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امکانات کلي نرم افزار
مديريت ارتباط با مشتريان
فرادیس CRM
ثبت:
 ثبت مشخصات مشتریان بالقوه (حقیقی ،حقوقی) ثبت مشخصات مشتریان واقعی (حقیقی ،حقوقی) تعریف نوع  ،رتبه بندی  ،وضعیت و زمینه ی فعالیت مشتریان ثبت انواع مختلف پرونده (فروش ،خدمات ،خدمات پس از فروش) به تفکيک نوع محصول ثبت وظایف مربوط به هر یک از پرسنل فروش در قبال هر مشتری قابليت تفکيک شرکتها به مشتريان احتمالي با درجه بندي هاي مختلف ،مشتريان وفادار ،نمايندگيها ،رقبا و تامين کنندگان قابليت گروهبندي شرکتها ،ثبت پتانسيل شرکتها ،زمينه فعاليت ،نحوه آشنايي امکان ثبت گزارش کار به تفکيک پرسنل  ،داليل تاخير و مدت زمان انجام کار -امکان ثبت یادداشت در مورد مشتریان ،وظایف ،پرونده ها

پیگیری:

 امکان تعریف مسوولين پیگیری کننده ی مشتریان و تغيير این مسوولین امکان تعریف مسوولين پیگیری کننده ی پرونده ها و تغيير این مسوولین امکان ثبت مسوولين جهت انجام وظايف تعریف شده در نرم افزار در قبال هر مشتری و تغيير این مسوولين امکان زمانبندی برای تماس با یک مشتری(مشتری بالقوه) به صورت تلفنی؛ حضوری؛ ارسال فکس؛ ایمیل و... تعریف کار برای عوامل(پرسنل) بصورت دوره ای (روزانه ،هفتگی ،ماهانه) و با امکان قرار دادن آالرم برای عوامل(پرسنل) امکان مشاهده کارهای تعریف شده برای هریک از عوامل توسط مدیر مربوطه نمایش آخرین وضعیت مشتری (مشتری بالقوه) در هنگام تماس مشتری (مشتری بالقوه) از قبیل آخرین پیش فاکتور ،آخرین فاکتور،آخرین وضعیت بدهی ،آخرین ویزیت حضوری ،آخرین تماس تلفنی و متن صحبتهای انجام شده و ...
 مديريت وضعيت پرونده ها و پيگيري پرونده هاي موفق و ناموفق و بررسي داليل پرونده هاي ناموفق در هر دوره به تفکيک نوعمحصول و مسوولين پرونده و منطقه جغرافيايي
 مديريت يادداشتها و پيگيريهاي مرتبط با شرکتها،پرسنل شرکتها ،پرونده ها،وظايف امکان ثبت گزارشات روزانه (ویزیت های حضوری یا تلفنی ،سؤال ها و جواب های صورت گرفته با مشتری (مشتری بالقوه) و تغییروضعیت ( )stateمشتری (مشتری بالقوه)
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ارتباطات:

امکان مدیریت و زمانبندی ارتباط با مشتری از طریق ارسال پیامک ،نمابر و پیام الکترونیکی

امکان تعریف قالب پیامهای ارسال (پیام کوتاه  ،فکس و ایمیل)
امکان انتخاب فایلهای تصویری جهت تعریف قالب ایمیل ها

امکان تعریف نحوه ارسال پیام به صورت خودکار (پیام کوتاه  ،فکس و ایمیل)

رویت پیامهای دریافت شده
رویت پیامهای ارسال شده

امکان دسته بندی مشتریان جهت ارسال پیام به صورت پیام کوتاه  ،ایمیل و فکس

اتصال به سیستم تلفنی :VOIP
امکان مشاهدهی کلیه تماس ها

امکان ظبط مکالمات تلفنی به تفکیک هر مشتری
امکان مشاهده ی کالر آی دی

اتوماسیون اداری:

ارسال و دریافت نامه به کاربران سیستم

گزارشات:

تهیه ی گزارشات روزانه ،هفتگی و ماهانه ی تماس های حضوری و تلفنی در رابطه با یک مشتری ،مشتری بالقوه و یا بازاریاب ها

پیگیری آخرین وضعیت مشتریان(مشتریان بالقوه) در هر لحظه

گزارش عملکرد عوامل (پرسنل) در پیگیری ها به صورت کلی و یا در رابطه با یک مشتری خاص
گزارش صورت هزینه انجام شده در رابطه با یک مشتری(مشتری بالقوه)

گزارش از تماس های گرفته شده در یک بازه تاریخی

فاکتور و پیش فاکتور:

مربوطه

ثبت درخواست (سفارش) مشتری (مشتری بالقوه)
ثبت پیش فاکتور برای مشتری (مشتری بالقوه)
ثبت فاکتور و یا قرارداد برای مشتری ( مشتری بالقوه) به همراه آالرم های
ثبت اعتبارسنجی مشتریان جهت مشخص نمودن وضعیت اعتبار آنها

بازاریابی:

امکان تعریف عوامل فروش در سطوح مختلف همراه با تخصیص و
محاسبه ی پورسانت جهت فروش های صورت گرفته
امکان تعریف نواحی
امکان تعریف رقبا
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مشخصات کلي نرم افزار
مديريت انبار فرادیس
 صدور انواع رسيد و حواله هاي انبار (ثبت ورود و خروجهاي انبار) تعريف و طبقه بندي انبارها تعيين روش قيمت گذاري در سطح انبار ( ميانگين ،استاندارد FiFo ،و )... تعريف كاالها و گروه بندي درختي آنها ( با تمامي مشخصات الزم ،كد فني و ).....و تخصيص كاال به انبار معرفي واحدهاي سنجش و واحد شمارش فرعي و ضريب تبديل وهمچنين معرفي نوع كاال معرفي نقطه سفارش ،ذخيره ايمني ،حداكثر موجودي براي هر كاال گروه بندي و معرفي تأمين كنندگان ،فروشندگان ،مشتريان جستجوي كامل روي كليه اقالم انبار گزارش موجودي براساس هر انبار ،گروه كاال گزارش اسناد و فهرست اسناد گزارش خريد ،براساس تأمين كنندگان ،براساس كاال گزارش مصرف براساس كاال،پروژه گزارش از تمامي ورود و خروج هاي انبار گزارش از نقطه سفارش  ،ذخيره ايمني،حداكثر موجودي كاالها -گزارش پيش بيني وضعيت انبار در آينده
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نرم افزار مدیریت
پروژه فرادیس

-

ايجاد ارتباط آنالين بين کارخانه و دفاتر فروش

-

ابزار حرفه اي جهت برنامه ريزي زماني پروژه هاو سفارشات توسط مدير برنامه ريزي يا مدير فروش

-

اطالع رساني وضعيت پيشرفت پروژه ها به نمايندگان و يا مشتريان از طريق پيام کوتاه به صورت اتوماتيک

-

به اشتراکگذاري اطالعات و فايلهاي مرتبط با پروژه

-

مشاهده ريز پرداختهاي يک مشتري و يا نماينده به تفکيک پروژه

-

ارسال پروژه از طرف پيمانکاران فرعي و نمايندگان فروش به صورت آنالين
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