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ایجاد و مدیریت مشتریان حقیقی و حقوقی
افزایش فرصت  های فروش
مدیریت فرایند های فروش
سوابق رفتار و خرید مشتری
مدیریت محصوالت، خدمات و فاکتورها

شناسایی مشتریان بالقوه
برنامه ریزی و مدیریت تبلیغات

بودجه بندی کمپین های تبلیغاتی
افزایش بهره وری و اثربخشی تبلیغات

مدیریت برند
شناسایی بازار، رقبا و فرصت ها

مدیریت قرارداد
مدیریت و تخصیص منابع پشتیبانی
مدیریت خدمات و سرویس ها و اشکاالت
زمان بندی و مدیریت تیم های پشتیبانی
مدیریت پایگاه دانش فنی

مرور لحظه ای وقایع بازاریابی و فروش
انواع گزارشات متنوع مدیریتی

نمودارهای متنوع و مورد نیاز
ابزار آنالیز و تحلیل اطالعات

کارتابل وظایف و نظارت بر فعالیت های پرسنل

ش
رو

ف

پشتیبانی

داشبورد
مدیریتی

بازاریابی

شــرکت نرم  افــزاری پــگاه سیســتم، در ســال 1382 بــا مشــارکت جمعــی از کارشناســان حرفــه ای و بــا تجربــه فعالیــت 
ــره وری و  ــت به ــات، جه ــوژی اطالع ــر از تکنول ــتفاده بهت ــعی در اس ــیس س ــان تاس ــوده و از زم ــاز نم ــود را آغ خ

ــت. ــته اس ــف داش ــتم های مختل ــازی سیس بهینه س
ایجــاد و حفــظ ارتبــاط بــا مشــتریان مقدمــه ایجــاد وفــادارای در مشــتریان در راســتای افزایــش ســود سازمان هاســت. 
گســترش مشــتریان و فعالیــت ســازمان ها، ســادگی ســهولت ارتبــاط بــا آنــان را بــه   ماننــد گذشــته مختــل کــرده و لــزوم 
ــزار ــا مشــتری )نرم  اف ــاط ب ــت ارتب ــزار مدیری ــش داده اســت. نرم  اف ــش افزای ــای پیشــرفته را بیش ازپی اســتفاده از ابزاره

ــا  ــادر می ســازد ب ــان را ق ــرای ســازمان ها فراهــم ســاخته و آن ــزاری مطمئــن در ایــن مســیر ب CRM( »پــگاه سیســتم« اب
مدیریــت ارتباطــات خــود بــا مشــتریان، ســهم بــازار و ســود خــود را افزایــش دهنــد. ایــن نرم  افــزار بــا ســاخت پایــگاه 
اطالعاتــی مشــتریان، بســتری فراهــم خواهــد آورد کــه ســازمان قــادر باشــد بازاریابــی تــک  بــه  تــک فراگیــر را اجرایــی 
ــتری  ــچ مش ــا هی ــا نه تنه ــت ت ــتری اس ــد و بس ــت کن ــتریان، هدای ــا مش ــر ب ــه بهت ــاط هرچ ــازمان را در ارتب ــرده و س ک

فرامــوش نشــود، بلکــه تمــام اطالعــات و ارتباطــات بــا او نیــز درســازمان حفــظ شــود. 
مزیــت مهــم نرم  افــزار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری )نرم  افــزارCRM( »پــگاه سیســتم« یکپارچــه بــودن کامــل آن بــا : 
 ERP ــه عنــوان بخشــی از نرم افــزار نرم  افــزار حســابداری، نرم  افــزار خدمــات پــس از فــروش، نرم  افــزار فــروش و... ب

»پــگاه سیســتم« اســت.
 بــاور داریــم کــه دانــش و تجربــه ای کــه طــی ســال ها در  پــگاه سیســتم  به دســت آمــده، منبــع ارزشــمندی اســت و مــا 
ــم نقشــی کوچــک در  ــم. و می خواهی ــرار دهی ــدان ق ــار همــه ی عالقه من ــم کــه آن را در اختی خــود را مســئول می دانی

مســیر ســاختن فــردای ســرزمین مان داشــته باشــیم .



مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟

امــروزه، بــا شــدت گرفتن رقابــت، شــاهد پیشــی گرفتن تمرکــز بــر روی 
ــد،  ــت جدی ــه هســتیم. در وضعی ــر روی مبادل ــط، به جــای تمرکــز ب رواب
بازاریابــی انبــوه کارآیــی چندانــی نداشــته و ســودآوری کمتــری دارد. در 
وضعیتــی کــه میــزان عرضــه زیــاد اســت و بیشــتِر بازارهــا در مرحلــۀ بلــوغ 
ــر  ــوند. عالوه ب ــت می ش ــختی یاف ــد به س ــتریان جدی ــد، مش ــر می برن به س
ایــن، اعــالم شــده اســت کــه کســب یــک مشــتری جدیــد حــدود شــش 
تــا نـُـه برابــِر حفــظ مشــتریان قبلــی، هزینــه در بــر خواهــد داشــت. بنابراین، 
نیــاز مبــرم بــه نگهــداری مشــتریان فعلــی به شــدت در شــرکت ها و 

ــود. ــاس می ش ــا احس بنگاه ه
براســاس دیــدگاه بازاریابــی ارتبــاط بــا مشــتری، رابطــۀ بین طرفیــن مبادله، 
هســتۀ اصلــی پدیــدۀ بازاریابــی اســت. در ایــن دیــدگاه خریدهای مســتمر 
و فرصت هــای فــروش مجــدد، ازطریــق مدیریــت مناســب روابــط، 

ــود. ــری می ش پیگی

مزایای کاربردی مدیریت روابط برای مشتریان
ــن ارزش،  ــه می شــود و ای ــه مشــتری ارائ ــا مشــتری، ارزشــی اســت کــه ب ــاط ب ــت ارتب ــای مدیری مبن
ــای  ــر مزای ــا تمرکــز ب ــی از آن دارد. در مطالعــه ای مــوردی، ب ــزی اســت کــه مشــتری درک مثبت چی

ــه شــده اســت: ــه شــرح زیــر ارائ ــا مشــتری، مزایــای آن در ســه طبقــه ب حفــظ ارتبــاط ب
اطمینان: کاهش سردرگمی، اطمینان به ارائه دهندۀ خدمات و احساسی آکنده از اعتماد به او. 1
ــط . 2 ــعۀ رواب ــان و توس ــا کارکن ــتریان ب ــنایی مش ــتریان، آش ــردن مش ــی: متمایز ک ــای اجتماع مزای

ــا مشــتریان دوســتانه ب
بهره منــدی از خدمــات بیشــتر: خدمــات اضافــی، قیمت هــای ویــژه و اولویــت بیشــتر، درمقایســه با . 3

دیگر مشــتریان
البتــه بایــد توجــه کــرد کــه مشــتریان متفاوت انــد؛ درنتیجــه، ارزش روابــط و نــوع رابطــه برقرارشــده بــا 

آنــان نیــز متفــاوت اســت کــه ایــن مهــم بایــد در ایجــاد ارتبــاط مدنظــر قــرار گیــرد.

مزایای مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمان ها
مدنظر قرار دادن مدیریت ارتباط با مشتری می تواند مزایای بی شماری برای سازمان ها فراهم کند. در 

ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:
ازآنجاکــه یکــی از دارایی هــای کلیــدی هــر ســازمان، مشــتریان آن هســتند، بــا اســتفاده از ایــن . 1

 رویکــرد، حفــظ مشــتریان فعلــی و ترغیــب آنــان بــه خریدهــای مجــدد، زمینه ســاز بقــای ســازمان 
اســت و ایــن هــدف اصلــی هــر ســازمانی اســت.

از جنبــۀ دیگــر، بــا ورود فنــاوری اطالعــات بــه ســازمان ها، زیــر چتــر مدیریــت ارتبــاط . 2
بــا مشــتری، زمینــه ای فراهــم می شــود تــا ســازمان ها به ســمت ســازمان های هوشــمند و 
ــتری،  ــا مش ــاط ب ــت ارتب ــای مدیری ــری نرم افزاره ــا به کارگی ــد و ب ــت کنن ــور حرک دانش مح
ــر و  ــان کمت ــتریان در زم ــا مش ــات ب ــد و ارتباط ــش دهن ــات را کاه ــردازش اطالع ــای پ هزینه ه
بــا ســرعت بیشــتری صــورت گیــرد کــه نتیجــۀ نهایــی آن، افزایــش قــدرت رقابتــی ســازمان در 

ــت. ــروزی اس ــم ام ــط پرتالط محی
ــا جمــع آوری اطالعــات کامــل . 3 ــا مشــتری، ب ــاط ب ــن اســت کــه مدیریــت ارتب مزیــت دیگــر ای

مشــتریان در یــک پایــگاه داده، امــکان طبقه بنــدی مشــتریان را براســاس راهبردهــا و معیارهــای 
ــا مشــتری،  ــه هــدف مدیریــت ارتبــاط ب ســازمان فراهــم می ســازد کــه ایــن می توانــد رســیدن ب
یعنــی حــذف، کاهــش و ترغیب نکــردن مشــتریان غیرســودآور را تســهیل کنــد. توضیــح اینکــه 
مؤسســات بــرای افزایــش ارزش دارایــی ســهامداران و ذی نفعــان به وجــود می آینــد؛ لــذا حــذف 
مشــتریان غیرســودآور می توانــد منجــر بــه افزایــش ســود و کاهــش هزینــه در ســازمان ها شــود؛ 

مگــر اینکــه مالحظاتــی جانبــی در ایــن میــان وجــود داشــته باشــد.

ارزش طول عمر مشتری
ارزش طــول عمــر مشــتری، نشــان دهندۀ ســود خالــص حاصــل از فــروش بــرای یــک مشــتری معیـّـن 
در طــول زمانــی اســت کــه مشــتری از ســازمان خریــد می کنــد. شــاخص CLV نشــان می دهــد کــه در 
طــول زمــان بــا مشــتری چگونــه رفتــار شــده  اســت و ارزش طــول عمــر مشــتری، شــاخص اندازه گیری 

وفاداری مشــتری اســت.

مدیریت ارتباط با مشتری

حس وفاداری

خرید در مدت  زمان طوالنی تر

ارزش افزودۀ بیشتر مشتری

برگرفته از کتاب: مدیــریـت نویــن
 نوشته مهدی صادقی مالمیر مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت پگاه سیستم



تشــکیل بانــک اطالعاتــی از مشــتریان بالقــوه و  •
ــل بالفع

تعریــف انــواع ارتبــاط، نتایــج ارتبــاط و درجــۀ  •
اهمیــت هــر ارتبــاط براســاس فرایند هــای کاری 

شــرکت
ــای  • ــۀ گزارش  ه ــروش و تهی ــای ف ــف فرایند ه تعری

مربــوط
تعریــف تاریــخ مؤثــر بــرای هــر مشــتری بــرای  •

مشــخص زمان  هــای  در  وی  بــا  ارتباط گیــری 
بررسی نتایج تبلیغات صورت گرفته •
شناســایی میــزان تأثیرگــذاری راه هــای ارتباطــی  •

براســاس نحــوۀ آشــنایی
فرســتادن  • طریــق  از  گروهــی،  ارتباط  گیــری 

براســاس  رایانامــه،  و  پیامــک  دورنــگار،  نامــه، 
تقسیم بندی  های گوناگون 

ــا  • ــه ب ــت جلســه ها و تماس  هــای روزان ــری و ثب پیگی
ن یا مشتر

نگهــداری ســوابق ارتبــاط پرســنل بــا مشــتریان،  •
براســاس موضــوع و تاریــخ و...

ــتریان  • ــه مش ــده ب ــی ارائه ش ــای تبلیغات ــرل هدای کنت
در زمان  هــای خــاص و تعریــف بانــک هدایــای 

ــی تبلیغات
یادآوری جلسه ها و پیگیری تماس با مشتریان •
ــه  • ــری ب ــئولیت و پیگی ــاع مس ــنل و ارج ــرل پرس کنت

آن هــا
مشــتریان:  • صــدای  اطالعــات  بانــک  تشــکیل 

و... نظــر  شــکایت،  انتقــاد،  پیشــنهاد، 
انتساب مشتریان به کاربران •
یادآور )کارتابل( •
• (Caller ID) استفاده از شناسۀ تماس گیرنده

به اندازه ی نیاز خود هزینه کنید!

شرکت های کوچک/ اصناف

نرم افزار CRM ارتباطى
عملیاتى، تحلیلى، با قابلیت طراحى
فرآیندهاى سازمانى توسط کاربر

اصناف و فروشگاه
نرم افزار CRM ارتباطى

شرکت های کوچک
نرم افزار CRM ارتباطى و عملیاتى

شرکت های بزرگ و متوسط

شرکت ها و سازمان ها
نرم افزار CRM ارتباطى عملیاتى و تحلیلى

نرم افزار CRM ارتباطى، عملیاتى
و تحلیلى
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پگاه سیستم، افتخار آن را دارد که با ارایه نسخ مختلف با قابلیت هاى متنوع و همگام با آخرین تغییرات 
CRM در دنیا، در بازار رقابتى امروز، نیاز کسب و کارهاى ایرانى – از یک فروشگاه محلى تا وزارتخانه ها 

و هلدینگ ها- را با نرم افزار کارآمد CRM کامال ایرانى و با پشتیبانى عالى مرتفع سازد.
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P E G A H  S Y S T E M

ویژگی ها و امکانات مشترک
بین نسخه های مختلف نرم  افزار مدیریت ارتباط با مشتری

پگاه سیستم
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ــاز  ــگاه سیســتم از نرم  افزارهــای Microsoft Dynamics، Sugarcrm و...بی نی ــزار DYNAMICS CRM پ ــا نرم  اف ب
شــده، افزایــش فــروش را تجربــه کنیــد.

نرم  افــزار PEGAH DYNAMICS CRM  یکــی از ابزارهــای برتــر در حــوزه نرم  افــزار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری 
اســت کــه امــکان مدیریــت تمامــی روابــط و فرآیندهــای مرتبــط بــا مشــتری را بــه صــورت پویــا فراهــم ســاخته اســت.

برقــراری ، حفــظ و گســترش ارتبــاط بــا تمامــی ذینفعــان، مقدمــۀ کاشــتن بــذر وفــاداری در ایشــان در راســتای افزایــش 
ســود سازمان هاســت. ایــن در حالــی اســت کــه گســترش فعالیــت ســازمان ها، ســادگی و ســهولت ارتبــاط بــا ذینفعــان 

را ماننــد گذشــته مختــل کــرده و لــزوم اســتفاده از ابزار هــای پیشــرفته را بیش ازپیــش افزایــش داده اســت.

Dynamics CRM ویژگی ها و امکانات نرم افزار

•  (Web Base Interface) مبتنی بر وب
•  Microsoft Office سازگاری باال با محصوالت
• Single Signing و فرایند Active Directory مدیریت کامل بر سطوح دسترسی بر اساس امکانات
• (Role Base)دسترسی کاربران مبتنی بر نقش
کاربری ساده  •
دارای قابلیت هماهنگی و ارتباط با سایر نرم  افزار های درون سازمانی و برون سازمانی •
•  (Form Generator)ایجاد فرم های نامحدود با اقالم اطالعاتی مورد نیاز سازمان شما
مدیریت فرایند )گردش کار( پیشرفتهWorkflow Management  با هدف مکانیزه کردن فرایند های سازمان •
امکان ایجاد تغییرو بهبود در فرایند ها به سادگی •
مبتنی بر توزیع کار یا وظیفه بین مدیران و کاربران بر اساس فرآیندهای سازمان •
مدیریت فعالیت های عقب افتاده کارمندان)کنترل نا محسوس( برای مدیران •
•  (Template Management)مدیریت قالبهای عمومی پست الکترونیکی، قرارداد ها و پایگاه دانش
مدیریت تعطیالت برای کنترل ارائه خدمات مطلوب به مشتریان •
•  (Email Tracing )مدیریت ایمیل های ارسالی و دریافتی
•  Drill Downیکپارچه با نرم  افزار داشبورد مدیریت پگاه سیستم با قابلیت
امکان طراحی فرآیندهای بازاریابی، فروش و خدمات •

راهکارهــای ابــری بــرای نرم  افزارهــای گوناگــون تحــت وب گزینــه شــرکت های بــه روز نرم  افــزاری بــرای مشــتریانی 
اســت کــه می خواهنــد هزینــه بســیار کمــی بــرای تهیــه نرم  افــزار انجــام دهنــد.

شــرکت پــگاه سیســتم نیــز بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع بــرای نرم  افــزار CRMخــود راهــکار ابــری ارائــه نمــوده 
اســت.

با استفاده از این دسته نرم  افزار شما مزایای زیر را خواهید داشت:
عــدم پرداخــت هزینــه کامــل نرم  افــزار: شــما هزینــه را در مبالغــی متناســب باوســعت نیــاز خــود و در بــازه هــای  •

ماهیانــه پرداخــت خواهیــد کــرد. بــه ایــن شــکل در صورتیکــه شــما جــزو شــرکت ها و مشــاغل کوچــک هســتید، 
متناســب حجــم کار خــود هزینــه اندکــی پرداخــت خواهیــد کــرد.

عــدم نیــاز بــه تهیــه ســرور بــرای نرم  افــزار: نرم  افزارهــای ابــری پــگاه سیســتم به صــورت حرفــه ای در دیتاســنترهای  •
پــگاه سیســتم در داخــل و خــارج کشــور مدیریــت می شــوند و مشــتریان ایــن گــروه از محصــوالت پــگاه سیســتم 

نیــاز بــه تهیــه ســرور ندارند. 
عــدم نیــاز بــه مدیریــت و نگــه داری نرم  افــزار: مدیریــت و نگــه داری نرم  افــزار بصــورت کامــل توســط تیــم فنــی  •

پــگاه سیســتم انجــام خواهــد شــد.
ــرداری صفــر: بالفاصلــه بعــد از خریــد ســرویس شــما فعــال شــده و می توانیــد از نرم  افــزار اســتفاده  • زمــان بهره ب

. یید نما
بــرای تهیــه ایــن نرم  افــزار و مقایســه نســخ مختلــف آن می توانیــد بــه فروشــگاه اینترنتــی پــگاه سیســتم بــه آدرس زیــر 

مراجعــه فرماییــد:
 shop.pegahsystem.com
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ــش  ــای بخ ــده نیازه ــش دهن ــه پوش ــت ک ــه ای اس ــتم به گون ــگاه سیس ــای CRM پ ــف نرم  افزاره ــخ مختل ــی نس طراح
عمــده ای از مشــتریان باشــد، بــا ایــن حــال در صورتیکــه نیازهــای خاصــی در کســب و کار خــود داریــد کــه توســط 
ــواع نیازهــای  ــل ان ــگاه سیســتم به صــورت کام ــر BPMS پ ــی ب ــه پوشــش داده نشــده، راهکارهــای CRM مبتن برنام

اختصاصــی ســازمان شــما را پوشــش خواهــد داد.
اگــر چرخه هایــی در ســازمان شــما وجــود دارد کــه به صــورت اختصاصــی و متناســب نیازهــای ســازمان شــما طراحــی 

شــده، امــکان ســاخت فرآینــد نرم  افــزاری آن را در نرم  افــزارBPMS  مــا را خواهیــد داشــت.
ــتم  ــگاه سیس ــزارCRM  پ ــروه از نرم  اف ــن گ ــوده و ای ــازمانی و BPMN ب ــتانداردهای س ــر اس ــی ب ــازی مبتن فرآیندس
ــن شــکل مدیریــت  ــه بهتری ــد ســازمان شــما را ب ــذا پیچیدگی هــای فرآین ــد، فل ازBPMN  نســخه دو پشــتیبانی می کن

می کنــد.
نیازهــای محتلــف در چرخه هــای فرآینــدی از قبیــل ارســال انــواع پیام هــا، دریافــت انــواع پیام هــا، عملیــات خــودکار، 

تعریــف انــواع فرم هــای ورود اطالعــات و ... در محیــط گرافیکــی تحــت وب نرم  افــزار قابــل انجــام اســت.

كیفیت CRM را فراتر از شعار، لمس كنید!

CRM Dynamics
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ــا مشــتری  ــاط ب ــن در راســتای نگهــداری و توســعه ارتب ــوان یــک رویکــرد نوی ــگاه سیســتم به عن باشــگاه مشــتریان پ
کــه منجــر بــه فــروش رو بــه بــاال، فــروش جنبــی و از همــه مهمتــر اجــرای صحیــح طرح هــای وفادارســازی می شــود 
راه انــدازی شــده اســت. در واقــع باشــگاه مشــتریان پــگاه سیســتم، باشــگاهی ســازمان یافتــه بــرای مشــتریان محتــرم ایــن 

شــرکت در جهــت افزایــش وفــاداری و جلــب رضایــت مشــتریان اســت.
برخی از امکانات باشگاه مشتریان پگاه سیستم :

امکان ثبت نام مشتریان •
امکان ثبت مشتریان و نمایندگان توسط کارمندان •
امــکان ورود کارمنــدان، مشــتریان و نماینــدگان بــر اســاس نــام کاربــری و رمــز عبــور بــه باشــگاه و اســتفاده از  •

ــات آن خدم
ثبت کارمندان •
ارسال تیکت توسط مشتریان و پاسخگویی از سوی کارمندان •
امکان ارسال مدارک و فایل توسط مشتریان و ترتیب اثر از سوی کارمندان •
امکان ارسال پیام به مشتریان و کارمندان •
مشاهده لیست اخبار توسط مشتریان •
ثبت قفل ها به صورت تکی و گروهی)فایل اکسل( •
امکان فعال سازی قفل توسط مشتریان •
امکان مشاهده قفل های فعال شده •
امکان معرفی مشتری توسط نماینده و پیگیری توسط کارمندان •
امکان تعریف سیستم امتیازگیری )دریافت امتیاز به ازای ثبت نام، خرید در بازه های زمانی مختلف و...( •
امکان تنظیم معادل ریالی امتیاز •
امکان مشاهده امتیازات کسب شده و مصرف شده •
امکان تعریف الگوی پیامک و ارسال در هنگام ثبت نام مشتری •
امکان تعریف الگوی ایمیل و ارسال در هنگام ثبت نام مشتری •
امکان ثبت گروه های کاربری و تعیین مجوزهای دسترسی به هر گروه •
• ( Gamification ) باشگاه مبتنی بر بازی کاری
امکان استفاده از کارت بر اساس سوابق مشتری •
نرم  افــزار مبتنــی بــر تکنولــوژی وب (web base) و بــا امــکان ارتبــاط ســریع بــه صــورت همزمــان(online)  بــا  •

اســتفاده از خطــوط پــر ســرعت ارتباطــی
امکان استفاده از نرم  افزار بر روی موبایل و تبلت •
امکان پیگیری مراحل حل مشکل کاربر توسط کد پیگیری که در اختیار کاربر قرار می گیرد •
اطالع رسانی لحظه ای به پرسنل فنی در جهت رفع مشکل کاربر •
ــل:  • ــگاه از قبی ــه باش ــوط ب ــار مرب ــن اخب ــالع از آخری ــت اط ــر جه ــه کارب ــاهSMS  ب ــام کوت ــال پی ــکان ارس ام

بــه مناســبت اعیــاد و... قرعه کشــی ها، تخفیف هــای ویــژه 

باشگاه مشتریان
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PEGAH SYSTEM SOLOUTIONS

مجموعه نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتریان

پگاه سیستم، تا همیشه با شما
021 - 41367
crm.pegahsystem.com
@crm_psp
@pegahsystem


