نیز از طریق گزینهی ویرایش،
امکانپذیر می باشد.

www.toluesoft.com

info@toluesoft.com

02177512236 -02177513268

90

]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

فصل چهارم

اطالعات پایه
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اطالعات پایه
در بخش اطالعات پایه ،فیلدهای کشویی فرمهای تمام رکوردها ،و همچنین بخش پشتیبانگیری ،نمایش داده میشود .شما
میتوانید با کلیک بر روی هر کدام از این زیرمنوها لیست اطالعات موجود در آن را مشاهده نمایید و در صورت نیاز ،رکوردهای
جدید نیز به این لیست اضافه نمایید.

نکته :هر کدام از این فیلدها در فرمهای ورود اطالعات رکوردهای مختلف نیز قابلیت ویرایش و اضافه شدن را دارند .به عنوان
مثال ،فیلد کشور ،در فرم ورود اطالعات شرکتها نیز قابلیت اضافه شدن را دارد .به این صورت که اگر مقدار مورد نظر شما در
لیست مقابل فیلد کشور ،موجود نبود ،میتوانید با استفاده از آیکون

در مقابل همین فیلد ،آن را اضافه نمایید.

مکانها:
در این زیرمنو ،لیست فیلدهای کشویی رکوردهایی که در آنها اطالعات مربوط به مکان نیز ثبت میشود ،نمایش داده میشود.
مثال هنگام اضافه نمودن اشخاص و یا شرکتها ،فیلدهایی برای ثبت کشور ،استان ،شهر و منطقه در فرم ورود اطالعات این
رکوردها وجود دارد که محتوای آنها را میتوان از لیست مقابل آنها انتخاب نمود .در صورتی که مقدار مورد نظر ،در این لیستها
موجود نبود ،میتوان در همانجا با کلیک بر روی آیکون "ثبت رکورد جدید" در مقابل همان فیلد ،آن را اضافه نمود .و یا در
بخش اطالعات پایه و زیرمنوی مکانها ،بر روی فیلد مورد نظر (مثال استان) کلیک شود و مقدار مورد نظر اضافه گردد.
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کشور:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست کشورهای ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن کشور جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این فرم،

کشور جدید ثبت میگردد.
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فیلدهای موجود در این فرم:
کد :این فیلد توسط نرمافزار پر میشود.
عنوان :در این فیلد اسم کشور مورد نظر خود را بنویسید.
کد کشور :در این فیلد ،کد کشور (پیش شماره تماس تلفنی) را بنویسید.
برای تکمیل اطالعات فیلدهای اولویت ،توضیحات ،فعال بودن ،کد رنگ و آیکون به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه
بفرمایید.
در پایان با کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید کشور" میتوانید کشور جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای کشور جدید ثبت کردید را ویرایش
نمایید.
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استان:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست استانهای ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن استان جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این فرم،

استان جدید ثبت میگردد.
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فیلدهای موجود در این فرم:
کد :این فیلد توسط خود برنامه پر میشود.
عنوان :در این فیلد ،نام استان مورد نظر را بنویسید.
کشور :در این فیلد ،نام کشوری که استان مورد نظر شما در آن کشور است را بنویسید.
برای تکمیل اطالعات فیلدهای اولویت ،توضیحات ،فعال بودن ،کد رنگ و آیکون به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه
بفرمایید.
در پایان با کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید استان" میتوانید استان جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای استان جدید ثبت کردید را ویرایش
نمایید.
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شهر:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست شهرهای ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن شهر جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این فرم ،شهر

جدید ثبت میگردد.
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فیلدهای موجود در این فرم:
کد :این فیلد توسط خود برنامه پر میشود.
عنوان :در این فیلد ،نام شهر مورد نظرتان را بنویسید.
کد شهر :در این فیلد ،کد تماس تلفنی شهر را بنویسید.
کشور :در این فیلد ،نام کشوری که شهر مورد نظر شما در آن کشور است را بنویسید.
استان :در این فیلد ،نام استان مربوط به این شهر را بنویسید.
برای تکمیل اطالعات فیلدهای اولویت ،توضیحات ،فعال بودن ،کد رنگ و آیکون به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه
بفرمایید.
در پایان با کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید شهر" میتوانید شهر جدید دیگری اضافه نمایید.
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با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای شهر جدید ثبت کردید را ویرایش
نمایید.

منطقه:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست مناطق ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن منطقه جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این فرم،

منطقه جدید ثبت میگردد.
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فیلدهای موجود در این فرم:
کد :این فیلد توسط خود برنامه پر میشود.
عنوان :در این فیلد ،نام منطقه مورد نظر خود را بنویسید.
کشور :در این فیلد ،نام کشوری که منطقه مورد نظر در آن کشور است را بنویسید.
استان :در این فیلد ،نام استان مربوط به این منطقه را بنویسید.
شهر :در این فیلد ،نام شهری که منطقه مورد نظر در آن قرار دارد را بنویسید.
برای تکمیل اطالعات فیلدهای اولویت ،توضیحات ،فعال بودن ،کد رنگ و آیکون به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه
بفرمایید.
در پایان با کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید منطقه" میتوانید منطقه جدید دیگری اضافه نمایید.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای منطقه جدید ثبت کردید را ویرایش
نمایید.

اشخاص:
در این زیرمنو ،فیلدهای کشویی فرم ویرایش رکورد اشخاص نمایش داده میشود.

پیشوند:

با کلیک بر روی این زیرمنو ،لیست پیشوندهای ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن پیشوند جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این فرم،

پیشوند جدید ثبت میگردد.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

کد :این فیلد توسط خود برنامه پر میشود.
عنوان :در این فیلد ،پیشوند مورد نظر خود را بنویسید.
برای تکمیل اطالعات فیلدهای اولویت ،توضیحات ،فعال بودن ،کد رنگ و آیکون به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه
بفرمایید .در پایان بعد از کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید پیشوند" میتوانید پیشوند جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای پیشوند جدید ثبت کردید را ویرایش
نمایید.

مذهب:

با کلیک بر روی این زیرمنو ،لیست مذهب های ثبت شده نمایش داده میشود.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

برای اضافه نمودن مذهب جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این فرم،

مذهب جدید ثبت میگردد.

کد :این فیلد توسط خود برنامه پر میشود.
عنوان :در این فیلد ،نام مذهب مورد نظر را بنویسید.
برای تکمیل اطالعات فیلدهای اولویت ،توضیحات ،فعال بودن ،کد رنگ و آیکون به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه
بفرمایید .در پایان بعد از کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید مذهب" میتوانید مذهب جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای مذهب جدید ثبت کردید را ویرایش
نمایید.

وضعیت تأهل:

با کلیک بر روی این زیرمنو ،لیست وضعیت تأهلهای ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن وضعیت تأهل جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این

فرم ،وضعیت تأهل جدید ثبت میگردد.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

کد :این فیلد توسط خود برنامه پر میشود.
عنوان :در این فیلد نام وضعیت تأهل مورد نظرتان را بنویسید.
برای تکمیل اطالعات فیلدهای اولویت ،توضیحات ،فعال بودن ،کد رنگ و آیکون به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه
بفرمایید .در پایان بعد از زدن دکمه تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید وضعیت تأهل" میتوانید مذهب جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای وضعیت تأهل جدید ثبت کردید را
ویرایش نمایید.

جنسیت:

با کلیک بر روی این زیرمنو ،لیست جنسیتهای ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن جنسیت جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این فرم،

جنسیت جدید ثبت میگردد.
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راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

کد :این فیلد توسط خود برنامه پر میشود.
عنوان :در این فیلد ،نام وضعیت تأهل مورد نظرتان را بنویسید.
برای تکمیل اطالعات فیلدهای اولویت ،توضیحات ،فعال بودن ،کد رنگ و آیکون به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه
بفرمایید .در پایان بعد از کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید جنسیت" میتوانید جنسیت جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای جنسیت جدید ثبت کردید را ویرایش
نمایید.

مسئولیت:
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

با کلیک بر روی این زیرمنو ،لیست مسئولیتهای ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن مسئولیت جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این فرم،

مسئولیت جدید ثبت میگردد.

کد :این فیلد توسط خود برنامه پر میشود.
مسئولیت :در این فیلد ،عنوان مسئولیت را بنویسید.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

برای تکمیل اطالعات فیلدهای اولویت ،توضیحات ،فعال بودن ،کد رنگ و آیکون به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه
بفرمایید .در پایان بعد از کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید مسئولیت" میتوانید مسئولیت جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای مسئولیت جدید ثبت کردید را
ویرایش نمایید.

واحد سازمانی:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست واحدهای سازمانی ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن واحد سازمانی جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این

فرم ،واحد سازمانی جدید ثبت میگردد.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

کد :این فیلد توسط خود برنامه پر میشود.
واحد سازمانی :در این فیلد ،عنوان واحد سازمانی جدید را بنویسید.
برای تکمیل اطالعات فیلدهای اولویت ،توضیحات ،فعال بودن ،کد رنگ و آیکون به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه
بفرمایید .در پایان بعد از کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید واحد سازمانی" میتوانید واحد سازمانی جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای واحد سازمانی جدید ثبت کردید را
ویرایش نمایید.

اشخاص یا شرکتها:
در این زیرمنو ،فیلدهای کشویی که در فرم ورود اطالعات مربوط به رکورد اشخاص و شرکتها مشترک میباشد ،نمایش داده
میشود.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

نوع فعالیت:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست انواع فعالیتهای ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن فعالیت جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این فرم،

نوع فعالیت جدید ثبت میگردد.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

عنوان :در این فیلد ،عنوان نوع فعالیت جدید را بنویسید.
برای مشاهدهی نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.
در پایان بعد از کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید نوع فعالیت" میتوانید نوع فعالیت جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای نوع فعالیت جدید ثبت کردید را
ویرایش نمایید.

نحوه آشنایی:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست انواع نحوه آشناییهای ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن نحوه آشنایی جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این

فرم ،نحوه آشنایی جدید ثبت میگردد.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

عنوان :در این فیلد ،عنوان نحوه آشنایی جدید را بنویسید.
برای مشاهدهی نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.
در پایان بعد از کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید نحوه آشنایی" میتوانید نحوه آشنایی جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای نحوه آشنایی جدید ثبت کردید را
ویرایش نمایید.

نقش:
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست نقشهای ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن نقش جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این فرم،

نقش جدید ثبت میگردد.

عنوان :در این فیلد ،عنوان نقش جدید را بنویسید.
برای مشاهدهی نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.
در پایان بعد از کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید نقش" میتوانید نقش جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای نقش جدید ثبت کردید را ویرایش
نمایید.

رتبهبندی دستی:1

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست رتبههای ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن رتبهبندی جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این فرم،

رتبهبندی جدید ثبت میگردد.

1رتبهبندی دستی :کاربران میتوانند به اشخاص و یا شرکتها بر اساس میزان ارتباط ،میزان خرید ،فروش و  ...رتبه اختصاص
دهند .مثال طالیی ،نقرهای ،برنزی؛ و یا بر حسب حروف الفبا (الف ،ب ،ج)
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

رتبهبندی دستی :در این فیلد ،عنوان رتبه جدید را بنویسید.
برای مشاهدهی نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.
در پایان بعد از کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید رتبهبندی دستی" میتوانید رتبهبندی جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای رتبهبندی جدید ثبت کردید را
ویرایش نمایید.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

روش ارتباط:

با کلیک بر روی این زیرمنو ،لیست روشهای ارتباط ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن روش ارتباط جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این

فرم ،روش ارتباط جدید ثبت میگردد.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

روش ارتباط :در این فیلد ،عنوان روش ارتباط جدید را بنویسید.
برای مشاهدهی نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.
در پایان بعد از کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید روش ارتباط" میتوانید روش ارتباط جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای روش ارتباط جدید ثبت کردید را
ویرایش نمایید.

شرکتها:
در این زیرمنو ،فیلدهای کشویی فرم ورود اطالعات مربوط به رکورد شرکتها نمایش داده میشود.
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نوع شرکت:
با کلیک بر روی این زیرمنو لیست نوع شرکتهای ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن نوع جدید شرکت بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این

فرم" ،نوع شرکت" جدید ثبت میگردد.

نوع شرکت :در این فیلد ،نام "نوع شرکت" جدید را بنویسید.
برای مشاهدهی نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.
در پایان بعد از کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.
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با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید نوع شرکت" میتوانید نوع شرکت جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای نوع شرکت جدید ثبت کردید را
ویرایش نمایید.

عمومی:
در این زیرمنو ،فیلدهای کشویی عمومی که در فرم ورود اطالعات اغلب رکوردها مشترک میباشد ،نمایش داده میشود.

تعطیالت:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست تعطیالت ثبت شده نمایش داده میشود.
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برای اضافه نمودن تعطیالت جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این

فرم ،تعطیلی جدید ثبت میگردد.

کد :این فیلد توسط خود برنامه پر میشود.
عنوان :در این فیلد عنوان تعطیلی را بنویسید.
تقویم :در این فیلد ،نوع تقویم (شمسی یا میالدی) را انتخاب نمایید.
سال :در این فیلد ،سال مربوط به تعطیلی مورد نظر را بنویسید.
تاریخ :در این فیلد ،تاریخ تعطیلی را در سال جاری مشخص نمایید.
آیا امروز تعطیل است؟ :با تیک زدن این گزینه مشخص میکنید که این روز تعطیل میباشد.
پیام روز :در این فیلد ،پیامی به مناسبت تعطیلی مد نظر خود بنویسید.
از چند روز قبل این پیام نمایش یابد؟ :در صورتی که بخواهید پیامی که در فیلد قبل نوشتهاید از چند روز قبل نمایش داده
شود ،تعداد روز قبل از تاریخ تعطیلی را در این فیلد بنویسید.

www.toluesoft.com

info@toluesoft.com

02177512236 -02177513268

120

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

فعال بودن :اگر این گزینه را تیک بزنید ،تعطیلی جدید فعال خواهد شد .و در غیر این صورت غیر فعال میشود و در فیلد
کشویی تعطیالت ،نمایش داده نخواهد شد.

واحد اندازهگیری:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست واحدهای اندازهگیری ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن واحد اندازهگیری جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای

این فرم ،واحد اندازهگیری جدید ثبت میگردد.
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عنوان :در این فیلد نام واحد اندازهگیری را ثبت نمایید.
برای مشاهده نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.
در پایان بعد از کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید واحد اندازهگیری" میتوانید واحد اندازهگیری جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای واحد اندازهگیری جدید ثبت کردید
را ویرایش نمایید.

تنظیمات سیستم:

در این بخش لیست تنظیمات سیستم نمایش داده میشود.

با دو بار کلیک بر روی هر کدام میتوانید مشخصات آن را مشاهده نمایید.
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در صورت نیاز میتوانید این تنظیمات را با رفتن به بخش ویرایش ،تغییر دهید.

ارسالها:
در این زیرمنو ،فیلدهای کشویی فرم ورود اطالعات رکوردهایی که برای ارسالها ایجاد میشود ،نمایش داده میشود.

نحوه ارسال
منظور از ارسالها ،قابلیت ارسال اس ام اس ،ایمیل و فکس به شکل گروهی و یا با نام خود مشتری میباشد .برای ارسال ایمیل
یا اس ام اس ،ابتدا باید مخاطب مورد نظر مشخص شود .مثال یک شخص حقیقی
سپس با استفاده از آیکون ارسال ،بر روی ارسال مورد نظر ،در لیست اشخاص یا شرکت ها کلیک میشود و ارسال مورد نظر
انتخاب میگردد.
حال اگر ارسال مورد نظر ،در این لیست موجود نبود ،باید آن را ایجاد نمود .برای ایجاد ارسال مورد نظر ،در منوی اطالعات پایه،
اقدام میشود .در اولین گام ،باید "نحوه ارسال" ایجاد شود؛ "نحوه ارسال" ،توسط تیم تولید کنندهی برنامه تعریف می شود.
منظور از نحوه ارسال ،همان پنلهای ارتباطی مورد نظر برای ارسال ایمیل و فکس میباشد.
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قالب ارسال
دومین گام ،ایجاد قالب است .برای ایجاد قالب ،بر روی قالب ارسال در منوی اطالعات پایه کلیک میشود .لیست قالبهای
موجود نمایش داده میشود .برای ایجاد قالب جدید ،در همین صفحه بر روی آیکون جدید کلیک میشود .فرم ورود اطالعات
قالب جدید نمایش داده میشود.

در فیلد عنوان ،عنوان قالب جدید نوشته میشود؛ عنوان ،قالب جدید را تعریف میکند .به عنوان مثال ،تبریک عید
فیلد جداول :اگر بخواهیم ایمیل و یا اس ام اس ارسال کنیم ،در این فیلد ،گزینهی ارسالها انتخاب میشود .برای ایمیل و اس
ام اس ،همیشه ارسالها انتخاب میشود.
در قسمت  ،structure HTMLمتن مورد نظر نوشته میشود.
برای حالتی که الزم است مشتری ،خطاب قرار داده شود؛ به عنوان مثال ،جناب آقای  ...عید شما مبارک ،عبارت "جناب آقای"
و "نام خانوادگی" به ترتیب و با فاصله مابین عالمت & نوشته میشود .یعنی ابتدا "جناب آقای" مابین دو تا عالمت & نوشته
میشود و فاصله ،و سپس نام خانوادگی وی در داخل عالمت & نوشته میشود.
و بعد از تکمیل سایر فیلدها بر روی دکمهی تایید کلیک میگردد.
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تعریف ارسال
بعد از اینکه قالب ارسال ایجاد شد ،باید تعیین شود که این قالب ساخته شده ،چگونه برای مخاطب ارسال میشود؛ مثال از
طریق ایمیل و یا اس ام اس .بدین منظور در اطالعات پایه بر روی تعریف ارسال کلیک میشود .لیست ارسالهای ایجاد شده
نمایش داده میشود .با کلیک بر روی آیکون جدید ،فرم تعریف ارسال جدید دارای دو سربرگ اطالعات عمومی و تکمیلی
نمایش داده میشود.

در فیلد عنوان ،عنوان ارسال نوشته میشود .این عنوان ،همان عنوانی است که در لیست موجود در آیکون ارسالها در صفحهی
نمایش لیست اشخاص یا شرکتها نمایش داده میشود .در فیلد نوع ارسال ،مشخص میشود ارسال از چه نوعی است؛ مثال
ایمیل ،اس ام اس ،فکس و یا نامهی پستی .برای مثال؛ اس ام اس انتخاب میشود.
در فیلد نحوه ارسال ،پنل ارسال انتخاب میگردد .اگر نوع ارسال ،ایمیل باشد در فیلد نحوه ارسال ،پنل  onlineانتخاب
میگردد .و اگر نوع ارسال ،فکس باشد ،در فیلد نحوه ارسال ،پنل  winfaxانتخاب میگردد .و اگر ارسال اس ام اس باشد،
 iranianURLانتخاب میشود.
در فیلد قالب نیز قالبی که در مرحله قبل ایجاد شد انتخاب میگردد.
سربرگ تکمیلی:
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در سربرگ تکمیلی ،در فیلد تایید کننده ارسال ،نام شخصی که ارسال را ایجاد میکند از لیست انتخاب میشود.
در فیلد گروهبندی ارسال ،مشخص میشود که ارسال جدید به چه گروهی تعلق دارد؛ به عنوان مثال ،تبریک

بعد از تکمیل سایر فیلدها بر روی دکمه تایید کلیک میگردد.
بعد از اینکه ارسال ایجاد شد ،در لیست شرکتها و یا اشخاص ،رکورد مورد نظر انتخاب میگردد و سپس در لیست موجود در
آیکون ارسال ،بر روی ارسالی که هم اکنون ساخته شد ،کلیک میشود .و بدین ترتیب ،اس ام اس تبریک عید برای شخص و یا
شرکت مورد نظر ارسال میگردد.

کاال یا خدمات:
در این زیرمنو ،فیلدهای کشویی فرم ورود اطالعات مربوط به رکورد کاال یا خدمات نمایش داده میشود.
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گروه محصول:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست گروههای محصول ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن گروه محصول جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود.

با تکمیل فیلدهای این فرم ،گروه محصول جدید ثبت میگردد.
گروه محصول :در این فیلد ،نام "گروه محصول" جدید را بنویسید.
برای مشاهدهی نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.
در پایان بعد از کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.
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با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید گروه محصول" میتوانید گروه محصول جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای گروه محصول جدید ثبت کردید را
ویرایش نمایید.

زیرگروه محصول:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست زیرگروههای محصول ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن زیرگروه محصول جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای

این فرم ،زیرگروه جدید ثبت میگردد.
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زیرگروه محصول :در این فیلد نام زیرگروه محصول را بنویسید.
گروه محصول :در این فیلد ،گروه محصول را از بین لیست موجود انتخاب نمایید.

برای مشاهدهی نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.
در پایان بعد از کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید زیر گروه محصول" میتوانید زیرگروه محصول جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای زیرگروه محصول جدید ثبت کردید
را ویرایش نمایید.

ارتباطات:
در این زیرمنو ،فیلدهای کشویی فرم ورود اطالعات رکورد ارتباطات نمایش داده میشود.
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نتیجه ارتباط:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست نتایج ارتباط ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن نتیجه ارتباط جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود.

نتیجه ارتباط :در این فیلد عنوان نتیجه ارتباط جدید را بنویسید.
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برای مشاهدهی نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.
در پایان بعد از کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید نتیجه ارتباط" میتوانید نتیجه ارتباط جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای نتیجه ارتباط جدید ثبت کردید را
ویرایش نمایید.

نوع ارتباط:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست انواع ارتباط ثبت شده؛ اعم از ارتباط تلفنی ،ارسال فکس ،ایمیل ،اس ام اس ،دیدار
حضوری و  ...نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن نوع ارتباط جدید بر روی آیکون
www.toluesoft.com

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

نوع ارتباط :در این فیلد ،عنوان نوع ارتباط جدید را بنویسید .مثال چت آنالین.
برای مشاهدهی نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.
در پایان بعد از کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید نوع ارتباط" میتوانید نوع ارتباط جدید دیگری اضافه نمایید.
با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای نوع ارتباط جدید ثبت کردید را
ویرایش نمایید.

اثر ارتباط:
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست اثرهای ارتباط ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن اثر ارتباط جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود.

اثر ارتباط :در این فیلد ،عنوانِ اثرِ ارتباطِ جدید را بنویسید .مثال :متوسط
برای مشاهدهی نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.
در پایان بعد از کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیغام زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی لینک "ثبت رکورد جدید اثر ارتباط" میتوانید اثر ارتباط جدید دیگری اضافه نمایید.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

با کلیک بر روی لینک "ویرایش مجدد این رکورد" میتوانید اطالعاتی که هم اکنون برای اثر ارتباط جدید ثبت کردید را
ویرایش نمایید.

امور مالی:
در این زیرمنو ،فیلدهای کشویی که در برخی فرمهای مربوط به ورود اطالعات رکوردهای امور مالی ،مشترک میباشد ،نمایش
داده میشود.

انواع حساب بانکی:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست انواع حسابهای بانکی ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن حساب بانکی جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این

فرم ،نوع حساب بانکی جدید ثبت میگردد.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

انواع حساب بانکی :در این فیلد ،نوع حساب بانکی جدید را بنویسید .مثال :سپه
برای مشاهدهی نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.

عنوان فاکتور:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست عنوانهای فاکتور ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن عنوان فاکتور جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این

فرم ،عنوان فاکتور جدید ثبت میگردد.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

عنوان فاکتور :در این فیلد عنوان جدید فاکتور را بنویسید .مثال :فاکتور خرید
برای مشاهدهی نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.

وضعیت پرداخت:

با کلیک بر روی این زیرمنو ،لیست وضعیت پرداختهای ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن وضعیت پرداخت جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای

این فرم ،وضعیت پرداخت جدید ثبت میگردد.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

وضعیت پرداخت :در این فیلد نام وضعیت پرداخت جدید را بنویسید .مثال :بدهکار
برای مشاهده نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.

انواع نحوه پرداخت:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست انواع نحوه پرداختهای ثبت شده نمایش داده میشود.

برای اضافه نمودن نحوه پرداخت جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای

این فرم ،نحوه پرداخت جدید ثبت میگردد.
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راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

انواع نحوه پرداخت :در این فیلد عنوان نحوه پرداخت جدید را بنویسید .مثال :پرداخت آنالین
برای مشاهده نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.

وظایف:
در این زیرمنو ،فیلدهای کشویی فرم ورود اطالعات رکورد وظایف نمایش داده میشود.

اولویت وظیفه:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست اولویت وظایف ثبت شده نمایش داده میشود .با تعیین اولویت وظایف تعیین میکنید که
کدام وظیفه مهمتر بوده و باید قبل از بقیه وظایف پیگیری شود .یعنی در واقع ،ترتیب اولویت پیگیریها را مشخص مینمایید.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

برای اضافه نمودن اولویت وظیفه جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای

این فرم ،اولویت وظیفه جدید ثبت میگردد.

اولویت وظیفه :در این فیلد ،نام اولویت جدید وظیفه را بنویسید.
برای مشاهدهی نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.

نتیجه وظیفه:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست نتایج وظایف ثبت شده نمایش داده میشود.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

برای اضافه نمودن نتیجه وظیفه جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این

فرم ،نتیجه وظیفه جدید ثبت میگردد.

نتیجه وظیفه :در این فیلد ،عنوان نتیجه وظیفه جدید را بنویسید .مثال :تماس برقرار شد.
برای مشاهدهی نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.

وضعیت وظیفه:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست وضعیت وظایف ثبت شده نمایش داده میشود.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

برای اضافه نمودن وضعیت وظیفه جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای

این فرم ،وضعیت وظیفه جدید ثبت میگردد.

وضعیت وظیفه :در این فیلد ،عنوان وضعیت وظیفه جدید را بنویسید .مثال :شروع نشده
برای مشاهدهی نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.

نوع وظیفه:

با کلیک بر روی این زیرمنو لیست انواع وظایف ثبت شده نمایش داده میشود.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

برای اضافه نمودن نوع وظیفه جدید بر روی آیکون

کلیک نمایید .فرم زیر نمایش داده میشود .با تکمیل فیلدهای این

فرم ،نوع وظیفه جدید ثبت میگردد.

نوع وظیفه :در این فیلد ،نوع وظیفه جدید را بنویسید .مثال :پیام داخلی
برای مشاهده نحوه تکمیل اطالعات بقیه فیلدها به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه بفرمایید.

پشتیبانگیری:
در این بخش میتوانید نسخهای از کل دادههای موجود در برنامه را در محل دیگری ذخیره نمایید تا در صورت از دست دادن
اطالعات بتوانید آنها را برگردانید و از آنها استفاده کنید.
با کلیک بر روی این زیرمنو ،لیستی از پشتیبانهایی که در زمانهای مختلف توسط کاربران ذخیره شده است نمایش داده
میشود.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

برای گرفتن پشتیبان جدید ،بر روی آیکون

کلیک نمایید .پیغام زیر به شما نمایش داده میشود.

بعد از کلیک بر روی دکمه  OKپشتیبان جدید نیز در لیست پشتیبانگیری قرار میگیرد .فایل این پشتیبان به صورت پیش
فرض بر روی سروری که برنامه روی آن نصب میباشد قرار میگیرد .شما میتوانید با کلیک بر روی ستون فایل ضمیمه ،محل
ذخیره فایل پشتیبان را تغییر دهید و بر روی سیستم خودتان ذخیره نمایید.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

در صورت نیاز ،توضیحات الزم را در فیلد توضیحات نوشته و ذخیره نمایید.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

فصل پنجم

ارتباط و وظیفه
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

ارتباطات
همانطور که میدانید ارتباط فرآیندی است که در آن ،تبادل اطالعات ما بین افراد صورت میگیرد .برنامهی سی آر ام ایده پرداز
طلوع به شما کمک میکند تا به شیوهای سازمان یافته ،هر نوع ارتباط برقرار شده با مشتریان ،تامینکنندگان ،نمایندگیها و
رقبا را ثبت و مدیریت کنید .در واقع مهمترین بخش سی آر ام ،ارتباطات است.

انواع امکانات ارتباطی موجود در برنامهی سی آر ام ایده پرداز طلوع:
امکان ارسال و دریافت پیام کوتاه به صورت تکی و گروهی
امکان ارسال و دریافت ایمیل به صورت تکی و گروهی
امکان ارسال و دریافت فکس به صورت تکی و گروهی
امکان ایجاد لیست تماس سفارشی جهت ارسال گروهی فکس ،ایمیل و …
امکان ارسال پیام کوتاه در مناسبتهای خاص برای کاربران مثال تاریخ تولد و …
مواردی که در فرم ثبت ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارند عبارتاند از :موضوع ارتباط ،شخص برقرارکننده ارتباط،
نوع روش ارتباطی ،زمان ارتباط ،کاالی متناسب با ارتباط برقرار شده ،نتیجه ارتباط ،اثر ارتباط ،ضمیمه کردن فایل مبادله شده
در صورت وجود ،و توضیحات کلی مربوط به ارتباط در صورت نیاز .در ادامهی این بخش ،هر یک از این موارد به صورت مفصل
توضیح داده خواهد شد.

طریقه ثبت ارتباط برای شخص
با کلیک راست بر روی شخص مورد نظر ،منوی زیر نمایش داده میشود:
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

ارتباطات
با کلیک بر روی ارتباطات ،تمام ارتباطات مربوط به این شخص برای شما نمایش داده خواهد شد.
ارتباط جدید
با استفاده از این گزینه میتوانید برای این شخص ،ارتباط جدیدی ثبت کنید .با کلیک بر روی آن ،فرم زیر نمایش داده خواهد
شد ،که قسمتهای مختلف آن را توضیح خواهیم داد.
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]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

برقرارکننده تماس :این فیلد ،نام شخصی که این ارتباط را برقرار کرده نشان میدهد .این فیلد ،اغلب به صورت اتوماتیک تکمیل
می شود.

نکته :ستاره قرمز ،نشان دهنده این است که حتما این فیلد باید تکمیل گردد.
نقش :در این فیلد ،نقش برقرار کننده تماس را از بین گزینههایی که قبال در لیست اشخاص تعریف کردهاید انتخاب نمایید؛
برای مثال:

 در صورتی که قبال نقش مورد نظر خود را تعریف نکردهاید میتوانید با استفاده از آیکون

وارد لیست نقشها شوید

و در صورت نیاز ،نقش مورد نظر خود را اضافه نمایید.
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راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

شرکت یا شخص وابسته :در صورتی که شرکت برقرار کننده تماس ،با شرکتی که به صورت خودکار که اغلب شرکت شما
میباشد تفاوت داشته باشد یا اینکه شرکتی که این ارتباط را برقرار نموده است شرکت شما نباشد میتوانید با استفاده از آیکون
شرکت مورد نظر خود را پیدا نمایید.
نکته :اگر شخص برقرار کننده تماس را میخواهید تغییر دهید؛ در صورتی که آن شخص ،پرسنل شرکت دیگری باشد اول
میبایستی شرکت را تغییر دهید ،سپس از بین پرسنل آن شرکت ،شخص مورد نظر خود را بیابید.
ارتباط با :این آیکون به شما نشان میدهد که این ارتباط با چه شخصی برقرار شده است.

موضوع ارتباط :موضوع ارتباط در این قسمت وارد میشود.

نوع ارتباط :این فیلد ،نوع ارتباطی که با مشتری برقرار کردهاید را به شما نشان میدهد.
در شکل زیر چند نمونه از انواع ارتباط نشان داده شده است:

همان طور که در شکل باال مشاهده میکنید میتوانید برای دسترسی بهتر و راحتتر به بعضی از انواع ارتباط که بیشتر مورد
استفاده قرار میگیرند ،به آنها کد رنگ اختصاص دهید.
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ذره بین :با استفاده از این آیکون میتوانید از بین انواع ارتباطاتی که قبال ثبت نمودهاید گزینه مورد نظر خود را بیابید.
مربع مشکی :با استفاده از این آیکون میتوانید لیست انواع ارتباطی که از قبل ثبت کردهاید را مشاهده نمایید.
در صورتی که نوع ارتباط جدیدی هم بخواهید به لیست اضافه نمایید میتوانید با استفاده از آیکون جدید ،ارتباط جدیدی با
کد رنگ مشخص برای دسترسی راحتتر ثبت نمایید.
نتیجه ارتباط :این فیلد ،نتیجه ارتباط شما را با آن شخص یا شرکت نمایش میدهد که میتوانید همانند نوع ارتباط ،به این
فیلد هم موارد درخواستی خود را اضافه نمایید.
در شکل زیر نمونهای از نتیجههای ارتباط نشان داده شده است:

نکته :فیلد نتیجه ارتباط ،از جمله فیلدهایی است که حتما باید پر شود .در صورت خالی ماندن ،پیغام زیر نمایان خواهد شد:

اثر ارتباط :این فیلد ،برداشت شخصی شما از ارتباطی که برقرار شده است ،میباشد .برای مثال:

زمان شروع ارتباط :تاریخ شروع ارتباط خود را به همراه ساعت آن در این فیلد ثبت کنید.
ارسال ها :همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید ،با انتخاب یکی از گزینهها ،همزمان با تأیید ارتباط ،گزینه انتخاب شده
(ایمیل ،فکس ،اس ام اس و  )...نیز ارسال میگردد.

سربرگ تکمیلی:
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کاال یا خدمات :در این فیلد ،نام محصولی را که در این ارتباط ارائه میکنید ،از بین کاالها و خدماتی که قبال تعریف کردهاید را
انتخاب کنید.
 نکته :در صورت موجود نبودن نام کاال یا خدمات مورد نظر در لیست ،میتوانید آن را به لیست اضافه نمایید.

توضیحات :در این فیلد توضیحات مورد نیاز در مورد آن کاال و یا خدماتی که در این ارتباط داشتید را میتوانید ثبت کنید.
 عالیمی که در کنار توضیحات میتوانید مشاهده کنید:
 با استفاده از آیکون

متنی که داخل توضیحات نوشتهاید را ذخیره کنید تا در موارد مشابه بتوانید با سرعت بیشتری

به توضیحات مشابه دسترسی پیدا کنید.
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 پس از ثبت ،پیغام زیر نمایان میشود که با تایید ،به لیست توضیحات ذخیره شده ،اضافه میگردد:

 با استفاده از آیکون

میتوانید به توضیحاتی که از قبل ذخیره کردهاید دسترسی پیدا کنید.

 نکته تکمیلی:

 زمانی که شما بخواهید دو نوع کاال و خدمات در یک ارتباط را در دو کادر مجزا ثبت نمایید ،از آیکون

استفاده

کنید.
 فلش رو به باال :این آیکون دو کاربرد دارد :با استفاده از این آیکون ،می توانید توضیحات را مخفی کنید و فقط نوع کاال
و خدمات را مشاهده نمایید .کاربرد دیگر هنگامی است که دو نوع کاال و خدمات ثبت کرده اید و برای مخفی نمودن
توضیحات مربوط به کاال و خدمات نوع دوم از این آیکون استفاده می کنید.
 ضربدر قرمز :در صورتی که بخواهید کاال و خدمات دوم را حذف کنید از این آیکون میتوانید استفاده کنید.
زمان پایان ارتباط :در این فیلد ،تاریخی که ارتباط شما تمام شده است به همراه ساعت آن را ثبت کنید.
نکته:
در صورتی که بخواهید تاریخ ارتباط را تغییر بدهید میتوانید بر روی همان تاریخ کلیک کنید و تغییر دهید.

شماره نامه :در صورتی که نوع ارتباط برقرار شده ،از طریق نامه باشد ،میتوانید شماره دفتر اندیکاتور خود را در این قسمت وارد
نمایید و یا از شماره خودکار این بخش به عنوان شماره دفتر اندیکاتور استفاده نمایید.
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سربرگ وظیفه:

وظیفه مرتبط :در این فیلد تعیین میشود که ارتباط جاری ،مربوط به کدام یک از وظایف تعریف شدهی مربوط به شخص یا
شرکتی که این ارتباط را با آن برقرار کردهاید ،میباشد.
و در آخر با کلیک بر روی دکمهی تایید ،ارتباط جدید ثبت میشود.
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وظایف
وظایف ،جهت برقراری ارتباطات بعدی و برای زمان مشخصی تعیین میشود .تعریف و مدیریت وظایف ،یکی از مهمترین نیازهای
یک شرکت و یا سازمان میباشد ،امکان ثبت وظیفه برای خود ،شخص دیگر و یا تیم کاری ،قابلیت مدیریت و مشاهده میزان
پیشرفت یک وظیفه ،تعریف زمان مشخص برای هر وظیفه و یا ارجاع آن برای شخص دیگر در شرکت و یا سازمان ،همه از
امکانات این قسمت میباشد .وظایف در این برنامه به دو دسته وظایف کاربر جاری و وظایف ارجاعی تقسیم میشود.

وظایف کاربر جاری:
در دستهی وظایف کاربر جاری ،شش قسمت وجود دارد.

وظایف امروز:
 وظایف امروز ،وظایفی هستند که تاریخ سررسید آنها امروز می باشد. -پس از انتخاب این گزینه ،صفحهای به شکل زیر باز میشود.
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ثبت وظیفه جدید

با کلیک بر روی آیکون

صفحهای به صورت زیر نمایش داده میشود.

در ابتدا سربرگ اطالعات عمومی از این فرم را مورد بررسی قرار میدهیم ،فیلدهای موجود در بخش عمومی:
نوع وظیفه :در این فیلد ،بسته به نوع نیاز ،یکی از انواع وظایف را انتخاب کنید.

عنوان وظیفه :در این فیلد عنوانی مناسب برای وظیفه بنویسید.
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وضعیت وظیفه :در این فیلد ،وضعیت وظیفه را با توجه به موقعیت آن انتخاب کنید.

اولویت وظیفه :این فیلد ،وظیفه را از نظر اهمیت برای پیگیری ،اولویتبندی میکند .با انتخاب

 ،داخل صفحه جدیدی رفته

که میتوانید اولویت وظیفه را تعیین کنید و یا اولویت جدیدی را بسازید.

تماس با :در این فیلد ،شرکت یا فرد مورد نظر را که میخواهید با آن ارتباط برقرار کنید را مشخص میکنید.

نقش :نقش شرکت یا شخصی که با آن تماس گرفته میشود را در این فیلد مشخص کنید.
شرکت یا شخص وابسته :در این فیلد نام شرکت یا شخص وابسته به شرکت و یا شخصی که وظیفه را برای آن تعریف میکنید،
تعیین میشود.
به عنوان مثال:

تماس با شهرام رضایی که مشتری شرکت ایدهپرداز طلوع است.
زمان ارجاع :زمانی است که شما به فردی وظیفهای را ارجاع میدهید .و فرآیند تنظیم تاریخ و زمان آن مانند قسمتهای قبل
است.
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زمان سررسید :در این فیلد ،بازهی زمانی ارجاع پایان مییابد .با کلیک بر روی فیلدی که تاریخ در آن است ،تقویمی مجازی باز
شده که میتوانید تاریخ اتمام بازهی زمانی ارجاع را مشخص کنید.

ارجاع دهنده :در این فیلد ،نام و نام خانوادگی فرد ارجاع دهنده را بنویسید.
ارجاع شونده :در این فیلد ،نام و نام خانوادگی فردی که وظیفه به وی ارجاع داده شده است را بنویسید.
درصد تکمیل :در این فیلد ،درصد تکمیل وظیفه توسط ارجاع دهنده یا ارجاع شونده را مشخص کنید.

زمان تکمیل :در این فیلد ،تاریخ تکمیل وظیفه توسط ارجاع شونده تکمیل میگردد .نحوه تنظیم تاریخ و زمان این قسمت،
مانند قسمتهای قبل میباشد.
نتیجه وظیفه :در این فیلد ،از لیست نتیجهی وظیفه ،گزینه مورد نظر را انتخاب کنید .و یا با انتخاب مربع سیاه و با کلیک کردن
بر روی آیکون جدید ،گزینهی جدید را اضافه نمایید.

توضیحات :در این فیلد ،توضیحاتی را در مورد وظیفه ،برای ارجاع شونده نویسید.

www.toluesoft.com

info@toluesoft.com

02177512236 -02177513268

157

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

فایل ضمیمه :با استفاده از این فیلد میتوانید در صورت لزوم فایل مورد نیاز را به این وظیفه ضمیمه نمایید.
ارسال اس ام اس هم اکنون :اگر وظیفه جدید را برای شخص دیگری تعریف کرده باشید با تیک زدن این گزینه ،اس ام اس
برای آن شخص ارسال میگردد.
ارسال اس ام اس در تاریخ سررسید :با تیک زدن این گزینه ،در تاریخ سررسید ،برای شما و یا شخصی که وظیفه را برای او
تعریف کردهاید ،اس ام اس ارسال میگردد.
سربرگ تکمیلی :این تب شامل فیلدهای زیر است:

زمان یادآوری :در این فیلد ،تاریخی را مشخص کرده که به شخص ارجاع دهنده ،آالرم یادآوری میدهد .با کلیک بر روی فیلدی
که تاریخ در آن است ،تقویمی مجازی باز شده که میتوانید تاریخ شروع بازهی زمانی ارجاع را مشخص کنید.
زمان شروع :در این فیلد ،بازهی زمانی شروع ارجاع وظیفه را مشخص میکنید .با کلیک بر روی فیلدی که تاریخ در آن است،
تقویمی مجازی باز شده که میتوانید تاریخ شروع بازهی زمانی ارجاع را مشخص کنید.
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کد رنگ :برای دسترسی راحتتر به وظیفه انتخاب میشود.

فعال بودن :با انتخاب این فیلد ،این وظیفه فعال خواهد شد و در غیر این صورت ،غیر فعال میشود و وظیفه مورد نظر در
لیستهای دیگر نمایش داده نمیشود.
نکته :هر گاه وضعیت وظیفهای معلق باشد آن را غیر فعال میکنید.

کد :این فیلد به صورت اتوماتیک توسط خود برنامه با یک عدد پر میشود ،اما در صورت نیاز میتوان آن را تغییر داد .فیلد کد
هیچ کدام از وظایف نباید تکراری باشد.

اولویت :در این فیلد ،اولویت نمایش وظیفه مشخص میشود.

تاریخچه :در این قسمت ،تمام تغییرات اعمال شده در وظیفه در طول زمان ،توسط برنامه به طور خودکار ثبت میشود.
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وظایف آتی:
زمانی که بخواهید وظیفهای را به شخصی واگذار کنید که در آینده موظف است آن را تکمیل کند از وظایف آتی استفاده کنید.

برای مشاهده نحوه تکمیل این فرم ،به بخش تعریف وظیفه جدید مراجعه فرمایید.

تمام وظایف:
در این قسمت لیستی از تمام وظایفی که به شما محول شده است ،نمایش داده میشود .میتوانید با دو بار کلیک بر روی هر
وظیفه ،تمام اطالعات مربوط به آن وظیفه را مشاهده فرمایید.

وظایف تکمیل نشده
در این قسمت ،لیستی از وظایف تکمیل نشده که به شما محول شده است ،نشان داده میشود .وظایف تکمیل نشده ،وظایفی
هستند که هنوز روند پیگیری آنها ادامه دارد .و درصد تکمیل آنها به صد نرسیده است .میتوانید با دو بار کلیک بر روی هر
وظیفه ،تمام اطالعات مربوط به آن وظیفه را مشاهده فرمایید.

وظایف تکمیل شده:
 در این قسمت ،لیستی از وظایفی که شما بر عهده دارید و آن را تکمیل کردهاید ،نمایش داده میشود .وظایف تکمیل شده،وظایفی هستند که روند پیگیری و انجام آنها به پایان رسیده است و درصد تکمیل آنها صد میباشد .در این لیست نیز میتوانید
با دو بار کلیک بر روی هر وظیفه ،تمام اطالعات مربوط به آن وظیفه را مشاهده فرمایید.
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وظایف ارجاعی:
وظایف ارجاعی وظایفی هستند که شما برای شخص دیگری تعریف کردهاید .در دستهی وظایف ارجاعی 4 ،قسمت وجود دارد:

وظایف ارسالی:
در این قسمت ،تمام وظایفی که برای پیگیری به شخص دیگری ارجاع دادهاید را مشاهده میکنید.
وظایف دریافتی:
در این قسمت همان طور که از نام آن مشخص است ،لیستی از وظایفی که به شما ارجاع داده شده است را میتوانید مشاهده
کنید.
وظایف دریافتی تکمیل شده:
در این قسمت ،لیستی از وظایفی که به شما ارجاع داده شده و آن را تکمیل کردهاید را میتوانید مشاهده کنید.
وظایف ارسالی تکمیل شده:
در این قسمت ،لیستی از وظایفی که به کاربر دیگری محول کردهاید و آن کاربر آنها را تکمیل نموده است را مشاهده میکنید.

وظایف تمام کاربران:
در این قسمت ،لیست تمام وظایف تکمیل شده و نشدهی مربوط به تمام کاربران مشاهده میشود.
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فصل ششم

امور مالی
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امور مالی
در این بخش میتوانید امور مالی مربوط به شرکت و یا سازمان خود را ثبت و مدیریت کنید .این بخش امکان انجام عملیات
مربوط به ورود و خروج کاال از انبار ،امکان صدور پیش فاکتور و فاکتور ،ثبت کاال و خدمات موجود ،و سایر عملیات مربوط به
گردش مالی را در اختیار شما قرار میدهد.

پیش فاکتور و فاکتور
در پیش فاکتور ،قیمت به وسیله صادرکننده به مشتری داده میشود .در این مرحله ،قراردادی برای خرید یا فروش کاال وجود
ندارد .در واقع ،پیش فاکتور فقط اعالم قیمت است.
برای ایجاد پیش فاکتور ،روش های متعددی وجود دارد .یکی از روشها این است که بر روی شخص و یا شرکتی که قرار است
پیش فاکتور برای آن صادر شود کلیک راست میگردد و بر روی گزینهی پیش فاکتور جدید کلیک میشود .روش دیگر این
است که از بین لینکهایی که بعد از ثبت شرکت و یا شخص جدید نشان داده میشود بر روی گزینهی پیش فاکتور جدید
کلیک میشود.
و روش سوم برای ثبت پیش فاکتور این است که در صفحهی نمایش لیست پیش فاکتورهای ایجاد شده ،بر روی آیکون جدید
کلیک میشود .فرم ثبت پیش فاکتور که دارای سه سربرگ عمومی ،اقالم پیش فاکتور و تکمیلی است ،نمایش مییابد .با پر
کردن فیلدهای هر کدام و سپس کلیک بر روی دکمهی تأیید ،پیش فاکتور جدید ایجاد میشود.
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سربرگ عمومی دارای فیلدهای زیر است:
شماره پیش فاکتور :در این فیلد ،شمارهی پیش فاکتور به صورت اتوماتیک توسط برنامه ثبت میشود .اما در صورت نیاز
میتوانید آن را تغییر دهید.

واحدهای پول :در این قسمت شما واحد پولی مورد استفاده خود را انتخاب میکنید و یا اینکه در صورت نبود واحد پولی مورد
نیاز میتوانید آن را به لیست اضافه کنید.

برای اضافه کردن واحد پولی جدید ابتدا بر روی آیکون
روی آیکون

کلیک کنید .سپس در لیست واحدهای پولی موجود ،با کلیک بر

 ،صفحهای مانند زیر برای شما نمایش داده میشود:

www.toluesoft.com

info@toluesoft.com

02177512236 -02177513268

164

]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

در این فرم؛ کد ،عنوان و اولویت واحد پولی جدید را درج کنید.
در قسمت توضیحات نیز در صورت نیاز ،توضیحاتی را در مورد واحد پولی بنویسید .و یا اینکه رنگی را برای متمایز ساختن واحد
پولی انتخاب کنید و همین طور میتوانید آیکونی را برای واحد پول تعریف شده تعریف کنید.
فعال بودن :با برداشتن تیک این قسمت ،واحد پولی غیر فعال میشود.
(برای مشاهده نحوه تکمیل این فیلدها به قسمت "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه فرمایید).
عنوان پیش فاکتور :در این فیلد میتوانید عنوانی را از لیست ،برای پیش فاکتور خود انتخاب کنید و یا اینکه عنوانی را بسازید.
برای انتخاب از لیست میتوانید با انتخاب فلش ،لیستهای عناوین پیش فرض را مشاهده فرمایید.

برای اضافه کردن عنوان جدید ابتدا بر روی آیکون

کلیک کنید ،سپس با زدن آیکون

صفحهای مانند صفحهی زیر

نمایش داده میشود:

www.toluesoft.com

info@toluesoft.com

02177512236 -02177513268

165

]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

در ابتدا کد فاکتور را انتخاب کنید .سپس عنوانی مناسب برای فاکتور انتخاب ،و بعد از آن اولویت فاکتور را تنظیم نمایید.

الزم به ذکر است پر کردن این سه قسمت الزامی است.
در صورت نیاز میتوانید در قسمت توضیحات ،موارد استفاده از پیش فاکتور و  ...را یاداشت نمایید.

همچنین میتوانید رنگ و یا آیکونی مخصوص برای پیش فاکتور انتخاب نمایید.
برای تغییر رنگ ابتدا بر روی آیکون

کلیک کرده ،سپس از طریق جدول زیر رنگ مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
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در قسمت آیکون نیز ،در صورت نیاز میتوانید تصویری را برای پیش فاکتور خود انتخاب کنید .برای این فرآیند ابتدا روی فضای
خالی مقابل آیکن کلیک کنید.

پنجرهای به صورت زیر باز میشود؛ با کلیک بر روی "انتخاب فایلها" پنجره ای باز میشود که میتوانید عکس مورد نظر خود
را انتخاب کنید.

در انتها با کلیک بر روی دکمهی تایید و یک بار به روز رسانی ،عنوان پیش فاکتور جدید را در لیست مشاهده میکنید.
قالب پیش فاکتور :در این فیلد ،شکل چاپی پیش فاکتور خود را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید.

قالبهای مورد نیاز ،اغلب توسط تولید کنندهی برنامه ،قبال ایجاد میشود و نیازی به ایجاد قالب جدید ،توسط کاربر نمیباشد.
البته در صورت نیاز به ایجاد قالب جدید ،این کار با استفاده از آیکون ثبت رکورد جدید امکان پذیر است.
تاریخ :در این فیلد ،تاریخ صدور پیش فاکتور را مشخص نمایید.

www.toluesoft.com

info@toluesoft.com

02177512236 -02177513268

167

]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

صادر کننده :در این فیلد ،نام صادر کننده پیش فاکتور را بنویسید.

توضیحات :در فیلد توضیحات نیز در صورت نیاز ،توضیحاتی را در مورد صادر کننده پیش فاکتور بنویسید.

تخفیف :تخفیف کلی که به ازای تمام کاالها و خدمات فروخته شده ،داده میشود یا به صورت درصد و یا مبلغ در این فیلد
درج میگردد.

مالیات – درصد :در این فیلد مقدار مالیات را به صورت درصد درج کنید.

هزینه حمل و نقل :در صورت وجود هزینهی حمل و نقل ،در این فیلد ،مقدار آن به صورت مبلغ ،درج میشود.

درصد هزینه نصب :در این فیلد ،در صورت در نظر گرفتن هزینه برای نصب ،به صورت درصد درج میشود .به این صورت که
درصدی از کل مبلغ ،به عنوان هزینه نصب در نظر گرفته میشود و در پایان ،این مقدار نیز به مبلغ کل اضافه میگردد .به عنوان
مثال 10 :درصد
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نکته :مبالغ و یا درصدهای ثبت شده در فیلدهای تخفیف ،مالیات ،هزینه حمل و نقل و هزینه نصب ،در سربرگ اقالم پیش
فاکتور در فیلد جمع کل ،اعمال میشود.

بازاریاب :در بعضی شرکتها و یا سازمانها ممکن است کارشناس مربوط به فروش و یا بازاریابی؛ و صادر کنندهی پیش فاکتور،
بنا به سیاستهای شرکت یا سازمان؛ از جمله برای گزارشگیری ،جهت ارزیابی عملکرد شخص و یا محاسبه پورسانت وی ،سه
شخص مجزا باشند .در این صورت نام بازاریاب ،در این فیلد ،مشخص میشود.

نقش :نقش و سمت بازاریاب را نسبت به شرکت یا شخصی که پیش فاکتور را صادر میکند را در این فیلد مشخص کنید.

شرکت یا شخص وابسته :در این فیلد نام شرکت یا شخصی که صادر کننده پیش فاکتور است را درج کنید.

خریدار :در این فیلد ،نام خریدار کاال یا خدمات را بنویسید .در صورتی که فرم ثبت پیش فاکتور جدید با کلیک راست بر روی
نام یک شخص یا شرکت باز شده باشد ،این گزینه به صورت خودکار پر میشود.

نقش :در این فیلد نقش خریدار مشخص میشود .ممکن است خریدار ،نقش نماینده و یا پرسنل را داشته باشد.
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شرکت یا شخص وابسته :در این فیلد نام شرکت یا شخصی که خریدار با آن ارتباط دارد را بنویسید.

سربرگ اقالم پیش فاکتور:
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این سربرگ نیز دارای فیلدهایی به شرح زیر میباشد:
گروه محصول :در این فیلد ،نام گروه محصول را از بین لیست موجود انتخاب نمایید.

زیر گروه محصول :در این فیلد ،نام زیرگروه محصول خود را با توجه به گروه محصولی که در فیلد قبل انتخاب نمودید ،برگزینید.

کاال یا خدمات :در این فیلد ،نام محصول خود را انتخاب نمایید .ممکن است محصول شما به صورت کاال و یا به صورت خدمات
باشد.

تعداد :در این فیلد ،تعداد کاال و یا خدمات را درج نمایید.

قیمت فروش-ریال :در این فیلد ،قیمت کاال و یا خدمات فروخته شدهی مربوط به گروه و زیر گروه مشخص شده در فیلدهای
باال ،درج می گردد .نوشتن قیمت ،الزامی است.

تخفیف :تخفیفی که به ازای هر واحد کاال و یا خدمات مربوط به گروه و زیر گروه مشخص شده در فیلدهای باال ،در نظر گرفته
میشود را در این فیلد درج نمایید.

جمع کل :در این فیلد ،قیمت کاالها و خدمات ،بدون در نظر گرفتن تخفیف ،درج میشود.

جمع کل با تخفیف :در این فیلد ،قیمت کاالها و خدمات مربوط به گروه و زیر گروه مشخص شده در فیلدهای باال ،با تخفیفات
در نظر گرفته شده درج میگردد.
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نکته :اگر در گروه محصول دیگری نیز فروش انجام شده باشد با استفاده از آیکون "اضافه نمودن سطر جدید" میتوان مشخصات
مالی کاال و خدمات گروه دوم را ثبت نمود.

توضیحات :در این فیلد در صورت نیاز توضیحاتی را در مورد کاال یا خدمات فروخته شده درج نمایید.

جمع-ریال :جمع مبلغ کل کاالها و خدمات فروخته شده بدون تخفیف ،به ریال در اینجا به صورت اتوماتیک ثبت گردد.

جمع کل-ریال :جمع مبلغ کل کاال و خدمات فروخته شده با احتساب تخفیف ،به ریال در اینجا به صورت اتوماتیک ثبت گردد.

تخفیف :جمع کل تخفیفات ،به صورت اتوماتیک در این فیلد ثبت شود.

این قسمت نیز با کلیک بر روی دکمهی تایید به پایان میرسد.
تکمیلی :در این قسمت از فرم ،اطالعات تکمیلی مربوط به پیش فاکتور ثبت میشود.
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اولویت :در این فیلد ،اولویت نمایش پیش فاکتور مشخص میشود.

فعال بودن :با انتخاب این فیلد ،این پیش فاکتور فعال خواهد شد و در غیر این صورت غیر فعال میشود و در لیستهای دیگر
نمایش داده نمیشود.
نکته :در صورت نا معتبر بودن پیش فاکتور ،آن را غیر فعال کنید.

فایل ضمیمه :در صورت وجود فایل ضمیمه ،در این فیلد آن را اضافه نمایید( .برای مشاهدهی نحوه اضافه کردن فایل ضمیمه،
به بخش "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه فرمایید).

در پایان ،با کلیک بر روی دکمهی تایید ،پیش فاکتور جدید ثبت میگردد.
بعد از به روز رسانی لیست پیش فاکتورها ،پیش فاکتور جدید در لیست ،نمایش داده میشود .با کلیک راست بر روی پیش
فاکتور جدید ،تعدادی لینک مشاهده میشود.

گزینهی چاپ ،برای چاپ پیش فاکتور ،مورد استفاده قرار میگیرد .با کلیک بر روی این گزینه ،صفحهای نمایش داده میشود
و در باالی صفحه ،تعدادی آیکون قرار دارد.
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آیکون  ،wordبرای ذخیره پیش فاکتور در قالب فایل ورد مورد استفاده قرار میگیرد .با استفاده از آیکون ایمیل میتوانید
پیش فاکتور را از طریق ایمیل ،به شخص و یا شرکت خاصی ارسال نمایید .آیکون فکس برای ارسال پیش فاکتور از طریق فکس
مورد استفاده قرار میگیرد .با استفاده از آیکون چاپ میتوانید پیش فاکتور را چاپ نمایید .و با استفاده از آیکون ویرایش
میتوانید اطالعات پیش فاکتور را ویرایش نمایید.
پس از نهایی شدن مذاکرات با مشتری و توافق بر کاالها و قیمت ها ،می توان نسبت به ثبت فاکتور اقدام نمود .برای ثبت
فاکتور ،بر روی پیش فاکتور ،کلیک راست میشود و از بین لینکهای موجود ،بر روی لینک "تبدیل پیش فاکتور به فاکتور"
کلیک میشود؛ و پیش فاکتور به فاکتور تبدیل میگردد؛ دقت داشته باشید که پیش فاکتور مربوطه در لیست پیش فاکتورها
باقی میماند.
گاهی اوقات ممکن است بنا به درخواست مشتری ،بدون ثبت پیش فاکتور و مستقیما یک فاکتور ثبت نمود.
با روشهای مختلفی میتوان فاکتور ایجاد نمود .یکی از روشها این است که در صفحهی نمایش لیست اشخاص و یا شرکتها
بر روی نام شخص و یا شرکتی که فاکتور برای آن صادر میشود کلیک راست ،و گزینهی فاکتور جدید انتخاب میگردد.
و اگر قرار است فاکتور فروش ایجاد شود ،در فیلد عنوان باید گزینهی "فاکتور فروش" و در فیلد قالب ،گزینهی "قالب فاکتور
استاندارد" انتخاب شود .و در فیلد مالیات نیز ،درصد آن درج شود .بقیه فیلدها مانند فیلدهای ثبت پیش فاکتور تکمیل میگردد.
روش دیگر این است که در منوی امور مالی ،بسته به اینکه هدف ثبت فاکتور فروش است یا مرجوعی ،یکی از گزینههای "فاکتور
فروش" و یا "فاکتور مرجوعی" انتخاب میگردد.
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اگر فاکتور فروش انتخاب شود ،فیلدهای عنوان و قالب به طور پیش فرض ،مقادیر "فاکتور فروش" و "قالب فاکتور استاندارد"
میگیرند؛ و در فیلد مالیات نیز ،مقدار مالیات درج شود.
و اگر فاکتور مرجوعی انتخاب شود ،باید در فیلد عنوان فاکتور ،گزینهی "فاکتور مرجوعی" انتخاب شود.
بقیه فیلدها نیز مانند فرم پیش فاکتور تکمیل میگردد و سپس بر روی دکمهی تایید کلیک میشود .سپس با به روز رسانی،
فاکتور جدید در لیست فاکتورها نشان داده میشود .سند پرداخت این فاکتور نیز به صورت اتوماتیک ایجاد میگردد و به لیست
سندهای پرداخت اضافه میشود.
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ثبت سفارش
در این قسمت ،سفارش کاال یا خدمات از طرف مشتری ثبت میشود .در بخش ثبت سفارش ،شش قسمت وجود دارد:

اقالم سفارش امروز :در این قسمت ،لیست سفارشهای امروز نمایش داده میشود.
اقالم سفارش آتی :در این قسمت لیست سفارشهای آتی نمایش داده میشود.
ثبت سفارش :در این قسمت ،لیست ثبت سفارشهای ایجاد شده از قبل نمایش داده میشود.
اقالم سفارش ارسال نشده :در این قسمت ،لیست سفارشهای ارسال نشده نمایش داده میشود.
اقالم سفارش ارسال شده :در این قسمت ،لیست سفارشهای ارسال شده نمایش داده میشود.
تمام اقالم ثبت سفارش :در این قسمت ،لیست تمام سفارشهای ثبت شده نمایش داده میشود.
با انتخاب "ثبت سفارش" لیستی از سفارشهایی که قبال ثبت شده است ،مشاهده میشود.
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برای ایجاد یک سفارش جدید ابتدا بر روی آیکون

کلیک کرده؛ فرمی دارای دو سربرگ به شکل زیر را مشاهده می-

کنید:
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در ابتدا سربرگ عمومی این فرم را مورد بررسی قرار میدهیم:
شماره سفارش :در این فیلد ،شماره سفارش را درج نمایید .این فیلد به صورت اتوماتیک توسط برنامه پر میشود؛ اما در صورت
نیاز میتوانید آن را تغییر دهید.

تاریخ سفارش :در این فیلد ،تاریخ صدور سفارش را درج مینمایید:

قالب :در این فیلد ،قالب چاپی سفارش خود را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید.

بازاریاب :نام بازاریاب را در این فیلد مشخص نمایید.

نقش :نقش و سمت بازاریاب را نسبت به شرکت یا شخصی که سفارش را میگیرد را در این فیلد مشخص کنید.
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شرکت یا شخص وابسته :در این فیلد ،نام شرکت یا شخصی که سفارش کاال یا خدمات را گرفته است را درج کنید.

خریدار :در این فیلد نام خریدار کاال یا خدمات را بنویسید.

نقش :در این فیلد نقش خریدار مشخص میشود .ممکن است خریدار ،نقش نماینده و یا پرسنل را داشته باشد.

شرکت یا شخص وابسته :در این فیلد نام شرکت یا شخصی که خریدار با آن ارتباط دارد را بنویسید.

گروه محصول :در این فیلد ،نام گروه محصول را از بین لیست موجود انتخاب کنید.

زیر گروه محصول :در این فیلد ،نام زیرگروه محصول خود را بنویسید.
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کاال یا خدمات :در این فیلد ،نام محصول خود را یادداشت نمایید .ممکن است محصول شما به صورت کاال و یا به صورت خدمات
باشد.
تعداد :در این فیلد ،تعداد کاالی سفارش داده شده را بنویسید.
قیمت فروش  -ریال :در این فیلد ،قیمت کاال و یا خدمات خود را بر حسب ریال درج کنید( .نوشتن قیمت ،الزامی است).

تاریخ آماده سازی :در این فیلد ،تاریخ آماده سازی کاال یا خدمات سفارش شده مشخص شود.

زمان سررسید :در این فیلد ،پایان بازهی زمانی انجام سفارش مشخص شود.
زمان تحویل :در این فیلد ،تاریخ تحویل کاال یا خدمات سفارش شده ثبت شود.
تخفیف :درصورت دادن تخفیف ،در این فیلد میتوانید میزان آن را درج کنید .تخفیفات را میتوان به صورت درصد و یا مبلغ
درج کرد.

جمع کل :در این فیلد ،قیمت کاالها و خدمات را بدون در نظر گرفتن تخفیف درج کنید.
جمع کل با تخفیف :در این فیلد ،قیمت کل کاالها و خدمات را با تخفیفات در نظر گرفته درج کنید.
توضیحات :در این فیلد ،در صورت لزوم توضیحات مربوط به سفارش را بنویسید.

تکمیلی:
www.toluesoft.com

info@toluesoft.com

02177512236 -02177513268

180

]شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع[

راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

در این قسمت از فرم ثبت سفارش ،اطالعات تکمیلی ثبت میشود .این سربرگ دارای فیلدهای زیر است:

عنوان سفارش :در این فیلد ،عنوان سفارش نوشته میشود.

اولویت :در این فیلد ،اولویت نمایش سفارش در صفحه نمایش لیست سفارشها ،مشخص میشود.

همچنین میتوانید یک رنگ مخصوص یا آیکونی بخصوص برای سفارش انتخاب نمایید.
برای تغییر رنگ ابتدا بر روی آیکون

کلیک کرده ،سپس از طریق جدول زیر ،رنگ مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

در فیلد آیکون نیز ،در صورت نیاز میتوانید تصویری را برای سفارش انتخاب کنید .برای این فرآیند ابتدا بر روی فضای خالی
مقابل آیکن کلیک کنید.
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پنجرهای به صورت زیر باز میشود؛ با کلیک بر روی دکمهی "انتخاب فایلها" پنجرهای باز میشود که میتوانید عکس مورد نظر
خود را انتخاب کنید.

فعال بودن :با انتخاب این فیلد ،این سفارش فعال خواهد شد و در غیر این صورت غیر فعال میشود و در لیستهای دیگر نمایش
داده نمیشود .در انتها با کلیک بر روی دکمهی تایید و یک بار به روز رسانی ،سفارش جدید را در لیست میبینید.

پیشبینی فروش
پیشبینی فروش ،بخش مهمی از برنامهریزی مالی یک شرکت و یا سازمان محسوب میشود .با در دست داشتن یک پیشبینی
دقیق از فروش میتوانید برای آینده برنامهریزی کنید .در این قسمت از برنامه ،پیشبینی فروش برای شخص یا شرکت مورد
نظر انجام میشود.

با کلیک بر روی زیر منوی "پیشبینی فروش" لیستی از پیشبینی فروشهایی که قبال برای شخص یا شرکتی ثبت شده است،
مشاهده میشود.
برای ایجاد یک پیشبینی فروش ابتدا بر روی آیکون
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فیلدهای موجود در این فرم عبارتاند از:
کد :این فیلد به صورت اتوماتیک توسط برنامه با یک عدد پر میشود .ولی در صورت نیاز میتوان آن را تغییر داد.
عنوان :در این فیلد عنوان پیشبینی فروش را بر اساس نوع پیشبینی فروش درج نمایید.
شخص یا شرکت :در این فیلد ،نام شرکت و یا شخصی که پیشبینی فروش را برای آن در نظر گرفتهاید ،را با کلیک بر روی
از لیستی به شکل زیر انتخاب نمایید.
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اگر پیشبینی فروش برای شخص انجام شود ،از بین گزینههای زیر ،شخص مد نظر را تیک بزنید .مثال پیشبینی کنید که
کارشناس فروش شما در ماه خرداد سال جاری ،مبلغ یک میلیون تومان از محصول شرکت را به فروش برساند" ،پیشبینی
عملکرد کارشناس فروش" را تیک بزنید.

اگر پیشبینی فروش برای شرکت انجام شود ،از بین گزینههای زیر ،یکی را تیک بزنید .مثال اگر شما فروش به یک مشتری
خاص را در نظر بگیرید ،یعنی اینکه بخواهید پیشبینی کنید در یک ماه ،چقدر محصول را به این مشتری بفروشید ،پیشبینی
فروش به یک مشتری را تیک بزنید.
و اگر بخواهید میزان فروش یک محصول مشخص را پیشبینی کنید ،مثال پیشبینی کنید در شش ماه اول سال ،پنج میلیون
تومان از محصول خاصی به فروش برسد ،گزینهی پیشبینی فروش یک محصول را تیک بزنید.

زمان آغاز و زمان اتمام :در این دو فیلد ،بازهی زمانی که پیشبینی فروش برای آن در نظر گرفته شده است ثبت میشود.

کاال یا خدمات :در این فیلد ،کاال و یا خدماتی که پیشبینی فروش برای آن در نظر گرفته میشود را از لیست موجود انتخاب
کنید.
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مبلغ :در این فیلد ،مبلغ کاال و یا خدمات انتخاب شده را درج کنید.

اولویت :در این فیلد ،اولویت پیشبینی فروشی که در حال انجام آن می باشید را مشخص کنید.
توضیحات :در این فیلد ،توضیحات الزم در مورد این پیشبینی فروش را بنویسید.
برای مشاهدهی نحوه پر کردن فیلدهای فعال بودن ،کد رنگ ،آیکون و اضافه کردن فایل ضمیمه ،به بخش "صفحه ورود و
ویرایش اطالعات" مراجعه فرمایید.

سند انبار
هنگام ورود و یا خروج کاال از انبار" ،سند انبار" ایجاد میشود .در این قسمت میتوانید انواع مختلف اسناد مورد نظر خود را از
حیث اینکه ماهیت آن ،حواله یا رسید باشد ،تعریف نمائید.

با کلیک بر روی سند انبار ،لیستی از اسنادی که قبال ایجاد شده است مشاهده میشود.
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هنگام ورود کاالیی به انبار و یا خارج شدن آن از انبار باید سند مربوط به ورود و یا خروج کاالی مورد نظر ایجاد شود .برای
ایجاد سند جدید بر روی آیکون

کلیک کنید .فرمی دارای دو سربرگ عمومی و تکمیلی به شکل زیر باز میشود:

عمومی :ابتدا سربرگ عمومی این فرم را مورد بررسی قرار میدهیم .این سربرگ دارای فیلدهایی به شرح زیر است:
انبار :انباری که کاال به آن وارد و یا از آن خارج میشود را در این قسمت مشخص کنید.

با کلیک بر روی آیکون

لیست انبارهای موجود مشاهده میشود.
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با کلیک بر روی آیکون

میتوانید انبار جدید اضافه کنید.

نوع سند انبار :در این فیلد ،نوع سند انبار (مثال ورودی ،خروجی و  )...را مشخص نمایید.

قالب :قالب چاپی سند را در اینجا با کلیک بر روی آیکون

از بین لیست قالبهای موجود انتخاب نمایید.

تاریخ سند :در این فیلد ،تاریخ ایجاد سند مشخص میشود .همانطور که در بخشهای قبل نیز توضیح داده شد ،با کلیک بر
روی این گزینه ،تقویمی مجازی باز میشود که میتوانید تاریخ مورد نظر را در این تقویم مشخص کنید.

مشتریان :نام مشتری را در اینجا درج کنید.
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نقش :نقش و سمت مشتری ،نسبت به شرکت یا شخصی که سند را ایجاد میکند را در این قسمت از بین لیست موجود انتخاب
کنید.

شرکت یا شخص وابسته :در این قسمت ،نام شرکت یا شخصی که سند را ایجاد میکند را درج کنید.
گروه محصول :در این فیلد ،گروه محصولی که سند انبار برای آن ایجاد میکنید را انتخاب نمایید.
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زیر گروه محصول :بعد از مشخص نمودن گروه محصول ،زیر گروه آن را نیز مطابق شکل زیر مشخص نمایید:

کاال یا خدمات :نوع کاال یا خدماتی که برای آن ،سند انبار ایجاد مینمایید را از بین لیست موجود انتخاب کنید.

تعداد :تعداد کاال و یا خدمات را در این فیلد درج کنید.

توضیحات :در این فیلد ،در صورت نیاز ،توضیحاتی در مورد سند بنویسید.
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تکمیلی:

برای مشاهده نحوه تکمیل اطالعات مربوط به این سربرگ به بخش "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه فرمایید.
این قسمت نیز با کلیک بر روی دکمهی تایید به پایان میرسد.

موجودی
در این بخش ،اطالعات مربوط به کاالهای موجود ثبت میگردد .همان طور که در بخش سند انبار توضیح داده شده است،
هنگام ورود کاال به انبار و یا خارج شدن کاال از انبار سند مربوط به ورود و یا خروج کاالی مورد نظر ایجاد میشود .حال وقتی
کاال به انبار وارد میشود و برای آن سند ایجاد میشود ،این کاال به صورت اتوماتیک به لیست موجودی اضافه میگردد .و وقتی
کاالیی از انبار خارج میشود و سند مربوط به خروج کاال از انبار ایجاد میشود ،این کاال به صورت اتوماتیک از لیست موجود
کسر میگردد.
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با کلیک بر روی این زیرمنو ،لیست موجودی کاالها در انبار نمایش داده میشود.

کاردکس انبار
به عمل ثبت و نگهداری مربوط به فعل و انفعاالت یک کاال در انبار ،جهت آگاهی از مقدار ورود ،خروج ،موجودی و محل نگهداری
آن ،سیستم کاردکس گفته میشود .کاردکس در انبار به نحوی تعریف میشود که قابلیت ردیابی و کنترل مقداری هر قلم کاال
را در هر بازه زمانی که نیاز باشد به انبار گزارش نماید.

با کلیک بر روی زیر منوی کاردکس انبار در منوی امور مالی ،لیست تمام کاردکسهای موجود در انبار نمایش داده میشود.
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دریافت-پرداخت
این بخش از برنامه ،امکان ثبت اطالعات مربوط به دریافت مبلغ ،نحوه پرداخت (نقدی ،چک و  ،)...سند بدهکاری و بستانکاری،
گزارش بدهکاری و بستانکاری را در اختیار شما قرار میدهد.

با کلیک بر روی دریافت-پرداخت ،لیست دریافت و پرداختهایی که توسط اشخاص یا شرکتها انجام شده است نمایش داده
میشود.
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برای ثبت دریافت و یا پرداخت جدید بر روی آیکون

کلیک کرده؛ فرمی به شکل زیر باز میشود:

این فرم دارای دو سربرگ عمومی و تکمیلی میباشد .ابتدا سربرگ عمومی را مورد بررسی قرار میدهیم .این سربرگ دارای
فیلدهایی به شرح زیر میباشد:
شماره سند :این فیلد به صورت خودکار توسط سیستم پر میشود.
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شماره فاکتور :شماره فاکتور مربوط به کاالی فروخته شدهای که قبال ثبت شده است را در این فیلد درج نمایید.
طرف حساب :در این فیلد ،نام شخص یا شرکتی که مبلغ را از آن دریافت نمودهاید را از لیست موجود انتخاب کنید.

مرحله پرداخت :در این فیلد ،مرحله پرداخت را از لیست موجود انتخاب نمایید.

تاریخ سند :در این فیلد ،تاریخ ایجاد سند دریافت را مشخص کنید.
مبلغ :مبلغ کاال یا خدمات فروخته شده ،را در این فیلد به ریال وارد نمایید.
انواع نحوه پرداخت :نحوه پرداخت را در این فیلد از لیستی به شکل زیر انتخاب کنید( .مثال :نقد ،قسطی و )...

تاریخ واریز :تاریخ واریز مبلغ مشخص شده در فیلد قبل ،را در اینجا مشخص کنید.

شماره فیش/چک :شماره فیش و یا چک دریافت مبلغ را در این فیلد وارد نمایید.
پرداختی انجام بشود؟ :بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر ،این قسمت تیک میخورد؛ یعنی پرداخت مورد نظر انجام شده است.
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تکمیلی :این سربرگ دارای فیلدهای زیر میباشد:

برای مشاهدهی نحوه تکمیل اطالعات این سربرگ به بخش "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه فرمایید.
این قسمت نیز با کلیک بر روی دکمهی تایید به پایان میرسد.

کاال یا خدمات
در این بخش ،اطالعات مربوط به کاال و خدماتی که توسط تأمینکننده ارائه میشود ،ثبت میگردد .تفاوت این بخش با بخش
موجودی در این است که در اینجا مشخصات و اطالعات مربوط به کلیه کاالها و خدمات اعم از موجود و ناموجود ثبت میگردد.
اما در بخش موجودی ،تنها کاال و خدماتی که در حال حاضر وجود دارند ثبت میشود.

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید ،با کلیک بر روی این زیرمنو ،لیست کاال و خدمات موجودی که توسط شخص یا
شرکت تامینکننده ارائه می شود ،نمایش داده میشود.
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برای اضافه کردن کاال یا خدمات جدید به این لیست ،بر روی آیکون

کلیک نمایید ،فرمی به شکل زیر باز میشود:

این فرم دارای دو سربرگ عمومی و اطالعات بیشتر است .ابتدا سربرگ عمومی را مورد بررسی قرار میدهیم :فیلدهای این
سربرگ عبارتاند از:
کد :این قسمت به صورت اتوماتیک توسط برنامه پر میشود.

گروه محصول :همانطور که در بخش قبل نیز توضیح داده شد ،گروه محصول از بین لیست موجود در این فیلد انتخاب میشود.
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زیر گروه محصول :پس از انتخاب گروه محصول ،زیر گروه آن نیز در این بخش انتخاب میشود.

عنوان :عنوان کاال یا خدمات جدید در این فیلد نوشته میشود.

تامینکننده :در این فیلد ،نام تامینکننده محصول (کاال و یا خدمات) از لیست موجود انتخاب میشود.
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قیمت فروش-ریال :قیمت فروش هر واحد محصول مورد نظر در این فیلد بر حسب ریال ثبت میشود.

واحد اندازهگیری :واحد اندازهگیری محصول در این فیلد مشخص میشود.

بارکد :بارکد محصول مورد نظر در این قسمت یا به صورت دستی و یا توسط دستگاه بارکد خوان وارد میشود.

توضیحات :در این فیلد ،توضیحات مورد نیاز در مورد کاال و یا خدمات نوشته میشود.

اطالعات بیشتر:
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برای مشاهده نحوه تکمیل اطالعات این سربرگ به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه فرمایید.
این بخش نیز با کلیک بر روی دکمهی تأیید به پایان میرسد.
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فصل هفتم

ارسالها
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ارسالها
این برنامه با استفاده از امکانات ارسالی مختلف ،بازاریابی از راه دور را تسهیل مینماید .این راههای ارتباطی با کمک به بخش
بازاریابی و کاهش هزینههای اجرایی ،تعداد زیادی از مشتریان را در یک ارتباط ،هدف قرار میدهند .منوی ارسالها مربوط به
امکانات ارسالی برنامه ،از قبیل فکس ،ایمیل ،اس ام اس و  ...میباشد و شامل دو قسمت :ارسالهای انجام شده و ارسالهای
انجام نشده میباشد.

ارسالهای انجام نشده
این بخش نیز دارای دو قسمت لیست ارسالهای انصراف داده شده و ارسالهای ناموفق میباشد .با کلیک بر روی هر کدام،
لیست مورد نظر نمایش داده میشود.

ارسال های انصراف داده شده
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ارسال های ناموفق

برای ارسال مجدد میتوان به دو روش عمل نمود:
 .1در همین صفحهی نمایش لیست ارسالها با کلیک بر روی آیکون

می توان این کار را انجام داد.

 .2در منوی اطالعات پایه ،طی مراحل مختلفی میتوانید این کار را انجام دهید .برای مشاهدهی نحوه انجام این روش،
به بخش اطالعات پایه مراجعه بفرمایید.

ارسالهای انجام شده
در این قسمت ،لیست ارسالهای انجام شده نمایش داده میشود.
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خدمات پس از فروش
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خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش ،از جمله مهمترین سرویسهایی است که پس از خرید هر محصول توسط شرکت عرضه کننده ارائه
میشود .بخش خدمات پس از فروش نرمافزار ارتباط با مشتریان ایده پرداز طلوع ،در جهت جلب رضایت مشتریان و استفاده
کلیه تولیدکنندگان ،فروشندگان و ارائهکنندگان خدمات پس از فروش در زمینههای گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد .در
صورتی که یک شرکت و یا سازمانی پس از فروش محصول خود ،به دالیل مختلفی از جمله :رفع اشکال به وجود آمده برای
محصول ،ارتقاء محصول و  ...خدماتی را به مشتری ارائه دهد ،روند ارائه این خدمات در این بخش ثبت میگردد .در واقع این
بخش ،سازمان را قادر میسازد روابط خود را با مشتریان جهت ارائه خدمات پس از فروش ،مدیریت نماید .به این ترتیب که
ابتدا تیکت جدید (فرم خدمات پس از فروش) را ثبت میکنید .بعد از ثبت تیکت ،میتوانید ارتباط مربوط به این تیکت را اعم
از زمان برقراری ارتباط ،نحوه رفع اشکال و نتیجه نیز ثبت کنید .و در صورت لزوم برای پیگیری بعدی تیکت ،وظیفهای جدید
نیز برای تیکت تعریف میکنید .در ادامه ،نحوه تکمیل فرم تیکت ،ثبت ارتباط و تعریف وظیفه به صورت مفصل شرح داده
خواهد شد.

تیکت:
ثبت تیکت ،اولین مرحله ی روند ثبت خدمات پس از فروش است .به ازای هر خدمتی که ارائه میشود ،یک تیکت جدید ثبت
میشود .این کار را میتوان به روش دیگری نیز انجام داد؛ به این صورت که در بخش اشخاص و یا شرکتها ،بر روی شخص و
یا شرکتی که خدمات پس از فروش درخواست کرده ،کلیک راست و گزینه تیکت جدید را انتخاب کنید .فرم تیکت جدید باز
میشود .و شما میتوانید با پر کردن فیلدهای این فرم ،تیکت جدید را برای این شخص و یا شرکت ثبت نمایید.
برای ثبت تیکت جدید ،بر روی منوی خدمات پس از فروش در صفحهی اصلی نرمافزار کلیک کنید.

بعد از کلیک بر روی این منو ،لیست تیکتهای ثبت شده ،نمایش داده میشود.
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برای ایجاد تیکت جدید بر روی آیکون

در صفحهی نمایش لیست تیکتها ،کلیک کنید؛ فرم زیر باز میشود .این فرم

دارای سه سربرگ عمومی ،تکمیلی و گروهبندی میباشد.

فیلدهای سربرگ عمومی:
شماره تیکت :این فیلد به صورت خودکار توسط برنامه پر میشود.

عنوان :در این فیلد ،عنوان مناسبی برای تیکت ،با توجه به نوع خدماتی که قرار است ارائه شود ،را مینویسید.
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سرپرست :در این فیلد ،شخصی که کار خدمات پس از فروش را انجام میدهد را از لیست موجود انتخاب میکنید.

وضعیت تیکت :در این فیلد ،مرحله انجام کار را از لیست موجود به شکل زیر انتخاب میکنید.

شخص یا شرکت :در این فیلد ،شخص یا شرکتی که این خدمات را برای آن ارائه میدهید را مشخص میکنید.

نقش :در این فیلد ،نقش شخص یا شرکت انتخاب شده را مینویسید.
شرکت یا شخص وابسته :در این فیلد ،شرکت یا شخصی که شرکت یا شخص انتخاب شده نسبت به آن نقش خاصی دارد را
انتخاب میکنید.
کاال یا خدمات :در این فیلد ،کاال یا خدمات ارائه شدهای که اکنون برای آن ،خدمات درخواست شده است ،نوشته میشود.
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نوع ارتباط :در این فیلد ،نوع ارتباطی که بین مشتری و شخص یا شرکت تامینکننده برقرار شده است را از بین لیست موجود
انتخاب میکنید.
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راهنمای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع

اشکال :اگر ارتباط برقرار شده به این علت باشد که اشکالی برای محصول فروخته شده به وجود آمده باشد ،نوع اشکال به
وجود آمده برای کاال یا خدمات ارائه شده را در این فیلد مشخص کنید.

راه حل :در این فیلد ،راه حل اشکال ایجاد شده برای کاال یا خدمات را از لیست موجود انتخاب کنید.

در صورتی که راه حل مورد نظر در این لیست موجود نبود ،با استفاده از آیکون

www.toluesoft.com

info@toluesoft.com

راه حل جدید را اضافه نمایید.
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برای مشاهده نحوه تکمیل اطالعات این فرم به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه نمایید.
و در فیلد توضیحات ،توضیحات مربوط به این راه حل نوشته میشود.

زمان آغاز و زمان اتمام :زمان آغاز و پایان انجام خدمات در این فیلد نوشته میشود.

درصد تکمیل :این فیلد با توجه به فیلد وضعیت تیکت پر میشود .اگر وضعیت تیکت را خاتمه یافته انتخاب کرده باشید در
اینجا درصد تکمیل را صد مینویسید.

فایل ضمیمه :در این فیلد نیز میتوانید فایل مورد نیاز را آپلود و ضمیمه این اطالعات نمایید.

توضیحات :در صورت نیاز ،توضیحات مربوط به این خدمات در اینجا نوشته میشود.
تب تکمیلی:
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برای مشاهده نحوه تکمیل اطالعات این بخش به "صفحه ورود و ویرایش اطالعات" مراجعه فرمایید.
سربرگ گروهبندی:
در این سربرگ ،گروهی را که خدمات پس از فروش جاری به آن تعلق دارد را انتخاب و ذخیره کنید.

در پایان با کلیک بر روی دکمهی تأیید ،تیکت جدید اضافه میشود.
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ارتباط:
بخش خدمات پس از فروش این قابلیت را نیز دارد که ارتباطات برقرار شده برای درخواست و انجام خدمات پس از فروش را از
آنجا ثبت نمود .برای انجام این کار پس از ثبت تیکت ،در صفحه نمایش تیکتها ،بر روی تیکت جدید کلیک راست کرده و بر
روی گزینه ارتباط جدید کلیک کنید .فرم ثبت ارتباط باز میشود که دارای سه تب عمومی ،تکمیلی و ارتباط با وظیفه میباشد.
فیلدهای موجود در این فرم ارتباط مشابه با فیلدهای موجود در فرم ارتباط با اشخاص است .فقط یک فیلد متفاوت در این فرم
وجود دارد که همان فیلد تیکت در تب تکمیلی است .این فیلد قابلیت ویرایش ندارد و مربوط به عنوان تیکتی است که برای
آن ارتباط ثبت میکنید .برای مشاهده نحوه تکمیل بقیه فیلدهای این فرم به بخش "طریقه ثبت ارتباط برای شخص" مراجعه
نمایید.
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وظیفه:
شما در صورت نیاز میتوانید برای پیگیریهای بعدی این تیکت ،وظیفه جدید تعریف کنید .برای انجام این کار بر روی تیکت
مورد نظر در صفحه نمایش لیست تیکتها کلیک راست کرده و سپس بر روی وظیفه جدید کلیک کنید.

فرم تعریف وظیفه جدید باز میشود ،فیلدهای این فرم ،مشابه ثبت وظایف جدید برای اشخاص است .فقط یک فیلد متفاوت در
این فرم وجود دارد که همان فیلد تیکت در تب تکمیلی است .برای مشاهده نحوه تکمیل اطالعات این فرم به بخش "ثبت
وظیفه جدید" مراجعه بفرمایید.
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