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عورش

: ددرگ يم تفايرد تروص دنچ هب تياكش  -
 ريگ ماغيپ ، همان ، ناتسلگ تكرش تياس بو ، ليميا ، يروضح ، ينفلت
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 ،  سامت هرامش ، يرتشم مان ، لوصحم مان : لماش يرتشم زا يتفايرد تاعالطا
 ... و لوصحم تخاس يرس ، ديلوت خيرات ، تياكش حيرشت
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CRM
: ددرگ يم نييعت ريز روتكاف 3 ساسا رب تياكش هيلوا يبايزرا -

تياكش ادبم و تياكش مجح ، تياكش تيمها

CRM

 لمعلاروتسد
 كسير يبايزرا

تاياكش

: دندرگ يم يدنب ميسقت هتسد 4 هب ييوگخساپ تيروف
تعاس 72 زا شيب ، تعاس 72 يط ، تعاس 48 يط ، تعاس 24 يط
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 هدننك تياكش هب نيزگياج يالاك ليوحت هوحن -
 و هدننك تياكش عون ، تياكش عون اب بسانتم

. دشاب يم هدننك تياكش لحم
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 و يرتشم تياضر بسك تهج -
 يم CRM تسرپرس ، نآ ظفح
 دروم يالاك ضيوعت زوجم دناوت

. ديامن رداص ار رظن

 لمعلاروتسد
لوصحم ناوخارف
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 ياه صخاش اب طبترم ياهرادومن نوج يتاعالطا لماش تاشرازگ نيا
 تلع كيكفت هب ، عوضوم كيكفت هب ، لوصحم كيكفت هب(تاياكش
. دشاب يم ... و لوصحم ساسا رب عوضوم كيكفت هب ، اطخ زورب
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 ره زا تياكش ، دشاب نامزاس تالوصحم هدننك فرصم يكاش رگا -
. ددرگ لاسرا يو يارب نيزگياج يالاك تسياب يم دشاب هك عون

 شورف تسرپرس اب يگنهامه زاين تروص رد
 لوصحم زا يا هنومن تفايرد تهج هطوبرم

. دريگ يم تروص يتياكش

 تهج ، CRM تسرپرس صيخشت هب انب -
 اب قباطم هدننك تياكش ناگدننك فرصم
 CRI-43-02 كسير يبايزرا لمعلاروتسد

 رب هوالع ييوگخساپ تيروف هب هجوت اب
 يم لاسرا زين هيده جيكپ نيزگياج يالاك

. ددرگ
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 راركت ياراد هدش دييات تياكش هك يتروص رد -
 ناوخارف هب زاين تسا نكمم دشاب يريذپ
 دروم نيا رد اذل دشاب هتشاد دوجو لوصحم

 مادقا  لوصحم ناوخارف لمعلاروتسد اب قباطم
. ددرگ يم

A

A

 دك يولج زيمم كي داجيا اب ديدج تياكش دك -
 هب ددع ود و يكاش درف هب طوبرم يلبق يريگهر

. ددرگ يم داجيا يلايرس تروص
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