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 آشٌبيي ثب هفبّين هذيزيت ارتجبط ثب هشتزي



 هذيزيت ارتجبط ثب هشتزي چيست ؟

























هحزك ّبي تَجِ ثِ CRM
اّذاف CRM
اثزات  CRMثزسبختبر سبسهبًي
سبختبر سبسهبًي ثبساريبثي در CRM
هسئَالى پيبدُ سبسي خظ هشي ّبي CRM
اصَل CRM
هفزٍضبت اسبسي هذيزيت ارتجبط ثب هشتزي
تَّن ّبي رايج CRM
اثعبد فٌي هذيزيت ارتجبط ثب هشتزي
تنبهل CRM
اثشارّبي هستٌذسبسي ٍ هذيزيت هحتَا
هخشى ّبي اعالعبت داخلي
ثبسيبثي ٍ مبٍش اعالعبت
اًَاع فٌبٍري ّبي CRM
هزاحل ٍ فزآيٌذّبي هذيزيت ارتجبط ثب هشتزي
هذل چزخِ حيبت CRM
هذل ينپبرچگي تبمتيني فزآيٌذّبي CRM
هذل ينپبرچِ سبسي مبرمزدّبي مست ٍ مبر در
استزاتضي ثبساريبثي
اجزاي هَفقيت آهيش پزٍصُ ّبي هذيزيت ارتجبط ثب
هشتزي
ارسيبثي آهبدگي سبسهبى ّب ثزاي اجزاي CRM
ثعذ فنزي




















ثعذ اجتوبعي
ثعذ فٌبٍراًِ
گبم ّبي عزاحي هَفق سيستن هذيزيت ارتجبط ثب
هشتزي
اًتخبة سيستن هٌبست هذيزيت ارتجبط ثب هشتزي
دُ ًنتِ مليذي در اجزاي هَفق CRM
شنست پزٍصُ ّبي CRM
اشتجبّبت هتذاٍل استزاتضيل
اشتجبّبت تبمتيني هعوَل
اشتجبّبت افزاد
اشتجبّبت فزآيٌذ
اشتجبّبت هحصَل CRM
ارسيبثي اثزثخشي عولنزد هذيزيت ارتجبط ثب هشتزي
هعزفي هذل مبرت اهتيبس هتَاسى
شبخص ّبي اثزثخشي CRM
اًذاسُ گيزي ثبسدُ سزهبيِ گذاري در پزٍصُ ّبي
CRM
اّويت اًذاسُ گيزي ثبسدُ سزهبيِ گذاري درپزٍصُ
ّبي CRM
تعزيف هزسّبي CRM
تعييي هَلفِ ّبي سزهبيِ گذاريCRM
تعييي هَلفِ ّبي ثبسدُ سزهبيِ گذاري
اًتخبة چبرچَة سهبًي جْت استفبدُ در ارسيبثي

 رٍينزد تجذيل هشتزي ّوزاُ ثب ّشيٌِ
يبثي ثز هجٌبي فعبليت
 هذيزيت ايجبد ٍفبداري در هشتزيبى
 تعزيف ٍفبداري در هشتزي
 عَاهل هَثز ثز ٍفبداري هشتزي
 دستِ ثٌذي اًَاع ٍفبداري










استزاتضي ّبي ايجبد ٍفبداري در
هشتزيبى
ثزًبهِ ّبي ايجبد ٍفبداري
عزاحي ثزًبهِ ّبي ايجبد ٍفبداري در
هشتزي
اجزاي ثزًبهِ ّبي ايجبد ٍفبداري
گبم ّبي اجزاي هَفق ثزًبهِ ّبي
ايجبد ٍفبداري
قَاًيي ايجبد ٍفبداري در هشتزيبى
ارسيبثي ثزًبهِ ّبي ايجبد ٍفبداري
توزمش ثز ثزًبهِ ّبي ايجبد ٍفبداري
ثبسثيٌي ٍ هٌْذسي ّشيٌِ ّب در
فزآيٌذ ارائِ ارسش
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