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إدارة عروض ا�سعار والعمالء المستهدفين

تنظيم عملية التسويق الميداني واإللكتروني
وأرشفة العمالء المحتملين.

إمكانية إدارة عروض األسعار ومتابعتها
بشكل إلكتروني مع العميل.

إمكانية ارسال عروض األسعار عبر البريد
اإللكتروني الى العميل مباشرة.

يستطيع العميل الموافقة او الرفض او التعليق
على عرض السعر من خالل الموقع اإللكتروني.

إمكانية تحويل عرض السعر الى فاتورة
مبيعات تظهر في حساب العميل في الموقع .

القدرة على اخذ نظرة شاملة عن حركة العميل
بسهولة ، منها :

( عروض األسعار – الفواتير – المدفوعات المعلقة
حالة المشاريع – تذاكر الدعم الفني

االشتراكات وتجديدها )



إدارة المدفوعات المتكررة واالشتراكاتإدارة المدفوعات المتكررة واالشتراكات

إمكانية عمل فواتير متكررة
( شهرية / أسبوعية / سنوية ).

تنبيهات واشعارات تذكيرية لكل من
(مسؤول التحصيل و العميل ) وقت

سداد الفواتير المكررة .

إمكانية ارسال بريد الكتروني للعميل
بوجود خصم او للتذكير بالسداد .





إمكانية إدارة مشاريع العمالء
ومتابعتهالحظة بلحظة بكل

سهولة ومرونة.

إمكانية إضافة عدد من المستخدمين
كأعضاء في تنفيذ هذا المشروع.

إمكانية عمل مجموعة مهام فرعية
تحت المشروع وإسنادها للمستخدمين

حسب اإلختصاص. 

إمكانية إدارة الفواتير والمدفوعات
والمصروفات المتعلقة بالمشروع.

القدرة على أرشفة جميع المستندات
والملفات المتعلقة بالمشروع.

يستطيع العميل صاحب المشروع اإلطالع على
مدى سير التنفيذ من خالل حسابه في الموقع

وإضافة تعلقاته.

القدرة على متابعة حاالت المهام
والوقت المستغرق في تنفيذها

وإضافة أي تعليقات عليها.

إدارة المشاريع



إمكانية إنشاء تذاكر الدعم الفني بعدة
طرق مختلفة (داخليًا - عبر البريد

اإللكتروني - عبر بوابة العمالء اإللكترونية.

إمكانية تقسيم تذاكر الدعم الفني إلى عدة
مستويات حسب األولوية وتحديد مدة

زمنية إلغالق التذكرة.

القدرة على إنشاء ردود آلية لتسهيل
عملية الدعم الفني والرد على العمالء.

القدرة على تحويل التذكرة من قسم آلخر
حسب اإلحتياجات والصالحيات.

إظهار إشعارات للقسم المختص في حال
مرور فترة إغالق التذكرة المحدد بدون

إجراء تغيير عليها.

إدارة تذاكر الدعم الفني





إمكانية إضافة جميع المستخدمين
كًال بحسب الصالحيات المخصصة له.

إمكانية إدارة دوام الموظفين يدويًا من
.CRM خالل موقع الـ

شات داخلي بين جميع مستخدمي نظام
.CRM الـ

إمكانية إرسال التعميمات لإلدارة
إلكترونيًا.

إمكانية متابعة وعرض تقرير ملخص عن
أداء الموظفينوإنجازاتهم.

القدرة على بناء قاعدة معرفة
Knowledge Base وذلك كمرجع ألهم

األسئلة واألجوبة لعمالئك.

إمكانية إدارة األنشطة واألحداث
للمنشأة بمختلف فروعها ومواقعها.

إمكانية عرض ومتابعة تذاكر الدعم
الفني الغير مقفلة ومعالجتها.

إمكانية إرسال طلب إجازة وإنتظار
اإلعتماد أو الرفض من اإلدارة.

ا�دارة الداخلية وتنظيم سير العمل



إدارة األحداث الداخليةوعمل جدول زمني
يوضح جميع التواريخ المهمة.

الحصول على تقارير توضح مدى إنجاز
كل مشروع بالنسبة المئوية.

الحصول على تقارير توضح الخدمات
المنتجات األكثر طلبًا وعدد طلبات

الدعم الفني المتعلقة بها.

Gant يوفر الموقع مخططات
الرسومية لتسهيل عرض التقارير

بطريقة إحترافية ومفيدة.

الحصول على تقارير توصح مدى
إنجاز كل مستخجم.

يمكن عمل أكثر من مخطط داشبورد
Dashboard لتحكم أسهل ورؤية أكبر
قدر ممكن من المعلومات بسهولة.
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