سیستم مدیریت ارتباط با مشتری تحت وب
کسب و کار خودتان را همین امروز بروز کنید
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری متصل به فروشگاه اینترنتی و
امکان ایجاد پایانه فروشگاهی (  ) POSبرروی آن جهت استفاده
در فروشگاه ها ،کسب و کار کوچک و متوسط

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری برانکس به همراه سیستم مدیریت منابع انسانی و سیستم فروشگاهی
ووکامرس یک سیستم جامع برای مدیریت فروش شماست ،همچنین به کمک ماژول پایانه فروش می توانید
سیستم  CRMو ووکامرس را به همراه سیستم فروشگاهی خود داشته باشید و یک سیستم یکپارچه را مدیریت
کنید ،بدون اینکه الزم باشد برای فروشگاه انبار جدا تعریف کنید تا کلی کد نویسی کنید تا پایانه فروشگاه خود
را به وبسایت یا  CRMمتصل کنید.

داشبورد مدیریتی کامل
هر کاربری برای خودش در سیستم داشبورد مجزا دارد ،از فروشنده
فروشگاه گرفته تا مدیر رده باال ،هر کسی می تواند کار خود و دیگر
افراد زیر مجموعه خودش را براحتی بسنجد.

مدیریت ایمیل و تراکنش
ایمیل سازمانی خود و مخاطبین را وارد سیستم کنید تا به صورت
یکپارچه اطالعات هر مخاطب را یک جا مشاهده کنید.

درختواره فعالیت ها
در هرجای سیستم درختواره فعالیت ها در اختیار شماست تا
بتوانید ببینید در هر زمانی چه فعالیتی انجام شده .فعالیت ها
شامل ایمیل  ،خرید ،فروش  ،ارسال فاکتور ،تماس تلفنی و  ...می
شوند.

امکان گزارش گیری از الگ کاربران در کنار فعالیت مخاطبین در
سیستم وجود دارد که به ادمین سیستم این امکان را می دهد تا
بر همه فعالیت ها نظارت کامل داشته باشد.

ثبت مخاطبین
ثبت مشخصات کامل مخاطبین و
سازمان ها ،با امکان تعریف Life Stage
و همچنین امکان تعریف Custom
 Fieldبرای توضیحات و پارامترهای
خاص.

ثبت یادداشت
ثبت

یادداشت

با

امکان

مشاهده

درختواره یادداشت های هر مخاطب

سیستم داخلی ایمیل
سیستم ایمیل های دریافتی از هر
مخاطب را به صورت خودکار در پروفایل
آن مخاطب نمایش می دهد .درختواره
همه جا جاسازی شده.

سایر امکانات سیستم:
-

امکان تعریف فعالیت برای کاربر جاری و سایر کاربران

-

گروه بندی مخاطبین برای انجام کمپین های مختلف

-

گزارش از همه قسمت های سیستم با امکانات ذخیره سازی جهت استفاده مجدد

-

امکان تعریف  Templateبرای همه ایمیلهای ارسالی

-

امکان اتصال به سیستم های معروف وب همانند Mail Chimp

سایر سیستم ها و افزونه های سیستم
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