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 عنوان انجام ردیف

 ست؟یچ CRMنرم افزار یشما از اجرا یاهداف تجار   1

 .دیده لیتشک میت یدیکل رانیبه کمک پرسنل و مد  2

3  
 کیکسب و کار خود را به صورت مکتوب و به کمک  ندهیو آ یفعل یازهاین فهرست

 .دیکن هیمشاور ته

 کیکسب و کار خود را به صورت مکتوب و به کمک  ندهیو آ یفعل یازهاین فهرست  4
 .دیکن هیمشاور ته

 .دیکن ادداشتی CRMانتخاب نرم افزار  یمقاومت ها و نظرات پرسنل برا ستیل  5

 دیبا ندهایحل شوند و کدام فرآ دیبا یچه مشکالت CRMنرم افزار  یساز  ادهیاز پ بعد  6
 .ابندیبهبود 

 .دینک ادداشتیبا نرم افزار در تماس هستند را  مایکه مستق یرانیپرسنل و مد اطالعات  7

 .شودیم نیتوسط نرم افزار تام یکار  یندهایت و فرآاطالعا تیامن ایآ  8

 دارند.  ICDLشما مهارت  رانیپرسنل و مد ایآ  9

 برابر است. CRMبا سطح نرم افزار  رانیپرسنل و مد یدانش نرم افزار  ایآ  11

 در شرکت شما چقدر زمانبر است. CRMکامل نرم افزار  یساز  ادهیپ  11

و  میزمان به ت ییو صرفه جو تیر یانتخاب شده توسط شما در مد CRMنرم افزار  ایآ  12
 .کندیشما کمک م یکار  یندهایفرآ

 ثبت شوند. CRMار در نرم افز دیبا یو با چه هدف یچه اطالعات یندکار یهر فرآ یبرا  13

14  
و  پیسرور، شبکه، و نهیدر بر دارد مثل هز  یاضاف یها نهیچه هز  CRMنرم افزار  دیخر 
 .دیو ارتقا سخت افزار دار  دیبه خر  ازین ایآ… 
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 دارد. یکپارچگیشرکت  ینرم افزار ها ریبا سا یانتخاب CRMنرم افزار  ایآ  15

نرم افزار  در…( فکس و  ل،یمیا امک،یپ ،ی)مراکز تماس تلفن یارتباط با مشتر  یکانالها ایآ  16
 شده اند. کیاتومات

 قابل مشاهده است. کپارچهیبه صورت  یارتباط با مشتر  سوابقآیا   17

 تحت وب مناسب است. ای یابر  CRMکسب کارتان نرم افزار  یبرا دیکن مشخص  18

 ( داشته باشد.Workflow) یکه چرخه کار  دیانتخاب کن یافزار  نرم  19

 .شودیم کپارچهیشرکت  ینترنتیبا فروشگاه ا CRMنرم افزار  ایآ د،یدار  نیفروشگاه آنال اگر  21
 نرم افزار وجود دارد. یساز  یامکان سفارش ایآ

21  
در شرکت  CRMشرکت ارائه دهنده خدمات  قیاز طر  CRMنرم افزار  یساز  ادهیپ نحوه

 .دیکن یرا بررس

 .دیکن یبررس CRMشرکت ارائه کننده خدمات نرم افزار  یبانیپشت یها روش  22

 دیکن یبررس CRMگذشته شرکت ارائه کننده خدمات نرم افزار  کسالی انیمشتر  ستیل  23
 .دیمطلع شو یقبل انیمشتر  تیاز درصد رضا یو با تماس تلفن

راحت دارد. )آموزش پرسنل بعد  یو آموزش قابل دسترس نیآنال یراهنما CRMافزار  نرم  24
 (CRMنرم افزار  دیاز خر 

 


