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 مقدمه

سعی ها تالش تیم تولید محتوای شرکت پرنیان پردازش پارس است. در گردآوری و ترجمه محتوای این کتاب  کتاب حاضر حاصل ماه
محور پرنیان پردازش نیز  مشی آموزش ، خط3۶۵شده است عالوه بر وفاداری به متون اصلی و ذات تخصصی مایکروسافت داینامیک 

افزارهای سازمانی، هاست عالوه بر مقاصد انتفاعی خود از طریق طراحی و فروش نرممدنظر قرار گیرد. پرنیان پردازش پارس مدت
 سرلوحه رفتار سازمانی خود قرار داده است.آموزش و آگاهی بخشی را نیز 

افزایی آکادمیک امکان استقرار صحیح و استفاده مشی پرنیان بر این باور استوار است که صرفا از طریق آموزش و همواقع خطدر 
ترجمه و گردآوری مایکروسافت امکان پذیر است. ایده اصلی  3۶۵آرام داینامیک افزارهای تخصصی و کاربردی چون سیبهینه از نرم

 این کتاب نیز در همین راستا شکل گرفت.

 3۶۵آرام داینامیک افزار سی های مدرن و کامالً کاربردی امکان استفاده کامل و بهینه از نرماین کتاب سعی شده به شیوهدر 
این کتاب به عنوان یک کتاب  های مرتبط، مفاهیم تثبیت گردد. امید بر این است کهمایکروسافت توضیح داده شود و با ذکر مثال

 مرجع و راهنما به یاری کلیه استفاده کنندگان از این محصول پویا و کاربردی دنیای مایکروسافت بیاید. 

سری و بیتا الخاصی و آقایان جواد ترشیزی زاده، زهرا چینها الهه دوستپایان بر خود واجب می دانیم از زحمات بی شائبه خانمدر 
همچنین کلیه همکاران شرکت پرنیان پردازش پارس که در تدوین و ترجمه این کتاب سهیم بودند تشکر کنیم و بر و بهرام بزی، 

 خود ببالیم که در به ثمر رسیدن این پروژه در یک کار گروهی همکاری داشته ایم. 
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 ۳۶۵ سی آر ام کینامیدا یمبان

ها به شما فصل نی. ادهدیرا شرح م 3۶۵ کینامیدا کروسافتیماقابلیت های اصلی استفاده از  ی، مبانCRMاز کتاب  ریز یهافصل
در مورد نظر   ریمس افتنیو در گردد تر آسان  برای شما  یو خدمات مشتر یابیفروش، بازار روندهایتا استفاده از  کنندیکمک م

 .خواهند کرد ییشما را راهنما 3۶۵ کینامیبا دا هرابط

 محیط کاربری  •

 .دیشویآشنا م ستمیو حرکت در س تیهدا یو نحوه  3۶۵ کینامیدا یساختار اصل با

 فروش  •

 .دیریگیم ادی ی تجاریهاها و فرصتاز جمله استفاده از الگوها، مخاطبان، حساب 3۶۵ کینامیفروش در دا روند

 ی اب ی بازار  •

خود  انیجهت بهبود ارتباط با مشتر یابیبازار یندهایفرآخودکار سازی و  هانیکمپ جادیا ،یابیبازار یهاستیل فیبخش تعر نیدر ا
 .دیریگ یرا فرا م

 خدمات   ت ی ر ی مد  •

 .به شما روشی کارآمد به منظور مدیریت پرونده های مشتریان را ارائه می دهد 3۶۵دراین بخش خواهید دید چگونه داینامیک 

 خدمات   ی بند زمان  •

 .تعریف و تنظیم قوانین، به شما در برنامه ریزی کارآمد ارائه خدمات به مشتریان خود  کمک خواهد شدبا فراگیری 

 ها ت ی انجام فعال  •

 .های تلفنی، جلسات و ... را فرا خواهید گرفتمانند ایمیل، تماس  3۶۵ها در داینامیک  چگونگی نحوه استفاده از انواع مختلف فعالیت

  Outlook کار با •

که به صورت اپ روی اوتلوک نصب می شود. و  Outlook یبرا 3۶۵ کینامیداجدید  افزونهوجود دارد.  Outlook یبرا نهیگز دو
به  ،یگریبه باز کردن برنامه د ازیتا بدون ن دهندیامکان را م نیبه شما ا ی آنهاهر دوافزونه قدیمی سی آر ام برای اوتلوک که 

بعداً  Outlook از شتریب یهاستفاد یو نحوه نهی. با هر دو گزدیها استفاده کنو از آن دیکن دایپ  یدسترس 3۶۵ کینامیدا یهاداده
 .دیشویآشنا م
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 ل ی م ی ها و ادغام ا قالب  •

اطالعات  ل،یمیادغام ا یهایژگیو و  3۶۵ کینامیدا لیمیا یدر مورد الگوها دیتوانیشما م د؟یکنیارسال م گروهی یهاامیپ  ایآ
 .دیکسب کن یشتریب

 ل ی و تحل   ه ی تجز  •

 شرفته،یپ  ینمودارها، داشبوردها، جستجو لیاز قب یاست که به شما اطالعات یمتعدد یابزارها یدارا 3۶۵ کینامیدا کروسافتیما
 .دهدیم گریهدف و موارد د تیریمد

 ها داده  ت ی ر ی مد  •

 .دیروز نگه دارخود را مرتبط و به  3۶۵  کینامیدا  یهاداده  دیتوانیها مهم است و چگونه مو کامل بودن داده  نقصیکه چرا ب  دیابیدرم

 د،یرا مطالعه کن یترشرفتهیتا مطالب پ  دیو آماده هست دیاکرده دایتسلط پ   3۶۵ کینامیدا کروسافتیما یهیقبالً به اصول اول اگر
 .دیمراجعه کن CRMو گسترش  ستمیس تیریمد یهابه فصل دیتوانیم

  

 ۳۶۵ سی آر امدر  تیجستجو و هدا

خود را  ازیاطالعات مورد ن دیتا بتوان دهدیم حیرا توض CRM یبرا 3۶۵ کینامیدا کروسافتیما تیفصل، مبحثِ جستجو و هدا نیا
 .دیرا مطالعه کن ریز یهااز بخش کیمرحله به مرحله، هر  ییو راهنما قیدق فیتوص ی. برادیکن دایپ 

 CRM به  ی دسترس  •

 .دیآموزیتلفن همراه را م یهانتیو کال Outlook نتیاز جمله مرورگر وب، کال CRM به یمختلف دسترس یهاروش

 CRM پیمایش در  •

 .دیریبگ ادیرا  CRM افزارنرم یمنوها نیحرکت ب ینحوه دیتوانیم د،یداشته باش ییآشنا کروسافتیبا محصوالت ما اگر

 CRM  ی شناخت رکوردها  •

 .دیشویآشنا م شتریرکوردها بعداً ب یاصل ی. با اجزاشودیاستفاده م CRM ها درداده یرهیذخ یرکوردها برا از

 ن ی و مخاطب   مشتریان شناخت  •



 

۶ 

 

 .کنندیها کمک مبا افراد و سازمان یروابط تجار تیریهستند که به مد یدو نوع رکورد اصل نیو مخاطب مشتریان

 

 کار با رکوردها  •

کار با رکوردها ارائه  یبرا گرید یهاروش  نیاختصاص و همچن ، یاشتراک گذار ،یباز کردن، مرتب ساز جاد،یا یبخش نحوه نیا در
 .خواهد شد

 CRM  جستجو در  •

 CRM چگونه در  گریو موارد د  شرفتهیپ   یجستجو  ع،یسر  یکردن، جستجو  لتریمختلف جستجو مانند ف  یکه عملکردها  دیریگیم  ادی

 .شوندیاجرا م

 ی شخص   یها نه ی گز   می تنظ  •

 یادیرا تا حدود ز ستمیتجربه و عملکرد کاربر در کار با س دیتوان یم یشخص یها نهیزکردن گ یسفارش  یبا صرف زمان کوتاه برا
 .دیبهبود بخش

و خدمات درون  یابیفروش، بازار یهاماژول دیممکن است بخواه د،یکرد دایتسلط پ  تیجستجو و هدا یه یکه به اصول اول یهنگام
 .دیریبگ ادیرا هم  ستمیس

 

 ۳۶۵ سی آر ام مایکروسافت پیمایش در

  

های گر تا به حال از افزونهوجود دارند. ا 3۶۵دانید، مفاهیمی اساسی برای درک هدایت مایکروسافت داینامیک همان طور که می
 . در اینجا مفاهیم اساسی آورده شده است:نیز اطالعاتی داریدمایکروسافت آفیس استفاده کرده باشید، احتماالً در مورد رابط کاربری  

 نوار پیمایش •

 نوار فرمان •

 نماها •

 نمودارها •
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 نوار پیمایش 

 نمایش بصری کند و همچنین یک  را کنترل می  3۶۵شود و کل هدایت داینامیک  باند مشکی در باالی صفحه، نوار پیمایش نامیده می
هایی هم در پایین آن وجود دارند. بسته یا < را ببینید، گزینه  ⱽکند. در هر جایی که آیکون را برای مکان کاربر در برنامه فراهم می

جزئیات نوار  در این بخشفرض( نوار پیمایش ممکن است کمی متفاوت به نظر برسد. به صورت آنالین یا پیشبه استقرار شما ) 
 .می کنیم پیمایش را به دقت بررسی

 نوار پیمایش آنالین

 

 فرضنوار پیمایش پیش

 )فقط آنالین(   3۶۵آفیس   .1

 خود بروید. 3۶۵های آفیس به افزونه

 )آنالین(   3۶۵ی اصلی داینامیک  صفحه  .2

هایی را برای سازمان خود پیدا کنید یا بین بروید. افزونه 3۶۵ی اصلی داینامیک با کلیک بر روی فلش رو به پایین، به صفحه
، به داشبورد 3۶۵فرض( بروید. به این صورت که با کلیک بر روی کاشی داینامیک های تجاری و سفارشی داشبورد )پیشافزونه
های شخصی خود انجام توانید این تنظیمات را در گزینهی برای نقش امنیتی خود بروید. همچنین میی اصلفرض یا صفحهپیش

 دهید.

 انتخاب ماژول  .3

 .در ین بخش می توانید انتخاب کنید که با کدام ماژول کاربری )فروش، خدمات، بازاریابی و ..( می خواهید کارکنید

 نوع رکورد  .4
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ها کار کنید. با کلیک بر روی آیکون < لیستی از رکوردهای اخیری که با آن ورد کار میببینید در حال حاضر با کدام نوع رک
 دهد.اید را به شما نشان میکرده

 رکورد  .5

 دهد.کنید. با کلیک بر روی آیکون < لیستی از رکوردهای مرتبط را به شما نشان میی رکورد کار میببینید با کدام نمونه

 

 جستجوی سراسری  .6

 .جو در انواع رکوردها با کلمات کلیدی را خواهید داشت امکان جست و

 اند مواردی که اخیراً مشاهده شده  .7

رکوردها   دیتوان  یکرد. شما م  دیخواه  دایپ   یدسترس  دیکه استفاده کرده ا  یریاخ  یرکوردها و نماها  یه یاز کل  یستیبه ل  نجایدر ا
 .دیکن نیپ  ع،یسر شیمایپ  یانبرهایم یدلخواه را برا ینماها ای

 ساختِ سریع  .8

 به سرعت ایجاد کنید. 3۶۵یک رکورد یا فعالیت جدید را از هر نقطه در داینامیک 

 جستجوی پیشرفته  .9

 های خود جستجوی پیشرفته ایجاد کنید.، برای دادهAdvanced Findبا استفاده از ابزار 

 های شخصی گزینه  .10

 ی شخصی را بررسی کنید.تنظیمات و تنظیمات برگزیده

 راهنما  .11

 جستجو کنید. 3۶۵برای راهنمایی و آموزش در مورد داینامیک 

 نوار فرمان

کنید را دارید که به آن نوار فرمان ای که اکنون مشاهده میی خاص برنامهدر زیر نوار پیمایش، دستورات محلی مربوط به منطقه
ی فرمان برتر در نوار ذکر شده است )بسته به وضوح صفحه نمایش( و دستورات بیشتری با کلیک روی دکمه 9شود. گفته می

ellipses که به عنوان گزینهMore Commands  شود.شود، در سمت راست دیده مینیز شناخته می 
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های انجام شده در نما ن کار شده است، انتخابنوار فرمان متحرک است. این نوار، دستورات مختلف را بسته به نوع رکوردی که با آ
تواند فرمان حذف را در دهد. اگر یک کاربر مجوزی مانند حذف یک نوع رکورد را نداشته باشد، نمیو نقش امنیتی کاربر نشان می

 نوار فرمان مشاهده کند.

 نماها 

 کلیه نماهایی که در .ده یک نمای جدولی هستیدمشاهر سی ار ام ، شما همواره در حال داده ها د در زمان مشاهده لیستی از
 :مشاهده می کنید عملکردهای مشترکی به شرح زیر دارند 3۶۵داینامیک 

 امکان انتخاب یک یا چند رکورد برای انجام یک عمل •

 هاامکان مرتب سازی، فیلتر و جستجوی داده •

 ها با نمودارهاامکان تجزیه و تحلیل داده •

 میبا انتخاب آن نما و تنظ دیتوان یفرض نشان داده شود م شیبه صورت پ  شهیشما هم ینما برا کی دیدار لیکه تما کهیدر صورت
مشابه با قابلیت پین کردن نماها  امکانی ،Outlookدر سرویس کالینت  .دیهدف برس نیبه ا "فرض شیبه عنوان پ  میظتن" نهیگز

 فراهم شده است.

ی کاربران در دسترس هستند؛ در حالی برای نماها دو دسته وجود دارد؛ نماهای سیستم و نماهای شخصی. نماهای سیستم برای همه
ایجاد کند. کاربران   تواند برای فیلتر کردن و نمایش رکوردها برای تنظیمات خاص خودکه نمای شخصی چیزی است که یک کاربر می

 ها به اشتراک بگذارند.توانند نظرات شخصی خود را با سایر کاربران یا تیممی

 



 

1۰ 

 

 جادیانسبت به    ،نما و بدون رفتن به داخل خود رکورد  قیدهد تا از طر  یوجود دارد که به کاربران اجازه م  قابلیتی  3۶۵  کینامیدر دا
مدیر سیستم می تواند قابلیت ها فقط خواندنی هستند؛ با این وجود، جدولفرض، به طور پیش رکورد اقدام کنند. کی شیرایو ایو 

در نوار فرمان را انتخاب   Show Asی توانند دکمههمچنین کاربران میویرایش در جدول را نیز فعال کند و آنرا پیش فرض کند. 
 خواندنی استفاده کنند.های قابل ویرایش یا فقط کنند و از گزینه

 

 

 مشاهده کنید. CRMتوانید در قسمت جستجوی را می نمای جدولی استفاده از اطالعات بیشتر در مورد نحوه

 نمودارها 

کنید ارائه هایی که مشاهده میفرض قابل مشاهده نیستند، اما اطالعات قابل توجهی را در مورد دادهاگرچه نمودارها به صورت پیش
برای دیدن نمودارها، روی نواری با همین عنوان در سمت راست کلیک کنید. نمودارها تعاملی هستند؛ به عنوان مثال، در  دهند.می

 یک نمودار کافی است نما را تغییر دهید. نمودار متناسب با اطالعات نما تغییر می کند.برای دیدن جزئیات بیشتر 
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 ۲۰۱۳  سی آر ام کروسافتیما پیمایش در

 یهاافزونه  از استفاده یتجربه  اگر. دارد وجود CRM  ۲۰13 کینامیدا کروسافتیماپیمایش در  درک یبرا یاساس یمیمفاه
 :است شده آورده یاساس میمفاه نجایا در. نیز اطالعاتی دارید یکاربر رابط مورد در احتماالً د،یباش داشته را سیآف کروسافتیما

 فرمان نوار .1
 نمای جدول .2
 یخط درون ینمودارها .3
 یشخص یهانه یگز .4

 

 

  



 

1۲ 

 

 فرمان   نوار .  1

 ت ی هدا . الف 

. رودیم شیپ  راست به چپ از تیهدا مراتب سلسله. ردیگیم عهده بر را  CRM تیهدا کل صفحه، یباال قسمت در فرمان نوار
 فرمان  نوار در آنچه. کندیم انتخاب را رکورد نوع سپس و خدمات ای یابیبازار فروش، مانند موردنظر یبرنامه یهیناح کاربر، نیبنابرا

 ممکن دو هر که شودیم کنترل تیسا ینقشه نیهمچن و یتیامن یهانقش در شده مشخص یدسترس سطح با شودیم مشاهده
 .شوند اصالح ستمیس ریمد توسط است

 

 اند شده   مشاهده   راً ی اخ   که   ی موارد .  ب 

 راست سمت فلش انتخاب با. بردیم( مشتریان مثال، عنوان به)  برنامه از منطقه آن به را کاربران فرمان، نوار در دکمه کی انتخاب
 .است کرده دایپ  یدسترس هاآن  به راًیاخ کاربر که شودیم انینما ییرکوردها از یستیل فرمان،

 

 ی محل   دستورات .  ج 

 ذکر   نوار  در  برتر  دستور  ۵.  دیدار  را  دیکنیم  مشاهده  اکنون  که  یابرنامه  خاص  یمنطقه   به  مربوط  یمحل  دستورات  فرمان،  نوار  ریز  در
 .شودیم داده شینما یشتر یب دستورات راست، سمت در  ellipses یدکمه یرو بر کیکل با و است شده



 

13 

 

 

 ی اصل   ی صفحه .  د

 دیتوانیم  نیهمچن. دینیبیم  که   است  یاصفحه   نیاول  یاصل  یصفحه  د،یکنیم  دایپ   یدسترس  CRM  کینامیدا  کروسافتیما  به  یوقت
 یاصل یصفحه  توانندیم کاربران. دیبرگرد آنجا به دیبخواه که زمان هر در صفحه، یباال در یاصل یصفحه یدکمه یرو بر کیکل با

 .دهند رییتغ یشخص یهانه یگز در را خود

 

 ع ی سر   ساخت .  ه

 ساخت . دیکن جادیا را رکوردها سرعت به تا سازدیم قادر را شما و شودیم دهینام عیسر ساخت فرمان، نوار در )+( عالوهبه عالمت
 دیجد رکورد کی آن در که دهدیم قرار شما یرو شیپ  یشینما صفحه رایز است؛ یکاربرد اریبس منظوره چند یکارها یبرا عیسر

. کندیم استفاده خود به مخصوص فرم از عیسر ساخت و دیشو دور تانیاصل تیفعال از شما شودینم باعث مسئله نیا. دیکن جادیا
 ساخت فرم یدارا هاتیفعال. باشند فرم نیا در دیبا هاقسمت نیمهمتر فقط و باشد لدهایف از یارمجموعه یز دیبا عیسر ساخت فرم
 .کنندیم استفاده کامل فرم از شهیهم و ستندین عیسر

 .دیکن مشاهده باال رنگ یآب شیمایپ  نوار در دیتوانیم و است عیسر ساخت شروع ینحوه رنگ، دیسف یعالوهبه متعال
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 نمای جدول .  ۲

 در نماهای جدول. شودیم داده شینما نمای جدول صورت به شهیهم د،یهست هاداده از یستیل یمشاهده حال در که زمان هر
 :جمله از دارند، مشترک عملکرد CRM کینامیدا کروسافتیما سراسر

 عمل کی انجام یبرا رکورد چند ای کی انتخاب امکان •

 هاداده یجستجو و لتریف ،یساز مرتب امکان •

 یخط ینمودارها با هاداده لیتحل و هیتجز امکان •

 منطقه، به بازگشت هنگام تا دیکن نیپ  را نما کی دیتوانیم د،یهست نمای جدول یمشاهده حال در نتیکال وب سیسرو در یوقت
 و نتیکال وب نیب تفاوت کی. دیکن نیپ  را نماها دیتوانیم Outlook نتیکال در نیهمچن. شود باز فرضشیپ  طور به نیپ  ینما
 .دیکن نیپ  را باز ینما کی از شیب دیتوانیم Outlook  نتیکال در که است نیا در Outlook نتیکال

 .دیکن مطالعه  CRM یجستجو در دیتوانیم را نمای جدول از استفاده ینحوه مورد در شتریب اطالعات

 

 ی خط   درون   ی نمودارها .  3

 دیکنیم  مشاهده  که  ییهاداده  مورد  در  یکاربرد  اطالعات  توانندیم  اما  ستندین  مشاهده  قابل  فرضشیپ   صورت  به  نمودارها  نیا  اگرچه
 به . هستند یتعامل نمودارها. دیکن کیکل راست سمت در نمودارها عنوان نوار یرو ،یخط درون ینمودارها دنید یبرا. دهند ارائه را

 .دیکن دایپ  دست یشتریب اتیجزئ به نمودار کی در دیتوانیم ،نمای جدول در هاداده کردن لتریف با مثال، عنوان

 

 ی شخص   ی هانه ی گز .  4

 میتنظ  CRM   ۲۰13  در  را  خود  یشخص  یهانهیگز  توانندیم  مات،یتنظ  کونیآ  یرو  بر  کیکل با  کاربران  راست،  سمت  باال  قسمت  در
 .کنند

https://crmbook.powerobjects.com/wp-content/uploads/2014/04/quick_create.png
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 ۲۰۱۱ سی آر ام کروسافتیما پیمایش در

 یهاافزونه  از استفاده یتجربه  اگر. دارد وجود CRM  ۲۰11 کینامیدا کروسافتیما پیمایش در درک یبرا یاساس یمیمفاه
 :است شده آورده یاساس میمفاه نجایا در. نیز اطالعاتی دارید آن یکاربر رابط مورد در احتماالً د،یباش داشته را سیآف کروسافتیما

 

 ریبون .  1

 متن به حساس ریبون. دهدیم قرار کاربران اریاخت در را صفحه یمحتوا به مربوط اقدامات و شودیم ظاهر صفحه یباال در ریبون
 یهنگام ریبون نیبنابرا. دهدیم  ارائه رابخشی که در حال انجام کار بر روی آن هستید  به مربوط اقدامات فقط که معنا نیا به است؛

 .کندیم رییتغ دارد، که یانتخاب به بسته و دیهست افزونه از استفاده حال در که

 چپ   سمت   راهنمای .  ۲  

 یمختلف یهابخش به چپ سمت منو. کنندیم استفاده منو یبرا صفحه چپ سمت از نتیکال وب هم و Outlook نتیکال هم
  چپ  سمت منو در آنچه. است دسترس در انتخاب یبرا افزونه در یاجداگانه مناطق ها،بخش نیا نیعناو ریز در و است شده میتقس



 

1۶ 

 

 ممکن  دو  هر  که  شودیم  کنترل  تیسا  ینقشه  نیهمچن  و  یتیامن  یهانقش  در  شده  مشخص  یدسترس  سطوح  توسط  شودیم  مشاهده
 .شوند اصالح ستمیس ریمد توسط است

 ی اصل   یصفحه .  الف 

 یدسترس  CRM  کینامیدا  کروسافتیما  به  که  یهنگام.  دارد  را  یاصل   صفحه  مفهوم  نتیکال  وب  است،  وب  یافزونه  کی  نیا  که  آنجا  از
 منو در Home یدکمه یرو بر کیکل با دیتوانیم نیهمچن. شودیم ظاهر که است فرضشیپ  یمکان یاصل یصفحه د،یکنیم دایپ 

 .دهند رییتغ یشخص یهانهیگز در را خود یاصل یصفحه توانندیم کاربران. دیبرگرد یاصل یصفحه  به چپ، سمت

 اند شده   مشاهده   راً ی اخ   که   ی موارد .  ب 

 را امکان نیا کاربران به اندشده مشاهده راًیاخ که یموارد کنند،یم کار رکوردها از کوتاه ستیل کی با که یشغل یهانقش یبرا
 .بزنند انبریم خود معمول فیوظا و رکوردها مسیر مربوط به تا دهندیم

 کار   شروع   ی پنجره .  3

 ییوندهایپ   نیهمچن.  کنید  متصل  ازتانیموردن  یافزونه  یهایژگیو  ریسا  به  دیدهیم  انجام  اکنون  که  را  آنچه  تا  کندیم  کمک  نهیگز  نیا
 یبرا دیمف یراه کار شروع یپنجره. دهدیم قرار شما اریاخت در را یفعل ینما یهایژگیو با کمک ستمی س از مربوطه یمحتوا با

 کاربر هر یشخص یهانهیگز یبرا تواندیم پنجره نیا. شوند آگاه آن از استفاده یچگونگ و CRM اصول از بتوانند تا است کاربران
 .شود رفعالیغ 

 جدول   ی نما .  4

 سراسر  درجدول  ینماها. شودیم داده شینما نمای جدول در تیوضع نیا د،یهست هاداده از یستیل یمشاهده حال در زمان هر
 : جمله از. هستند مشترک یعملکردها یدارا 3۶۵ کینامیدا کروسافتیما

  عمل کی انجام یبرا رکورد چند ای کی انتخاب امکان •

  هاداده یجستجو و لتریف ،یساز مرتب امکان •

  یخط درون ینمودارها با هاداده لیتحل و هیتجز امکان •

 هنگام تا دیکن انتخاب را Set As Default ینهیگز دیتوانیم د،یهست جدول کی یمشاهده حال در نتیکال وب در یوقت غالباً
 شده فراهم نماها کردن نیپ  امکان با مشابه یهاتیقابل Outlook نتیکال سیسرو در. شود ظاهر نما ابتدا منطقه آن به بازگشت

 .است

 .دیکن مطالعه CRM یجستجو در دیتوانیم را نمای جدول از استفاده ینحوه مورد در شتریب اطالعات
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 ی خط   درون   ی نمودارها .  ۵

 دیکنیم  مشاهده  که  ییهاداده  مورد  در  یکاربرد  اطالعات  توانندیم  اما  ستندین  مشاهده  قابل  فرضشیپ   صورت  به  نمودارها  نیا  اگرچه
 به . هستند یتعامل نمودارها. دیکن کیکل راست سمت در نمودارها عنوان نوار یرو ،یخط درون ینمودارها دنید یبرا. دهند ارائه را

 .دیکن دایپ  دست یشتریب اتیجزئ به نمودار کی در دیتوانیم ،نمای جدول در هاداده کردن لتریف با مثال، عنوان
 

 

 سی آر ام شناخت رکوردهای 

 وضعیت، دلیل وضعیت و مالک

 های افزونه سازگار است.دارای تعدادی اجزای اصلی است که با تمام بخش CRMبرای رکوردهای  3۶۵مایکروسافت داینامیک 

 وضعیت 

ها را ویرایش توانند آند، میکند که رکورد فعال است یا غیرفعال. کاربرانی که به رکوردهای فعال دسترسی دارناین گزینه مشخص می
 .قابل ویرایش نیستند هستند؛ به این معنا که read-onlyکنند. رکوردهای غیرفعال 

تواند متفاوت باشد. به ها میبسته به نوع رکورد، ممکن است بیش از یک وضعیت فعال و غیرفعال وجود داشته باشد و نام وضعیت
باشد، در حالی که وضعیت  (Inactive( و غیرفعال) Activeفعال) وضعیت های ت ممکن اس مشتریعنوان مثال، وضعیت رکورد 

 شده، باز یا مردود( باشد )تایید صالحیت موجود در رکورد سرنخ ممکن است

 سیستم قابل تغییر نیست.سفارشی سازی  بااین وضعیت 
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 دلیل وضعیت 

دهد چرا تواند چندین دلیل داشته باشد که توضیح میوضعیت میدهد. هر ی وضعیت ارائه میاین گزینه جزئیات بیشتری درباره
تواند دالیلی مانند می رود، وضعیت از دست رفتهرکورد در آن وضعیت است. به عنوان مثال، هنگامی که یک فرصت از دست می

 داشته باشد. بدون تصمیم، جذب شده توسط رقیب یا مشتری نیست() 

 سیستم اصالح کرد و ممکن است از آن به عنوان مرحله استفاده شود. رشی سازیسفاتوان توسط دلیل وضعیت را می

 مالک 

وکار، مالک شخصی است که مسئول رکورد است؛ خواه سازمان، شخص، وظیفه، پروژه یا غیره باشد. از دیدگاه افزونه، از دیدگاه کسب
ها را با استفاده از های امنیتی دسترسی به پروندهر باشند. نقشی رکوردها برخورداکند که از حقوق اولیهمالک کاربرانی را تعیین می

 شود.برای تغییر فیلد مالک استفاده می ارجاعی کنند. از دکمهفیلد مالک، فعال یا محدود می

شما به  گذارد. به عنوان مثال، هنگامی کههمچنین مالک در هر جایی که رکوردها با عنوان رکوردهای من باشد، روی آن تأثیر می
هایی است که کنید، این لیست ها شامل سرنخ( را انتخاب میMy Leadsمن)  های پردازید و نمای سرنخها میلیستی از سرنخ 

 صاحب، کاربر فعلی است.

توان به کسی اختصاص را نمیرکوردهای سیستمی . مالک آن ها سیستم است برخی از رکوردها متعلق به یک مالک نیستند؛ بلکه
 داد.

https://crmbook.powerobjects.com/wp-content/uploads/2013/06/CRM_Status.png
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 . مشتریان و اشخاصدر مورد دو نوع رکورد مهم بحث خواهیم کرد: ، CRMدر بخش بعدی کتاب 

 

  



 

۲۰ 

 

 ۳۶۵نمای کلی مشتریان و اشخاص در داینامیک 

 کسب و کار با کسب و کار، مدیریت ارتباطات است. این برنامه برای مدیریت روابط 3۶۵ترین قابلیت مایکروسافت داینامیک مهم
 (B2Bطراحی شده است؛ یعنی روابط با سازمان )همچنین  3۶۵ها. مایکروسافت داینامیک های دیگر و افراد شاغل در آن سازمان

 فرادی که با سازمان خاصی در ارتباط نیستند.( را هم مدیریت کند؛ یعنی روابط با اB2Cتواند روابط تجاری با مشتری ) می

صرف نظر از اینکه سازمان شما سودآور است یا خیر، این روابط باید با استفاده از مشتری و رکوردهای شخص موجود در داینامیک 
 .ساز سیستم و متناسب با نیاز شما تغییر کنندتوانند توسط سفارشیمدیریت شود. اسامی این رکوردها می 3۶۵

ها به مشتریان و بسیاری از ویژگی نگه دارید. 3۶۵ها و افراد را به عنوان مشتریان و اشخاص در داینامیک هشدار! همیشه سازمان 
ها یا های سفارشی برای سازمانساختار اشخاص وابسته هستند؛ مانند ادغام اشخاص و عملکرد ارتباطات بازاریابی. از ایجاد موجودیت

 ها)مانند رقبا( را نداشته باشید.؛ مگر اینکه قصد تماس با آنافراد خودداری کنید

 ارتباط بین مشتری و شخص 

توانید بسیاری از اشخاص را به یک مشتری واحد مرتبط کنید. اگر ای است که میارتباط بین رکوردهای مشتری و شخص به گونه 
استفاده کنید. هرچند مهم است   Connectionsتری دارید، بهتر است برای ارتباط مشتریان و اشخاص با یکدیگر از روابط پیچیده

کند، شخص است. به این معنا که وقتی مشتری تغییر میوالد و فرزندی شتری و شخص یک رابطهی مکه توجه داشته باشید رابطه 
شوند؛ بنابراین اگر شخصی را از قسمت رکورد مشتری ایجاد کنید، کند. فیلدهای شخص نیز با مشتری تطابق داده مینیز تغییر می

 .شودآدرس و تلفن مشتری هم با شخص هماهنگ می

 

ت بسته به فرآیندهای تجاری، ساختار متفاوت باشد، اما مفهوم کلی این است که مشتری یک مکان واحد است و اگرچه ممکن اس
دیگر مرتبط باشند؛ مانند اینکه یک توانند به یککنند. مشتریان میاشخاص مربوط به مشتریانی هستند که در آن مکان کار می

 ی مختلف هستند.های اصلی است و مشتریان فرعی مکانمشتری، شعبه 



 

۲1 

 

 

های بیشتری را در قسمت هدایت سمت چپ ذخیره مشتریان و اشخاص هر کدام دارای جایگاهی در رکورد هستند تا بتوانند آدرس
های دیگر حساب به آنجا یا مکانمعموالً در مواردی که یک مکان واحد با چندین صورت ،B2Bداری کنند. در مورد مشتریان و نگه

های تجاری و خانگی مشابه ممکن است چندین آدرس برای نشانی ،B2Cشود. برای اشخاص در  این مورد استفاده می  ارسال شود، از
 .برای اشخاص استفاده شوند Outlookی ذخیره مایکروسافت با نحوه

پذیر طراحی انعطافبه صورتی   B2Cیا  B2Bبرای سناریوی  CRMاز آنجا که سازی کنید.را برای خودتان سفارشی   CRMنکته!
از فرم آن را مشتری  لیمیآدرس ا یساز یدر سفارش دیتوان یبه عنوان مثال مسازی کنید. فارشیشده است، مطمئناً باید آن را س

 است. ریامکان پذ یشخص و مشتر نیحذف رابطه ب ایو  یشخص اصل ماتیدر تنظ رییتغهمچنین  .دییحذف نما

 مشتریان 

حل مدیریت ارتباط با یک راه 3۶۵ها در ارتباط هستید. از آنجا که مایکروسافت داینامیک مشتریان کسانی هستند که شما با آن
توانند انواع دیگری از رکوردها از . همچنین مشتریان میقرار می گیرندی شما مشتری است، اینجاست که مشتریان در پایگاه داده

های دیگری که با سازمان شما تعامل دارند را شامل شوند. برای وشندگان، شرکای تجاری و سازمان، فر مشتریان بالقوهجمله 
 های غیر تجاری مانند دولت، مراکز بهداشتی و آموزشی، مشتری جایی است که هر سازمانی ممکن است آنجا باشد.سازمان

 های اصلی مشتری شامل موارد زیر است: قسمت
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 نام مشتری  

عالوه بر مشتری، نام سازمان هم باید جستجو شود. نام مشتری هنگام مرتبط کردن سایر رکوردها به مشتری مانند فیلد مربوط به 
 .شودها و مشتری اصلی در اشخاص، نشان داده میفعالیت

 اطالعات اشخاص   

سایت برای العات شخص اصلی از جمله آدرس، تلفن و وبی اطمانند ضرورت ذخیره  3۶۵مواردی اساسی برای استفاده از داینامیک  
 سازمان وجود دارند.

 مشتری اصلی  

، یک مشتری فرزند یا  Child Accounts دهد که آیا دفتری وجود دارد که با دفتر مرکزی در ارتباط باشد. این مورد نشان می
 است.  بخش فرعی در قسمت جزئیات فرم مشتری است که برعکس رابطه مشتری اصلی

 اصلی شخص  

. این فیلد مربوط به سایر موارد .دیارتباط هستبا وی در  یبه عنوان نفر اصلمشتری است که در سازمان  یمتعلق به شخص لدیف نیا
توانید این فیلد را نیست؛ بنابراین بسته به فرآیندهای تجاری، می 3۶۵ایجاد شده در فرآیندهای موجود در مایکروسافت داینامیک 

 تغییر نام داده یا حذف کنید.
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 های فرعی جدول   

ری وجود دارد که به عنوان نمای کلی از آنچه در حال ی فرعی برای نمایش موجودیت مرتبط با مشتجدولدر این بخش، چندین 
استفاده کنید تا یک آیتم جدید ایجاد  )+(عالوهتوانید از آیکون بهدهد. همچنین میافتد ارائه میحاضر در رابطه با مشتری اتفاق می

 های فرعی عبارتند از:جدولشود که اطالعات مربوط به مشتری را از قبل پر کرده باشد. 

 اصاشخ •

 های اخیر فرصت •

 اخیر  پرونده های •

 فعالمجوزهای  •

 

 جزئیات 
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ممکن است اطالعات پروفایلِ هر فردی که با سازمان در بخش ی سازمان غالبًا ضروری است. این پیگیری اطالعات اضافی درباره
فروش، خدمات و بازاریابی برای تجزیه و تحلیل مشتریان و  کارشناسانارتباط است را شامل شود. این اطالعات ممکن است توسط 

 تر مورد استفاده قرار گیرد.های بخش ارتباطات گستردهلیست 

 

 ی خریدات یا سابقهتمایل به خرید محصول و استفاده از خدم •

 سطح مشارکت و فعالیت •

 تناسب با سازمان شما •

 

ی خرید مشتری قابل تاریخچه که خواهد سناریوی متداول این است که فروش میی اطالعات مالی را به دست آورید! نکته! خالصه 
شود. همچنین، ادغام می  CRMم مالی درسیستبا جزئیات فاکتور  ؛ بنابراینرا الزم داردجزئیات نیز مشاهده باشد. در برخی موارد 

های یکپارچه مانند درآمد ماه، تاریخ درآمد است. عناصر دادهقابل مشاهده  های خالصه از جمله اطالعات باارزش پروفایل مشتری  داده
 .ماهه و مانده حساب را در نظر بگیرید 1۲سال، تاریخ درآمد 

 اشخاص   

ها در ارتباط هستید. غالباً اشخاص مربوط به یک مشتری هستند، اما ممکن است با آنافرادی است که شما اشخاص، منظور از 
ی مشتری قرار  ها و مشاغل به مصرف کنندگان خاصی خدمات ارائه دهند و بنابراین بسیاری از اشخاص جزو زیرمجموعه سازمان

 گیرند.نمی
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شوند؛ بنابراین مهم است که بدانیم وقتی فیلدهای رکورد شخص ادغام می Outlookاشخاص با اشخاص موجود در مایکروسافت 
 برای یک یا چند کاربر یکسان عمل کند. Outlookشوند، ممکن است بسته به تنظیمات هماهنگ سازی، این تغییر با روز میبه

 ی اصلی یک شخص شامل موارد زیر است:عناصر داده

 نام  

شود. قسمت نام هنگام ارتباط سایر رکوردها با شخص مانند فیلد خودکار از نام و نام خانوادگی ایجاد مینام، قسمتی است که به طور  
 شود.ها و شخص اولیه در مشتری نشان داده میمربوط به فعالیت

 مشتری اصلی 

 دهد.به طور کلی سازمان و مکانی که شخص در آن قرار دارد را نشان می

 عنوان شغلی 

یک فیلد متن باز به صورت پیش فرض ی نقشی است که شخص در یک سازمان دارد. عنوان شغلی ها نشان دهندهدو مورد از فیلد
فهرست با امکان انتخاب   کیرا به صورت    لدیف  نیا  یریها  و امکان گزارش گبه منظور استاندارد کردن دادهها  است. برخی از سازمان

با این وجود، پر کردن فیلد عنوان شغلی به  کنند. یم جادیمشاغل ا نیو جو از ب جست لدیبه صورت ف ایآن  ها و  نیاز ب نیعناو
 بسیار مهم است. Outlookدلیل ادغام با 
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( وجود دارد که برای نشان دادن قدرت یک فرد در فرآیند خرید طراحی Roleاگر عنوان شغلی کافی نباشد، فیلد دیگری به نام نقش) 
هایی که تصمیم گیرنده، ساز قابل تغییر است، اما در خارج از فیلد نقششده است. لیست انتخاب نقش توسط سیستم سفارشی 

 و شخص دارند هم وجود دارند. تاثیرگذار

 اطالعات شخص   

شامل ردیابی اطالعات شخص اصلی از جمله آدرس، شماره تلفن و غیره  CRMسافت داینامیک  موارد اساسی برای استفاده از مایکرو
 شود.می

ایجاد شخص از قسمت رکورد مشتری معمول است تا اطالعات مربوط به مشتری با شخص هماهنگ شود. سپس از آنجا  ،B2Bدر 
ر مکانی متفاوت باشد، اما شما تمایلی به ایجاد توانید آدرس شخص و شماره تلفن را تغییر دهید. ممکن است یک شخص دمی

 .مشتری برای آن مکان نداشته باشید

  

 اطالعات تقسیم بندی  

ها را دهد تا آنتوانید اطالعات دیگری را به شخص اضافه کنید که به شما این امکان را میعالوه بر نقش شخص و قدرت خرید، می
 تقسیم بندی کنید. این امر شامل موارد زیر است:ای و دعوت رویدادها برای ارتباطات رسانه

https://crmbook.powerobjects.com/wp-content/uploads/2014/04/2013_contact_record.png
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 ی خریدتمایل به خرید محصول و استفاده از خدمات یا سابقه •

 سطح مشارکت و فعالیت •

 تناسب با سازمان شما •

 ی ارتباطات تنظیمات برگزیده 

کند. به خصوص وقتی تعیین میدارد دهد چگونه با وی تماس گرفته شود و آیا امکان تماس تلفنی، ایمیل را اینکه فرد ترجیح می
 کنید، این فیلدها ضروری هستند.برای شخص ثالث استفاده می CRMهای کنید یا از دادهبازاریابی می CRMکه از طریق 
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 ۳۶۵رکوردهای داینامیک 

نمای توان در شوند. مشابه مایکروسافت اکسل، رکوردها را مینمایش داده می نمای جدولدر  3۶۵وجود در داینامیک رکوردهای م
 وجو کرد.مرتب، فیلتر و جست جدول

شود. فرض نمایش داده میکنید، لیستی از رکوردهای موجود در نمای پیشهنگامی که یک نوع رکورد را از نوار پیمایش انتخاب می
توانند هر نما را به ی کاربران تنظیم کند. همچنین کاربران ویژه میفرض را برای همهتواند یک نمای پیشساز سیستم میشیسفار

 فرض برای خود انتخاب کنند.صورت پیش

 های زیر بروید:به بخش 3۶۵برای کسب اطالعات بیشتر در مورد کار با رکوردها در داینامیک 

 ی رکوردهامشاهده •

 ازی رکوردهامرتب س •

 ایجاد رکوردها •

 ویرایش رکوردها •

 باز کردن رکوردها •

 هاکار با فرم •

 رکوردهای مرتبط •

 اختصاص رکوردها •

 اشتراک گذاری رکوردها •

 حذف رکوردها •

 

 ی رکوردها مشاهده 

جوی رکوردها)چگونگی فیلتر کردن رکوردها( و چیدمان) ترتیب، عرض و مرتب سازی وشامل پرس 3۶۵یک نما در داینامیک 
 ها( است.ستون 

 



 

۲9 

 

 ی سازیا توسط سفارشیقابل سفارشی سازی نیستند و یا  یشخصی. نماهای سیستمنمای و  یسیستمنمای دو نوع نما وجود دارد: 
توسط سایر کاربران نیز ایجاد شده و با شما به می تواند  شوند، اما  ایجاد میشوند. نماهای شخصی اغلب توسط شما  سیستم ایجاد می

 وجوی پیشرفته مراجعه کنید.جستبخش ی ایجاد نمای شخصی، به اشتراک گذاشته شوند. برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه

 

 

شوند. رکوردها، همگی با مشخصات نما کنترل میها و مرتب سازی های ظاهر شده، ترتیب و عرض ستون در هر دو نوع نما، ستون
تواند کاربران با دسترسی به تغییر نمای سیستم ممکن است این تنظیمات را تغییر دهند. کاربری که دارای نمای شخصی است می

 آن را ببیند و تغییر دهد.

 تغییر نماها 

فاده کرده، بر روی لیست کشویی نماها کلیک و نمای مورد کنید، از سلکتور در باالی صفحه استبرای تغییر نمایی که مشاهده می
 نظر را انتخاب کنید.
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 فرض تنظیم نمای پیش 

فرض توانید با کلیک بر روی آیکون پین در سمت چپ نام نما، آن را به عنوان پیشکنید، میدر حالی که به یک نمای خاص نگاه می
توانید با انتخاب یک شود. میفرض نمایش داده میسی پیدا کنید، نمای پیشتنظیم کنید. سپس زمانی که به این نوع رکورد دستر

 قدر الزم باشد تغییر دهید.فرض جدیدتان، این نما را هرچهنمای دیگر و ایجاد نمای پیش

 

 

 مرتب سازی رکوردها 

احتی مرتب کنید. بر روی عنوان ستونی توانید رکوردها را با انتخاب عنوان ستون به رکنید، مینگاه می نمای جدولدر حالی که به 
ی شیفت  توانید دکمهکه بین مرتب سازی صعودی و نزولی است، کلیک کنید. عالوه بر این برای مرتب سازی بیش از یک ستون می 

دهای توانند در مرتب سازی استفاده شوند. به عبارت دیگر، فیلرا نگه دارید. فقط فیلدهایی که وابسته به موجودیت هستند می
 ها استفاده کرد.توان از آن توانند به عنوان ستون در یک نما استفاده شوند، اما در مرتب سازی آن نما نمیرکوردهای مرتبط می

 فیلتر کردن رکوردها 

ها و سپس کلیک بر روی فلش در سمت راست ستون، توانید با کلیک بر روی آیکون فیلتر در سمت راست عنوان ستون شما می
 توانند در فیلترینگ استفاده شوند.رکوردها را در نما فیلتر کنید. فقط فیلدهایی که وابسته به موجودیت هستند می

 

 

های مختلفی ی فیلتر کردن ستون را انتخاب کنید. بسته به نوع فیلد ممکن است گزینه توانید نحوهبعد از کلیک بر روی فلش، می 
 را مشاهده کنید.
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 شوند.دوباره تنظیم می باید ، فیلترهاخارج شویدنما اگر از فضای 

 ایجاد رکوردها 

 ها عبارتند از:ترین آنهای افزونه، رکورد ایجاد کنید که رایجتوانید در تمام قسمتمی

 کلیک کنید. Newی در قسمت نما و در نوار فرمان بر روی گزینه •

 کلیک کنید. Quick Createدر قسمت نوار پیمایش باال، بر روی  •

 را در نوار فرمان انتخاب کنید. Newاز داخل یک رکورد، گزینه  •

 عالوه کلیک کنید.، روی آیکون بهجدولدر قسمت زیر •

 کلیک کنید. New Itemsبر روی   Outlookدر قسمت  •

، همگام سازی، واردات و ادغام، Outlookها،  ها، تماس تلفنی، سرنختوانید با چندین روش دیگر از قبیل ایمیل، فعالیتهمچنین می
 رکورد ایجاد کنید.

 ویرایش رکوردها 

ها مجبور بودند رکورد روز کنند. آنها بهی فرمجدولیا زیر  جدولها را مستقیماً در  توانستند داده، کاربران نمی3۶۵قبل از داینامیک  
توانند با تنظیم کنترل سفارشی ا ذخیره کنند. امروزه، مسئوالن سیستم میها را ویرایش کنند و به دنبال آن رکورد ررا باز کرده و داده

ی توانند گزینه های قابل ویرایش برای یک موجودیت، در بخش ویرایش فعالیت کنند. پس از اتمام این کار، کاربران میجدول
SHOW AS  ها از جمله توانند اکثر قسمتدهند و می های قابل ویرایش تغییرجدولرا در نوار فرمان انتخاب کنند تا نما را به

 ها را ویرایش کنند.وجو و گزینهفیلدهای اصلی جست
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 باز کردن رکوردها 

توانید هر جا که لینکی مربوط به رکورد ی فقط خواندنی، دو بار بر روی رکورد یا یک بار بر روی لینک کلیک کنید. مینمای جدولاز  
قابل ویرایش  نمای جدولها، رکوردها را باز کنید. از وجوی فرمو فیلدهای جست جدولبوط به مشاهده کردید، مانند نماهای مر

 توانید دو بار بر روی رکورد یا پیکان آبی رنگ کلیک کنید.می

 

 ها کار با فرم 

دو نوع فرم   CRM ۲۰11روزرسانی، در  را معرفی کرد. پس از به CRMنوع جدیدی از فرم در    ۲۰1۲روزرسانی سرویس در دسامبر  به
کار و وها جدید و دارای جریان فرآیند کسببه بعد، تمام فرم CRM ۲۰13های کالسیک. از روز شده و فرمهای بهبه وجود آمد: فرم

شوند. جریان در باالی فرم نشان داده میکار وها همراه با جریان فرآیند کسبها و فرصتهای قانون تجارت هستند. سرنخقابلیت
های تجاری و سفارشی، جریان جدید ایجاد توانید برای موجودیت تواند سفارشی یا غیرفعال باشد. همچنین میوکار میفرآیند کسب

 کنید.
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های را برای استفاده در فرم های زیادی از هر نوعتوانید ورژنوجود دارد که می 3۶۵انواع مختلفی از فرم در مایکروسافت داینامیک 
 مختلف و رفع نیازهای تجاری داشته باشید.

ها رابط اصلی برای تعامل شوند. این فرمها استفاده میو تبلت  Outlookی وب،  هایی هستند که در افزونهها فرم: این فرم اصلی •
های اصلی توانید کنترل کنید که چه کسی به فرممیهای امنیتی، کنند. با تعیین نقشهای موجودیت را فراهم میبا داده

 ها اختصاص داده شده است، قرار دهید.دسترسی داشته باشد و آن را در دسترس کاربرانی که نقش امنیتی به آن 

ی موبایل برای برای موبایل_اکسپرس ورژن قبلی افزونه  CRM: فرمی است که برای موبایل طراحی شده است.  اکسپرس - موبایل  •
 نیست. 3۶۵های اخیر داینامیک است و دیگر نیازی به ورژن 3۶۵یکروسافت داینامیک ما

های فقط خواندنی را از رکورد مربوط نشان دهند؛ بنابراین شوند تا دادهها در فرم اصلی نمایش داده می: این فرمفرم نمای سریع •
 به رکوردی متفاوت بروند. کاربران برای دیدن اطالعات مورد نیاز انجام کار خود مجبور نیستند

استفاده  جدولهای فرم از نوار پیمایش یا زیرها برای ایجاد رکوردهای جدید با استفاده از ویژگی: این فرمفرم ایجاد سریع •
 شوند.می

 شود.های موجودیت در جریان داشبوردهای تعاملی استفاده میی داده: این فرم برای ارائه فرم کارت  •

 اند.طور خاص برای استفاده در مرکز خدمات تعاملی طراحی شدهها به: این فرمتعاملیی  تجربه - فرم اصلی  •
 



 

34 

 

 

 های مختلف یک فرم قسمت 

 ی مختلف هستند.الیه 3ها دارای فرم

 پذیر هستند.: باالترین سطح الیه، قابل ارتقاء و انعطافهاتَب  .1

 

 بندی فیلدها هستند.: این الیه شامل گروههابخش  .۲

 

 کنید و شامل انواع مختلفی است.: این الیه مکانی است که داده را وارد میفیلدها .3

 

 ها ثبت داده 

شوند. ها نمایش داده میها در ستون با عنوان بخشهای وب است. فرممشابه سایر افزونه  3۶۵ورود اطالعات در مایکروسافت داینامیک  
های بعدی را هم به روید، ستون را به سمت پایین کشیده و اگر چندین ستون وجود داشت، ستون هنگامی که به قسمت فیلدها می

 کنند.ان کمک میها به کاربرسمت پایین بکشید. بنابراین، کلیدهای زیر در ثبت داده
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 شوید.تَب: به فیلد یا قسمت بعدی در صفحه منتقل می •

 گردید.شیفت_تَب: به عقب برمی •

 آورد.ها را به سمت پایین میاسپیس بار: لیست گزینه •

 دهد.کند. در غیر این صورت، هیچ کاری انجام نمیوجو باز میاینتر: رکورد را در قسمت جست  •

 

 رکوردهای مرتبط 

شود. به عنوان مثال، هر شخص ممکن وجو در فرم ظاهر میمربوط به رکورد با روابط زیاد به کم باشد، به عنوان جست هر چیزی که 
و زیر منو رکورد در نوار   جدولوجوی مشتری اصلی باشد. هر چیزی که به رکورد مربوط باشد در یک زیراست در قسمت جست 

 ممکن است دارای یک یا چند شخص در فرم باشد.شود. به عنوان مثال، هر مشتری پیمایش ظاهر می

 

توانند به هر نوع رکورد ها میها هستند. فعالیتمشاهده خواهید کرد، فعالیت 3۶۵ترین رکوردهای مربوطه که در داینامیک رایج 
های ها در موجودیتهای سفارشی، مرتبط باشند. تمام عملکردهای فعالیتموجودیتو حتی ها، مشتریان، اشخاص و غیره( )سرنخ

شوند. های مربوط به یک فرصت در اشخاص یا مشتریان مربوطه نمایش داده میسفارشی قابل دسترس نیستند. به عنوان مثال، فعالیت
به سختی کدنویسی شده است و در هنگام ایجاد یک  موارد و رکوردهای دیگر نیز صادق است. این عملکرددر رابطه با  این امر 

 موجودیت سفارشی، قابل تکرار نیست.
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 اختصاص رکوردها 

اختصاص رکورد به معنای تغییر مالک رکورد است. بسته به تنظیمات امنیتی، اختصاص رکوردها ممکن است روی افرادی که امکان 
 اختصاص رکوردها به یک مالک جدید، یکی از موارد زیر را انجام دهید:مشاهده یا ویرایش رکورد را دارند تأثیر بگذارد. برای 

 

 مالک را در پرونده روی فرم تغییر دهید. •

 کلیک کنید. Assignی ی یک رکورد، در نوار فرمان روی گزینههنگام مشاهده •

 کلیک کنید.  Assignی انتخاب کنید و در نوار فرمان روی گزینه نمای جدولیک یا چند رکورد را از  •

تواند باعث ایجاد جریان کار شود؛ مانند نوتیفیکیشن رکوردی که به شما اختصاص داده شده همچنین اختصاص رکوردها می •
 است.

 

 

 اشتراک گذاری رکوردها 

شود، الزم است رکوردهای می  3۶۵ی از کاربران در داینامیک  هنگامی که تنظیمات امنیتی مانع دیدن و ویرایش رکوردها توسط برخ
توانید نما را هم به اشتراک گذاشته، ویرایش ها نیاز دارند به اشتراک بگذارید. هنگام اشتراک گذاری میمشترکی که به همکاری تیم

توانید رکوردها را به اشتراک  احل زیر میکرده و اختصاص دهید و یا حق و حقوقی که خودتان دارید را حذف کنید. با استفاده از مر
 بگذارید:
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در نوار فرمان کلیک  Share ی ، بر روی گزینهنمای جدولی رکورد یا در حین انتخاب یک یا چند رکورد در در حین مشاهده. 1
 کنید.

را در سمت چپ انتخاب کنید  Toggleی به طور جداگانه حقوقی را انتخاب کنید که کاربران در رکوردها داشته باشند یا گزینه. ۲
 ی حقوق را فعال یا غیرفعال کنید.تا همه

 کلیک کنید.  Shareیبر روی گزینه. 3

 Shareی  ها، باید دوباره در نوار فرمان روی گزینهشوند. برای دیدن آناشخاصی که حق دیدن رکورد را دارند، در رکورد مشاهده نمی

 را اضافه یا حذف کنید.توانید حقوق کلیک کنید. از آنجا می

 

 حذف رکوردها 

و این کار فقط باید امری معمول  نیست ها را غیرفعال کنید. حذف رکوردها توانید آنخواهید رکوردها را حذف کنید، میاگر می
برای پاک کردن رکوردهای )حذف گروهی(   Bulk Deleteعملکرد امکان استفاده از توسط مدیران سیستم انجام شود. همچنین 

 وجود دارد.قدیمی 
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ی یا نمای فرم با کلیک بر روی گزینه  جدولتوانید از طریق شود. این کار را میبه جای حذف، غیرفعال کردن رکوردها توصیه می
 غیرفعال کردن در نوار فرمان انجام دهید.

وجوها فقط رکوردهای بسیاری از جست از آنجاییکه  مانده در سیستم فعال باشند؛ شوند که رکوردهای باقیها باعث میبهترین روش 
اگر الزم است رکوردها را غیرفعال بنابراین تواند باعث شود کاربران رکوردهای تکراری ایجاد کنند. این امر می ،گردانندفعال را برمی

 وضعیت رکورد را با استفاده از فیلد دیگری عالمت گذاری کنید. کنید، بهتر است
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 ۳۶۵وجو در مایکروسافت داینامیک امکان جست 

وجوی سریع  وجو و فیلتر اطالعات موجود برای کاربران ضروری است. با جست، قابلیت جست3۶۵افزار مایکروسافت داینامیک در نرم
توان کارهای زیادی ی دلخواه فیلتر کرد. با این حال، با فیلتر اصلی مینتایج را به شیوهوجویی پیشرفته انجام داد و توان جست می

 اطالعات بیشتری کسب کنید. CRMها در ی آن وجو رفته و دربارههای مختلف جستتوانید به بخشانجام داد. شما می

 3۶۵جو در داینامیک    و   های مختلف جست راه 

 فیلتر کردن رکوردها •

 وجوی سریع جست  •

 وجوی دسته بندی شدهجست  •

 وجوی مرتبط جست  •

 وجوی پیشرفته جست  •

 Excelانتقال رکوردها به  •

 

 فیلتر کردن رکوردها 

توانید با استفاده از فیلتر کردن رکوردها، نما را تغییر داده و به راحتی جدول را مرتب کنید. همچنین  ی نمای جدول میهنگام مشاهده
 ه از ابزارهای زیر فیلترهای مختلفی را در نما ایجاد کنید.توانید با استفادمی

 ( Filterاستفاده از آیکون فیلتر ) 

که شبیه قیف است و در سمت راست صفحه قرار دارد را انتخاب کنید تا نمای شما مانند جدول   Filterبرای فیلتر کردن نما، آیکون  
های موجود توانید موارد دلخواه در ستون شود که میستون ظاهر می در اکسل قابلیت فیلتر شدن پیدا کند. یک فلش در سمت چپ

 را فیلتر کنید.
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 را انتخاب کنید. Custom Filterبرای ایجاد فیلتر بر اساس آن ستون، 

 را انتخاب کنید. Filterتوانید مجدداً آیکون همچنین برای عدم نمایش فیلترها در این نما می

 Index Barفیلتر کردن از طریق  

دهد تا با شود و به شما این امکان را میای از حروف است که در پایین صفحه نمایش داده میمجموعه Index Barنوار فهرست یا 
شوند. چیدمان رکوردها مطابق با چیدمان اصلی جدول است. کلیک بر روی هر حرف، رکوردهایی را ببینید که با همان حرف آغاز می

 Dرا انتخاب کنید، تمام رکوردهایی که با حرف  Dل اگر ترتیب نمایش براساس نام شرکت باشد و شما حرف بنابراین، به عنوان مثا
را  Nشوند برطبق نام شرکت برای شما نمایش داده خواهند شد. همچنین اگر بر روی نام شهر کلیک کنید و سپس حرف آغاز می

 ا به شما نشان خواهد داد.شوند رآغاز می Nانتخاب کنید، تمام شهرهایی که با حرف 

 

 

https://crmbook.powerobjects.com/wp-content/uploads/2014/04/Filtering.png
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 In-line فیلتر کردن از طریق نمودارهای

ی قابل توجه در مورد این نمودارها توان به این نمودارها دسترسی پیدا کرد. نکتهدر سمت راست، می Chartsی با انتخاب گزینه
ی نمودارهای مربوط به کنند. بنابراین در صورت مشاهدهمیها همزمان با عوض شدن نماها و فیلترهای جدول تغییر  این است که آن 

توانید از نمودارها شوند. همچنین برای فیلتر کردن رکوردها میتان نمایش داده میخودتان، فقط رکوردهای مربوط به مشتریان 
کنند ونقل فعالیت میصنعت در حمل  ی مشتریان فعالی که در آننقل روی نمودار، کلیه واستفاده کنید. در مثال زیر با انتخاب حمل 

 کند.را فیلتر می

 

 

https://crmbook.powerobjects.com/wp-content/uploads/2013/06/Filtering-In-Line-Charts-in-CRM-2013.png
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دهد تا موارد بیشتری را فیلتر کنید. برای اطالعات بیشتر، به شما این امکان را می CRMدر هنگام انتخاب نمودار برای فیلتر کردن،  
را در سمت راست نما انتخاب  Filterنماد  به قسمت مربوط به نمودارها مراجعه کنید. برای برگرداندن موارد فیلتر شده، کافی است

 کنید.

 وجوی سریع جست 

پیدا  CRMوجوی سریع، نوع رکورد موردنظرتان را در توانید با استفاده از باکس جستدر سمت راست باالی هر نمای جدول، می
های ایران این اگر مثالً به دنبال بانکی موردنظر است. بنابروجو، تایپ کردن چند کاراکتر اول کلمهترین راه برای جستکنید. ساده
وجو از آیکون ستاره )*( استفاده کنید تا چیزی که به دنبال آن ی بانک را تایپ کنید. قبل از جست توانید تنها کلمههستید، می

 وجو کنید.ایران را جست توانید عبارت *های ایران هستید، میهستید و شامل آن مورد است را نشان دهد. بنابراین، اگر به دنبال بانک

https://crmbook.powerobjects.com/wp-content/uploads/2013/06/new-Filtered-In-Line-Chart-in-CRM-2013.png
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 وجوی سریع باید در نظر داشته باشید، شامل موارد زیر است:برخی از چیزهایی که هنگام جست

 

 وجو کنید.با وب کالینت، به طور خودکار تمام رکوردهای فعال را صرف نظر از نمایی که انتخاب شده، جست •

 دهد که در آن نمای فعال وجود دارد.شما نشان میهستید، تنها نتایجی را به  Outlookوقتی در کالینت  •

شوند، ممکن است توسط طراح وجو نمایش داده میهایی که در نتایج جست وجو هستند و ستونهایی که قابل جستستون  •
 سیستم سفارشی سازی شوند.

 وجوی دسته بندی شده جست 

شوند؛ در حالی که ی فعلی شما نمایش داده میفحه کند که در صوجوی سریع تنها رکوردهایی را در سیستم پیدا میجست 
بین در باالی دهد. با کلیک بر روی آیکون ذره وجوی دسته بندی شده، همزمان، انواع مختلف رکوردها را به شما نشان میجست 

است، فراهم   وجوی دسته بندی شده پیکربندی کردههایی که مدیر سیستم برای جستی موجودیتوجو در همهصفحه، امکان جست
 شده است.
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 آنالین(   3۶۵وجوی مرتبط )فقط داینامیک  جست 

وجوی مرتبط گیرند. جستچه به دنبال آن هستند را به کار میآنالین( روش جدیدی برای پیدا کردن آن)  3۶۵کاربران داینامیک 
کند. همچنین از خدمات ها پیدا مییا قرار مالقات  ها در ایمیلها، پیوستای را در هر فیلدی و در هر متنی از جمله یادداشت هر کلمه

آیند. شود. این نتایج در یک لیست واحد و دسته بندی شده به دست میوجو استفاده میمایکروسافت آژور برای افزایش عملکرد جست 
توانند با وارد بران میآورد. کاروجوی کلمه "چاپ" نتایجی مانند "چاپ کردن" و "چاپ شده" را حاصل میبه عنوان مثال، جست

 تر انجام دهند.وجوی خود را سریع کردن جزئیاتی مانند انواع رکوردها، مالک و موارد دیگر جست
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فرض غیرفعال است که سرپرست باید آن را برای سازمان شما فعال کند. سپس، قبل از دیدن نتایج، وجوی مرتبط به طور پیش جست 
وجو، ی جست توانید به سادگی با تغییر گزینهتواند یک ساعت یا بیشتر طول بکشد. همچنین میشما میی سازمان بسته به اندازه 

 وجوی دسته بندی شده برگردید.دوباره به جست
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 وجوی پیشرفته جست 

 کنند، ذخیره را هانآ کرده، ایجاد افزارنرم در های موردنظر خود راQueryدهد تا وجوی پیشرفته به کاربران این امکان را میجست 
 شوند.( هم گفته میViews)  نما وجوها،جست این به همچنین. بگذارند اشتراک به و کرده منتقل را نتایج

 

 وجوی هر نوع رکوردی )موجودیت( استفاده شوند.توانند برای جستمی •

 شوند، ایجاد کنند.وجو مربوط میجستای بر اساس هر فیلد که به رکوردهای هدف توانند فیلترهای پیچیدهکاربران می •

 توانند ذخیره شوند و به نماهای شخصی تبدیل شوند.می •

 توان به اکسل منتقل کرد.نتایج را می •

 توان برای ایجاد نمودار استفاده کرد.وجوی پیشرفته میاز خروجی جست  •

 وجوها انجام داد.جا بر روی نتایج این جستتوان عملیاتی را به صورت یکمی •

 وجوها انجام داد.توان بر روی نتایج این جستاقداماتی وجود دارند که می •

ای مانند ادغام ایمیل، ویرایش، اشتراک گذاری، اختصاص دادن، فالو یا آنفالو کردن و فعال یا غیرفعال توان عملیات گستردهمی •
 کردن رکوردها انجام داد.

 توان به طور مستقیم ایمیل ارسال کرد.می •

 ن لیست بازاریابی اضافه کرد یا لیست بازاریابی پویا ایجاد کرد.توامی •

 های سریع ایجاد کرد.توان فعالیتمی •

 توان یک گردش کار ایجاد کرد یا یک گفتگو شروع کرد.می •
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 توان اتصالی مانند یک رکورد همزمان را اضافه کرد.می •

 ها را مدیریت کرد.توان گزارش می •

 رد را اعمال کرد.های اکسل و وتوان قالبمی •

 

 وجوی پیشرفته ایجاد یک جست 

 دهد.وجوی مشتریان فعال در ایالت واشنگتن را نشان میی جستاین مثال نحوه

 کلیک کنید. Advanced Findدر نوار فرمان بر روی . 1

 را انتخاب کنید. Newی گزینه. ۲

 Accountوجو را انجام دهید، انتخاب کنید که در این مثال خواهید در آن جستنوع رکوردی که می  Look Forدر قسمت . 3
 باشد.می

وجو خواهید جست، فیلدی که میSelectکنید(. در قسمت  وجو را انتخاب کنید )نتایج نهایی را در زیر مشاهده میمعیارهای جست.  4
ها فیلتر کنید خواهید توسط آن هایی که مید را انتخاب کنید )برابر، نابرابر(. دادهوجو خوکنید را انتخاب کنید. سپس عملگر جست 

ی گروه بندی به بخش ی فیلدهای مورد نظر برای فیلتر کردن تکرار کنید )برای یادگیری نحوهرا در همه cتا  aرا وارد کنید. از 
 بعدی مراجعه کنید(.
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 وجو را مشاهده کنید.انتخاب کنید تا نتایج جستدر ریبون  Resultsی گزینه. ۵

 وجوی پیشرفته وجو به جست افزودن معیارهای جست 

 کند.* وجو اضافه می سوتا را به معیارهای جست ، ایالت مینه query*این 

 : ایالت یا استان(.1وجو کنید را انتخاب کنید )آدرس خواهید جستی انتخاب شده، فیلدی که میدر منطقه. 1

 وجوی خود را انتخاب کنید )برابر(.عملگر جست .۲

 فیلتر کنید را وارد کنید MNخواهید توسط هایی که میداده. 3

 را انتخاب کنید. Rowی ، گزینهWA 1های فیلد را گروه بندی کنید. در منوی کشویی کنار آدرس ردیف. 4

 

 .را تکرار کنید تا هر دو ردیف انتخاب شوند MNفرآیند ردیف . ۵

 

 را در ریبون انتخاب کنید. Group ORی گزینه. ۶

https://crmbook.powerobjects.com/wp-content/uploads/2013/06/Search-Criteria-CRM-2013.png
https://crmbook.powerobjects.com/wp-content/uploads/2013/06/Grouping-Search-Criteria-CRM-2013.png
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 سوتا است.های واشنگتن و مینهاکنون این نتایج شامل حساب. 7

 ها افزودن یا حذف ستون 

وجوی پیشرفته را ی نتایج هستید، جسترا در ریبون انتخاب کنید. )اگر در صفحه  Edit Columnsی ، گزینه queryاز قسمت 
 کنید(.انتخاب 

 

https://crmbook.powerobjects.com/wp-content/uploads/2013/06/Group-Or-CRM-2013.png
https://crmbook.powerobjects.com/wp-content/uploads/2013/06/CRM-2013-Advanced-Find-Edit-Columns.png
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ها به سمت چپ های سبز برای حرکت ستون جا کنید. سپس از فلشها را از چپ به راست جابهبا انتخاب ستون موردنظر، ستون. 1
 یا راست استفاده کنید.

 را انتخاب کنید. )نزولی( descending یا )صعودی( ascendingبرای تنظیم ترتیب نمایش . ۲

 مدنظرتان است را انتخاب کرده و آن را اضافه نمایید.برای افزودن ستون، ستونی که . 3

 تر کنید.تر یا باریکها را پهندهد که ستون تنظیمات ستون به شما این امکان را می. 4

 توانید حذف کنید.ها را که بخواهید، میهر کدام از ستون . ۵

 را در ریبون انتخاب کنید. Save Asاز قسمت باالی صفحه، گزینه . ۶

 کلیک کنید. OKی قبل از ذخیره سازی نام یا توضیحات موردنظرتان را وارد کنید و سپس روی گزینه. 7

 

 ایجاد نمای شخصی 

اید در دسترس خواهد بود. به عنوان مثال، ما نمای شخصی را تحت نمای شخصی ذخیره شده در همان رکوردی که ایجاد کرده
 ایم.عنوان موجودیت مشتری ایجاد کرده
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کنید و گیرند. نماهای شخصی مواردی هستند که شما ایجاد میی اعضای سازمان قرار می: نماهای سیستم در دسترس همهنکته
 خصوصی هستند.

 به اشتراک گذاری نماهای شخصی 

 در نوار فرمان کلیک کنید. Advanced Findبر روی . 1

 را انتخاب کنید. Saved Viewsگزینه . ۲

 خواهید به اشتراک بگذارید را انتخاب کنید.مینمایی که . 3

 را در ریبون انتخاب کنید. Shareی گزینه. ۴
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 کلیک کنید. Add User/Teamی جدید بر روی در صفحه. ۵

 ، نوع رکورد موردنظر را انتخاب کنید.Look for، در لیست Look Up Recordsی در مرحله بعد، در صفحه . ۶

 کلیک کنید. Findی حرف اول نام رکورد را تایپ کرده و سپس بر روی دکمه وجو، چندجست boxدر . 7

را انتخاب کنید   Add Selected Recordsی  در لیست رکوردهای موجود، کاربر یا تیم موردنظر را انتخاب کنید و سپس دکمه.  8
 تا کاربر یا تیم به لیست رکوردهای انتخاب شده اضافه شود.

 را بزنید. OKوید و نوع اشتراک گذاری موردنظر را انتخاب کنید و سپس بر sharingبه قسمت . 9

 

 ارسال رکوردها به اکسل 

با نمای دلخواه به اکسل ارسال کنید، که این ارسال اطالعات به  CRMهای موردنظر خود را از مایکروسافت توانید دادهشما می
 های زیر است:شکل

• Open in Excel Onlineهای خود را بدون خروج از توانید داده: شما میCRM وتحلیل کنید؛ به این صورت که تجزیه
 ها را ذخیره کنید.ها را تغییر داده، ویرایش کنید و بدون نیاز به وارد کردن، آنداده

• Staticهای فعلی به ستون  بینید را وارد اکسل کنید. ارسال استاتیک: در این حالت کپی رکوردهایی که در صفحه فعلی می
 داده محدود است و در زمان ارسال برای کاربر قابل مشاهده است.

https://crmbook.powerobjects.com/wp-content/uploads/2013/06/Share-Saved-Views-in-CRM-2013.png
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• Dynamic ،این حالت :query  را با پیوند به سرورCRM شود هر زمان که صفحه باز شود، کند. این کار باعث میارسال می
های جدیدی اضافه کنید. این گزینه د ستونتوانیروزرسانی شوند. هنگام ارسال کردن داده میهای موجود در اکسل بهداده

 تان نصب کرده باشید.را بر روی سیستم  Outlookنیازمند آن است که کالینت 

• Dynamic Pivot Table:  دقیقاً مشابه حالتdynamic های خود را به یک توانید دادهاست؛ با این تفاوت که شما می
pivot table از قبل کالینت  اضافه کنید. در این حالت نیز بایدOutlook .را نصب کرده باشید 
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 ۳۶۵وجو در داینامیک جست 

شود، به کاربران این امکان را  وجوی سراسری شناخته میی دسته بندی شده یا جست وجووجو که با عنوان جست باکس جست
 ترین زمان رکوردهای موجود را از نوار پیمایش پیدا کنند.دهد که در کممی

 پیمایش در نوار  وجوی  باکس جست 

 Enterی موردنظر را تایپ کنید و سپس بین کلیک کرده و کلمهوجو در نوار پیمایش، روی آیکون ذرهبرای استفاده از باکس جست
 را بزنید.

 
 استفاده کنید.وجوی بهتر در یک فیلد ی موردنظر برای جست توانید از آیکون ستاره )*( قبل یا بعد از کلمه: شما مینکته

 را وارد کنید. skiوجو، *در باکس جست skiی رکوردهای مربوط به وجوی همهبه عنوان مثال برای جست 

 وجو: نتایج جست 

 " John.Smith@AlpineSki.comارتباط از طریق آدرس " •

 " Alpine Ski Companyقرار مالقات با " •

 ’"Roman Polanskiشخصی به نام " •

 

 3۶۵ینامیک  وجوی سراسری در دا جست 

مورد توسط  1۰وجو کنند. این موجودیت را جست  1۰دهد تا همزمان وجوی سراسری به کاربران این امکان را میباکس جست
 < Settingsهای های الزم به سیستم را دارند، قابل تنظیم و سفارشی شدن است. به بخشکاربرانی که دسترسی

Administration > System Settings > General  ی  بروید و روی گزینهSelect وجوی ، جهت انتخاب موجودیت برای جست
 دسته بندی شده کلیک کنید. مانند تصویر زیر:
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 تر است.کنید بهتر و کاربردیوجوی سراسری از آنچه که فکر میجست 

 وجوی مرتبط جست 

سازد تا نتایج کاملی در یک ها را قادر میوجوی مرتبط را دارند که آن ی جستها گزینه، سازمانسی آر ام  آنالین نسخه هایبرای 
 3۶۵وجوی خارجی برای داینامیک وجوی مرتبط از یک سرویس جستلیست مرتب شده بر اساس ارتباط به دست بیاورند. جست

وجو شده هیچ محدودیتی های جستشود. برای موجودیتمیکند و توسط مایکروسافت آژور برای عملکرد بهتر تقویت استفاده می
وجوی وجوی مرتبط و هم جستتوانند هم جستوجود ندارد، اما این امر نیاز به فهرست بندی دارد. پس از فعال کردن، کاربران می

 دسته بندی شده را انتخاب کنند.

 

 3۶۵وجوی مرتبط در داینامیک  چگونگی فعال کردن جست 

بروید و روی  Settings > Administration > System Settings > Generalوجوی مرتبط، به ردن جست برای فعال ک
Enable Relevance Search .کلیک کنید 

 

 وجوی پیشرفته جست 

دارد که در نوار پیمایش قرار دارد و این امکان را برای کاربران فراهم  Advanced Find button، همچنین یک 3۶۵داینامیک 
 وجوی بهتری داشته باشند.کند تا جستیم

 

 وجوی سریع جست 
 

 شود.گفته می Quick Findوجوی دیگری قرار دارد که به آن در هر موجودیتی، باکس جست
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توانند با تغییر شود. کاربرانی که دارای مجوزهای مناسب هستند میوجو فقط به نوع رکورد یا موجودیت محدود میاین جست 
Quick Find View وجوی سریع پیدا کنند، کنترل کنند: توانند در جست فیلدهایی که میSettings > Administration > 

System Settings > Customization  به سادگی .Entities    >  به عنوان مثال  باز کنید  را    موجودیتیک  درختواره(Account )
  >Views > Quick Find Active Accounts > Add Find Columns  وجوی و فیلدهایی را انتخاب کنید که در نتایج جست

 سریع شما قرار دارند.

 

 

 

 خواهند داشت.   3۶۵وجوی رکوردها در داینامیک  ی بهتری برای جست روز شده و رو به رشد، کاربران تجربه های بهبا وجود این قابلیت
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 ۳۶۵مراحل انجام تنظیمات شخصی در داینامیک 

ی تنظیمات  شان تغییر دهند. این کار در صفحهرا بر اساس اولویت شخصی 3۶۵توانند بسیاری از تنظیمات داینامیک کاربران می
 توانید به صورت زیر به آن دسترسی پیدا کنید:شود و میشخصی انجام می

 

 .بروید Options( کلیک کنید و سپس به قسمت Gearدنده ) ی چرخ از طریق وب کالینت، روی گزینه •

 کلیک کنید. File > Dynamics 365 > Optionsهای ، روی گزینهOutlookاز کالینت  •

 

 

 

 تنظیمات شخصی 

 ی شخصی در اینجا قابل تنظیم است. در زیر لیست کوتاهی از موارد مهم آورده شده است:گزینه 1۰۰بیش از 

 

 صفحه نخست 

شوند فعال است و برای کاربرانی که با کالینت وصل می CRMاین گزینه فقط برای کاربران وب کالینت و کسانی که با مرورگر به 
Outlook شوند، فعال نیست.به این سامانه وصل می 

ی بسیاری از موارد، صفحه فرض خود را به شکل دلخواه تنظیم کنند. در  ی پیشتوانند صفحات خانه ، کاربران میGeneralی  در زبانه
 دهد.شان میهایشود که به کاربران دید باالیی از فعالیتتنظیم می داشبوردها یخانه بر روی گزینه
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 تعداد رکورد در صفحه 

ند خواهند در یک نما نمایش داده شوی بعد، تعداد رکوردهایی که میتوانند بدون مراجعه به صفحه ، کاربران میGeneralی  در زبانه
 توانید بین همین مقدار را تنظیم کنید.دهد و میرا نشان می ۲۵۰تا  ۲۵را انتخاب کنند. لیست کشویی، بین 

 

 مد جستجوی پیشرفته 

را به عنوان   Detailedوجوی پیشرفته،  های الزم جهت ایجاد یک جستتوانند برای کاهش کلیک، کاربران میGeneralی  در زبانه
 تعیین کنند. advanced findفرض برای هر پیش

 

 زمان محلی 

ی زمانی این مورد را در اکانت خود ای از لیست کشویی، با انتخاب منطقهتوانند با انتخاب گزینه، کاربران میGeneralی در زبانه
 تنظیم کنند.

 

 واحد پول 

نظر را انتخاب کرد. این امر واحد پولی موردوجو و انتخاب از لیست، توان با کلیک کردن روی آیکون جست ، میGeneralی در زبانه
 فرض تعیین شده است.دهد که واحد پولی را انتخاب کنند که متفاوت از واحد پیشبه مدیر سیستم این امکان را می

 

 ردیابی ایمیل 

تواند در پاسخ ، یک کاربر میهایی در ایمیل ردیابی شوند. به عنوان مثالتوانند تصمیم بگیرند چه پیامی ایمیل، کاربران میدر زبانه
توانند به طور خودکار ، راهنماها، اشخاص و مشتریان را ردیابی کند. عالوه بر این، اشخاص یا رکوردهای سرنخ میCRMهای  به ایمیل

 های ایمیل ردیابی شوند.ی پیاماز طریق فرستنده یا سازمان دهنده
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 حریم خصوصی 

هایی دهد تا خطاهای سیستم هنگام حرکت را اخطار دهند. کاربران گزینهکاربران این امکان را می، سیستم به Privacyی در زبانه
خواهند یک اعالن خطا را به طور خودکار به مایکروسافت ارسال برای انتخاب دارند تا در مورد هر خطا آگاه شوند و بدانند آیا می

 کنند یا خیر.

 

 ی دیگری برای تنظیمات شخصی گزینه 

توانند این تنظیمات را در سطح کاربر و مدیران سیستم در سطح سازمانی تنظیم کنند. برای دسترسی به این تنظیمات  ربران میکا
 بروید. System > Administration > Privacy Preferences، به ادمیندر سطح 
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 راهنمای قابل تنظیم

دهد تا محتوای نید. راهنمای قابل تنظیم به شما این امکان را میرا سفارشی سازی ک CRMممکن است بخواهید عملکرد راهنمای 
کنند. ی باال سمت راست، محتوای راهنما را مشاهده میراهنما را سفارشی کنید. کاربران نهایی هنگام انتخاب آیکون راهنما در گوشه 

( هدایت کنید. آنچه این ویژگی را متمایز URL جدید ) شما این امکان را دارید که با کلیک بر روی آن آیکون، کاربر را به مکانی کامالً 
، ما به شما مطلبتوانید سفارشی کنید. در این  های قابل تنظیم را هم میکند این است که نه تنها راهنمای جهانی بلکه موجودیتمی

 آموزش خواهیم داد که چگونه این کار را انجام دهید.

 

 سفارشی سازی راهنما  

 انتخاب کنید. Settings > Administration بخشبرای شروع، ابتدا باید تنظیمات سیستم را در 

در تنظیمات سیستم بروید و این مراحل را طی  Generalی در زیر زبانه Set Help URLتوانید به قسمت ی بعد میدر مرحله 
 کنید.

 های قابل تنظیم انتخاب کنید.موجودیت ی "بله" را جهت استفاده از راهنمای سفارشی برای  گزینه •

 " را در جایی که راهنمای سفارشی شما ذخیره شده است، وارد کنید.URLقسمت " •

 انتخاب کنید.  URLی  ی "خیر" را برای پارامترهای ضمیمهگزینه •

کمک به کاربران نمایش داده ی جدید برای  در یک زبانه  URLکند، راهنمای سفارشی  اکنون وقتی کاربر، آیکون راهنما را انتخاب می
 شود.می

 

 ها سفارشی سازی راهنما برای موجودیت 

توانید به صورت زیر عمل کنید. به این شکل که های مختلف نمایش دهید، میخواهید راهنمای شخصی را برای موجودیت اگر می
 تنظیم کنید. General یدر زبانه Set Help URLدر قسمت  URLابتدا باید پارامترهای ضمیمه را به عنوان 

 < Settingsی بعد موجودیت موردنظر را برای نمایش راهنماهای سفارشی انتخاب کنید. برای رسیدن به آنجا، به در مرحله

Customizations > Customize .بروید و این مراحل را دنبال کنید 

 پیمایش سمت چپ روی موجودیت سفارشی کلیک کنید.پنل  از . 1
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ی که حاوی راهنمایی URLرا انتخاب کرده و  Use custom helpی ، گزینهHelpدر قسمت  Generalی زیر زبانه اکنون در. ۲
 دلخواه شما است را وارد کنید.

به عنوان "بله" الزامی نیست، اما این کار پارامترهایی مانند کد زبان کاربر، نام موجودیت یا  URLنکته: تنظیم پارامتر ضمیمه روی 
دهد. به مثال زیر های مناسب برای موجودیت خاص را نشان میدهد و به شما راهنماییسفارشی قرار می URLفرم را در  یشناسه 

 توجه کنید:

توانید راهنمایی داشته باشید که شود و اکنون میشما نمایش داده می URLکنید، وقتی در موجودیت انتخابی، راهنما را انتخاب می
توانید برای بهبود  است که می CRMهای شما معقول باشد. امکان سفارشی سازی از جمله ویژگی CRMبرای کاربران و سیستم 

 ی کاربران از آن استفاده کنید.تجربه 
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 چیست؟  ۳۶۵وکار در داینامیک جریان فرآیند کسب 

کند. ابزاری است که کاربران را طی فرآیند تجاری در سیستم راهنمایی می 3۶۵کار در مایکروسافت داینامیک وریان فرآیند کسبج
 شود.به صورت بصری در باالی فرم موجودیت نمایش داده می  3۶۵این جریان، تصویری از فرآیندهای تجاری شماست و در داینامیک  

هایی وجود دارند که همان فیلد هستند. در جریان فرآیند رحله تشکیل شده است و در هر مرحله، گامیک جریان فرآیند از چندین م
 ها را باید قبل از انجام مراحل طی کند.تواند ببیند در کدام مرحله قرار دارد و کدام گاموکار، کاربر میکسب

های خاصی را طی کنند و در صورت د قبل از اتمام فرآیند، گامسازد تا از کاربران بخواهیوکار شما را قادر میجریان فرآیند کسب
های فعلی سیستم و ی دیگر بروند. این مراحل برای موجودیت توانید به کاربران اجازه دهید از یک مرحله به مرحلهلزوم می

ود چندین جریان فرآیند تواند برای خگیرند. عالوه بر این، یک موجودیت میهای سفارشی در دسترس شما قرار میموجودیت 
 وکار داشته باشد و در راستای نیازهای سازمان شما تنظیم شود.کسب

ها فرآیندهای اتوماتیک نیستند و تنها برای هدایت کاربران در جهت  BPFی مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که نکته
 روند.تکمیل فرآیندها به کار می

وکار ی ایجاد جریان فرآیند کسبتوانید نحوهکار ارائه شده است. شما میور چگونگی عملکرد فرآیند کسبدر این فصل مروری ب  نکته!
 مطالعه کنید. را در بخش مدیریت تجارت

 

 وکار جریان فرآیند کسب 

 وکار مختلف است.دارای تعداد زیادی جریان فرآیند کسب 3۶۵داینامیک 

  کلیک کنید. Processesبروید و بر روی  Settingsهای موجود، به قسمت برای دیدن لیستی از جریان

 

 بروید. Business Process Flowsبه قسمت  ،Processesدر سمت پایین 
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 Opportunity Sales به  Lead کار، اجازه دهید نگاهی به فرآیند تبدیلوفرآیند کسبی استفاده از جریان برای آشنایی با نحوه

Process .بیندازیم 

شود. هنگامی که یک سرنخ است، بنابراین این فرآیند با ایجاد سرنخ شروع می (Leadاز آنجا که موجودیت اصلی این جریان، سرنخ ) 
 شود.رم نمایش داده میکنید، جریان فرآیند در باالی فجدید ایجاد می

 

ها نمایش داده شده است، استفاده نکنند و مطابق در برخی موارد، کاربران ممکن است ترجیح دهند از جریان فرآیندی که برای آن
رج توانند با کلیک کردن به صورت زیر، جریان فرآیند را از حالت نمایش خاهای الزم را انجام دهند. کاربران میدانش خود فعالیت

 نمایند:
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  تواند به کار خود روی فرم موجودیت بدون اینکه تمام نوار جریان نمایش داده شود، ادامه دهد:سپس، کاربر می

 

ی تجاری دیگر را در صورتی که شخصی برای آن موجودیت وجود داشته باشد و نقش امنیتی کاربر امکان دسترسی به یک پروسه
در نوار فرمان کلیک کنند تا یک فرآیند تجاری متفاوت را تجربه کنند یا حتی  Processی وی دکمهتوانند بر ربدهد، ، کاربران می

توان در هر کار را میوشود. جریان فرآیند کسبتمام روند را متوقف کنند. در صورت رها کردن جریان فرآیند، نوار خاکستری می
دوباره فعال کرد. به این ترتیب هیچ یک از اطالعاتی که  Reactivateی و انتخاب گزینه  Processی زمان با کلیک بر روی دکمه

 روند.اند از بین نمیدر مراحل قبل جمع آوری شده

  

است و پس از آن مراحل  Qualifyی اول  بینید که مرحلهوکار از چندین مرحله تشکیل شده است. در اینجا میجریان فرآیند کسب
Develop, Propose, و Close عنوان توانید انتخاب کنید که کدام مرحله فعال شود؛ زیرا در کنار هر مرحلهآیند. شما میمی ،

دهد چه مقدار دهد که آیکون آن شکل پرچم است. همچنین تایمری در کنار تصویر وجود دارد که به شما نشان میفعال را نشان می
 دهد.نیز نشان میزمان در این مرحله صرف شده است و همچنین کل فرآیند را 
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ها را طی کنند. برخی از این ی بعدی جریان، آنهای مختلفی وجود دارد که کاربران باید قبل از رفتن به مرحله در هر مرحله، گام
ی وکار مستقل از ذخیره مراحل شامل پر کردن فیلدهای اطالعاتی قبل از شروع مرحله بعدی است. این فیلدها در جریان فرآیند کسب

 فرم هستند.

ها را انجام دهید؛ اما اگر فیلدها کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید و آن Next Stageپس از پر کردن اطالعات مورد نیاز، بر روی 
ی یا اقدامات الزم را انجام نداده باشید، مراحل ممکن است قفل بمانند. به عنوان مثال، در این فرآیند شما باید قبل از حرکت به مرحله 

Develop  سرنخ را به حالتQualify  یاDisqualify  .درآورید 

  

های بینید که اکنون موجودیت شوید و میمنتقل می  Developی کردید، به صورت خودکار به مرحله  Qualifyوقتی سرنخ را 
 تان قرار دارند:دیگری پیش روی

  

https://crmbook.powerobjects.com/wp-content/uploads/2014/05/business_process_flow_img8_v2.png
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دهد. همچنین مایکروسافت چندین فرآیند ها، تا زمانی که فرآیند به طور کامل انجام شود، مراحل را ادامه میکاربر پس از اتمام گام
  خود اضافه کنید.  CRMها را به توانید آناند و میفرض تعریف شدهدیگر دارد که به شکل پیش

 کار و کسب انشعاب گذاری در جریان فرآیند  

کند. در داینامیک وکار مثل یک دستورالعمل برای راهنمایی کاربران از طریق فرآیندهای تجاری خاص عمل میجریان فرآیند کسب
تواند برای مدل سازی و راهنمایی کاربران در زمان اجرای فرآیندهای پیچیده استفاده شود تا از وکار می، جریان فرآیند کسب3۶۵

های قبلی، بسته به نقش امنیتی کاربر، فرآیندهای مختلفی برای تری با کاربران برقرار شود. همانند ورژن ط دوستانهاین طریق ارتبا
 توانند مورد استفاده قرار گیرند.نوع خاصی از رکورد در دسترس هستند که می

 کاربران  انشعاب گذاری بر مبنای نقش

ی خودرو بسته به اینکه مشتری وی کنید؟ به عنوان مثال، یک فروشندهند، چه میاگر فرآیندهای تجاری فعلی شما کامالً خطی نباش
کار به مدیر سیستم وبه دنبال خودروی دست دوم یا جدید باشد، ممکن است فرآیندهای متفاوتی داشته باشد. جریان فرآیند کسب

استفاده کند تا مراحل مختلفی را طی کند.   IF / ELSEی قبلی، از بندهای دهد تا بسته به اطالعات وارد شده در مرحلهاجازه می
 ها را در یک جریان واحد ادغام کرد.توان دوباره شاخههمچنین می

وکار را برای یک یا چند توانید یک جریان فرآیند کسبشود. شما میویرایش می  UIی این موارد به راحتی از طریق پیکربندی همه
 وکار متقابل، بازنگری کنید.توانید این موجودیت را در یک فرآیند کسبی میموجودیت مختلف ایجاد کنید. حت

  نویسیقابلیت برنامه 

 ساختاردهی مجددروزرسانی کنند تا کارهایی مانند کار را بهونویسی، جریان فرآیند کسبتوانند از طریق برنامهمدیران سیستم می
نویسی جریان فرآیند نظر از یک مرحله را انجام دهند. همچنین امکان تغییر برنامهی بعد یا صرفنوار کنترل فرآیند، پرش به مرحله

ی های مورد نظر و ایجاد تجربه وکار، باعث کاهش کلیکها با ایجاد جریان فرآیند کسبوکار مورد استفاده، وجود دارد. این گزینهکسب
شود تا کاربران بیشتری از این ابزار قدرتمند استفاده ی غیر خطی باعث میشوند. پشتیبانی از این فرآیندها و فرآیندهاکاربری بهتر می

 کنند.
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 ۳۶۵مدیریت خدمات مشتری در داینامیک 

 

  Customer Serviceافزار مایکروسافت، امکان مدیریت خدمات مشتری با استفاده از ماژول فرد نرمهای منحصربهیکی از ویژگی
های مربوط به خدمات مشتری را در سازمان خود مدیریت و پیگیری کنید. عملکرد دهد تا فعالیتاست که به شما این امکان را می

شود: مدیریت خدمات و برنامه ریزی خدمات. ما در به دو بخش اصلی تقسیم می CRMخدمات مشتری در مایکروسافت داینامیک 
 م.پردازیاین فصل به مدیریت خدمات می

 

 مدیریت خدمات چیست؟ 

های پشتیبانی که پرونده نامیده به منظور پشتیبانی از خدمات بر مبنای سرویس CRMمدیریت خدمات مایکروسافت داینامیک 
های پشتیبانی یا محصوالت خریداری شده در ساعت است. اگر مدل خدمات شما بر مبنای تعداد سرویس شوند، طراحی شدهمی

دارای محلی    CRMپیگیری کنید. همچنین در پایگاه داده،    CRMتوانید با استفاده از موجودیت در  خدمات را می  باشد، قراردادهای
 های بعدی است.های قبلی برای استفادههای سرویسحلی راهبرای ذخیره 

 های زیر بروید:برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مدیریت خدمات، به بخش

 های پشتیبانی(سها )پیگیری سرویپرونده •

 پایگاه داده •

 قراردادها •
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 ۳۶۵فرآیندهای فروش در داینامیک 

( تا بستن فرصت فروش طراحی شده است. Leadبرای پشتیبانی از فرآیندهای فروش از زمان ثبت سرنخ )  3۶۵افزار داینامیک نرم
CRM گرفته است. همچنین مکانی برای پیگیری ارتباط با های جدید درنظر ی اطالعات اشخاص برای سرنخمکانی را جهت ذخیره

ها تعبیه کرده است و امکان مرتبط کردن سرنخ با مشتری، شخص و ها و قرار مالقاتهای تلفنی، ایمیلها از قبیل تماساین سرنخ
 فرصت وجود دارد.

 

 ساختار جدول فروش 

ها و اطالعات اصلی مشتریان و اشخاص در کند تا دادهداری مینگهها را در یک مکان جدا و به حالت قرنطینه ، سرنخ CRMافزار نرم
 اختیار افراد دیگر در خارج از سازمان قرار نگیرد.

 

 

 

 ERPامکان ادغام فرصت فروش و  

تبدیل  فاکتور ایجاد کرده و آن را به یک سفارش و  CRM( در Quote)  پیش فاکتورتوانید یک به عنوان بخشی از فرصت، شما می
کنند، غالباً با هایی که از این قابلیت استفاده میشود. سازمانپایه و اساس این فرآیند محسوب می CRMکنید. کاتالوگ محصوالت 

برای امور مالی  3۶۵: داینامیک مایکروسافت باشند ERPحل شوند که ممکن است شامل راهادغام می ERPافزار افزار مالی یا نرمنرم
شوند و در نتیجه، روز نگه میها. به این ترتیب کاتالوگ محصول و قیمت آن یک منبع واحد خواهند داشت که همیشه بهو فعالیت
 یابد.حساب مناسب کاهش میی صورت های ثبت سفارش و ارائهپیچیدگی
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 داده شده است.نشان  ERPو  CRMدر زیر یک نمای کلی از ارتباط بین 

 

 

در حساب   شود. در صورت موفق شدن این فرصت، نوع رابطهدر انتهای فرآیند فروش، فرصت فروش به شکل موفق یا ناموفق بسته می
 یابد.( به مشتری تغییر میProspect)  مشتری بالقوهاز 

 

 3۶۵پیکربندی فرآیند فروش مایکروسافت داینامیک  

تحلیل فرآیندهای منحصر به فرد وکند، باید زمان خود را صرف تجزیه ا برای فروش پیاده سازی میر 3۶۵هر سازمانی که داینامیک 
. این کار ممکن است به معنای تغییر بتواند شاهد عملکرد صحیح فرآیند دلخواه خود در سیستم باشند کند تا CRMو پیکربندی 

 های بالاستفاده باشد.ودن انواع رکوردهای جدید یا غیرفعال کردن ویژگیها، نماها، افزتعدادی از فیلدها یا تغییرات اساسی در فرم

 

 

 

https://crmbook.powerobjects.com/wp-content/uploads/2013/05/configuring-CRM-for-sales-img1.png
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تر پشتیبانی ی فروش بزرگبا یک چرخه   Business-to-Business (B2B)به طور کامل از فرآیندهای فروش    CRMبه عنوان مثال،  
وکارهای وتحلیل و پیکربندی کسبتجزیه CRMتوانید با استفاده از کند. اگر سازمان شما در این قالب تعریف شده باشد، میمی

 تر را انجام دهید.کوچک 

نند و یا چرخه فروش استفاده ک Business-to-Consumer (B2C)های دیگری که ممکن است از فرآیندهای فروش سازمان
ها ای برای آن وتحلیل کنند و در نظر داشته باشند که چه فرآیند سفارشی سازی شدهتری دارند، باید روند کار خود را تجزیه کوچک 
 CRMهای تر است. بنابراین، هر سازمان باید روند فروش خود را با دقت ارزیابی کند تا مشخص شود از کدام یک از قابلیتمناسب

 خواهد استفاده کند.می

 

 مفید است؟   CRMها در  آیا استفاده از سرنخ 

هیچ  CRMهای دانند که نیاز به پیگیری فوری دارد. در حقیقت، بیشتر سیستمهای جدید میاکثر مردم سرنخ را به عنوان فرصت
ها هستند. هر سرنخ ها فقط یک پایگاه اطالعاتی دارند که شامل اطالعات اشخاص و شرکتها ندارند. آنداری سرنخجایی برای نگه

های آوری شده در طول سال طالعاتی شود، به مرور زمان قدیمی شده و در بین هزاران فرصت فروش جمعجدیدی که وارد این پایگاه ا
 شود.اخیر گم می

 

 

ها را نمی هایی که آندارنده برای اشخاص و شرکتها به عنوان مخزن نگه داری سرنخ ، محل نگهCRMبه همین دلیل است که در 
ی مشتریان و اشخاص در برابر افراد ند، طراحی شده است؛ مانند فایروال که از پایگاه دادهاشناسید یا هنوز تایید صالحیت نشده

و هرگز آن را  از یک نمایشگاه تجاری تهیه کرده ۲۰1۵کند. به عنوان مثال لیستی که ممکن است در سال ناشناس محافظت می
 پیگیری نکردید.

های طالیی فروش را ایجاد کنید، این تژی شما این است که حجم باالیی از فرصتاگر شما یک بازار بزرگ یا نامحدود دارید و استرا
آورید، رکورد سرنخ شما های جدیدی به دست میکنید و لیستیک قابلیت منحصر به فرد است. اگر دائمًا با افراد جدید مالقات می

های زار و به دست آوردن اطالعات الزم را برای شناسایی فرصتها، پرورش بادهد تا فعالیتابزاری ساده است و به شما این امکان را می
ماند تا زمانی که کاربر، فرآیند تبدیل که فرد را ها باقی میداری سرنخفروش پیگیری کنید. هر شخص به طور مستقل در محل نگه

 کند، آغاز کند.ی اصلی منتقل میبه پایگاه داده
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 کرد؟  ستفاده ا  CRM  در  هاسرنخ  چه مواقعی نباید از 

های فروش طوالنی، ممکن اگر بازار شما کوچک و محدود است، قطعًا همیشه با افراد ثابتی در ارتباط هستید. به خصوص در چرخه 
است الزم باشد قبل از آماده شدن سازمان برای خرید، با یک شخص خاص برای مدت طوالنی ارتباط برقرار کنید. البته شما فقط به  

ها ای با آننیاز ندارید؛ بلکه باید افراد مختلفی را در سازمان مورد نظر شناسایی کرده و روابط حساس و تعیین کننده برقراری ارتباط
 داشته باشید. همانند موارد زیر:

 

 کارفرمایان سابق  •

 ای های حرفه سازمان  •

 شرکای تجاری  •

 قراردادها و رقبای فعلی  •

 

 

 

 

جدید را به مشتریان اضافه کنید.  مشتریان بالقوهها توجه نکنید و فقط اگر یک بازار محدود دارید، ممکن است به استفاده از سرنخ
روی حساب از مشتری جدا کنید.  Relationship Typeخود را با استفاده از فیلد  مشتریان بالقوهتوانید افراد مورد نظر و شما می

 تهیه کنید. Relationship Type زارشی از نفوذ در بازار خود را از قسمتتوانید گهمچنین می

 

 

https://crmbook.powerobjects.com/wp-content/uploads/2013/05/why-wouldnt-you-use-leads.png


 

7۲ 

 

 

هایی فروشند، لیستشان را به یک صنعت خاص میچندین سازمان که محصوالت   را به یک لیست صنعتی متصل کنید.  CRM  نکته! 
برای  Scribeتوانید از یک ابزار ادغام مانند ی لیست را حفظ کنید، میفروشنده IDکنند. تا زمانی که را خریداری یا اجاره می

روزرسانی رکوردهای موجود و اضافه کردن رکوردهای جدید هنگام دریافت لیست استفاده کنید؛ اما اگر لیستی را اجاره و آن را به
 د.اید، باید رکوردها را پاک کنید تا به ارتباطات پاسخ ندهنمتوقف کرده

 

 شوند، چگونه است؟ هایی که از اشخاص فعلی ایجاد می وضعیت سرنخ 

اید، بهترین کار ایجاد یک فرصت جدید و فرصت جدیدی کشف کرده مشتری بالقوهاگر در حال صحبت با مشتری فعلی هستید یا 
های مختلف کار کنید. اگر حجم توانید برای همان مشتری یا شخص روی فرصت برمبنای مشتری یا شخص موجود است. شما می

نید از پاسخ گویی کمپین توااند و سواالت زیادی از شما دارند، میهای فروش شدهزیادی از مشتریان فعلی شما تبدیل به فرصت
گویی کمپین تان از شما پرسیده شوند. پاسخسایتهای پر شده در وباستفاده کنید. این سواالت ممکن است در یک رویداد یا فرم

 توانید:دهد تا اشخاص را در فرم پیگیری وارد کنید. در نتیجه شما میبه شما این امکان را می

 یا سرنخ مرتبط کنید. فعالیت پیگیری را با یک شخص. 1

 فعالیت پیگیری خود را برای مشتری موجود به یک فرصت تبدیل کنید.. ۲

 فعالیت پیگیری را با استفاده از اطالعات شخصی که وارد شده است به سرنخ تبدیل کنید.. 3

 ی خود، ببندید.فعالیت پیگیری را بدون اضافه کردن شخص مورد نظر به پایگاه داده. 4

شوند و اشخاص کند. اشخاص جدید به سرنخ تبدیل میگویی کمپین به عنوان یک سیستم ارزیابی عمل میلت، پاسخدر این حا
ی شخص به عنوان کسی که در رویداد حضور داشته یا در آن گیرند و در تاریخچهموجود جهت کامل شدن، مورد پیگیری قرار می
 رد.گیروز با شرکت شما در ارتباط بوده است، قرار می

 

 

 

های . پاسخدکن یریسرنخ شما جلوگ یداده ها ستیبه ل یاز ورود اطالعات اضاف تواندیم نیکمپ ییپاسخ گوگویی کمپین پاسخ
کنید را توانید تعداد سواالتی که از این منبع دریافت میشوند. عالوه بر این، مینامناسب بدون اینکه به سرنخ تبدیل شوند، بسته می
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توانند به فرصت تبدیل ی زمانی میها در یک دورهها واقعی هستند و چه تعدادی از آن کنید و ببینید چه تعدادی از سرنخ پیگیری 
 شوند.

 

 

 

 کنند.ها مدیریت میی فعالیتهای کمپین را از یک داشبورد یا منطقهفروشندگان، پاسخ
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 چیست؟  ۳۶۵سرنخ در داینامیک 

 کروسافتیما. شود شناخته یمشتر عنوان به شما وکارکسب در است ممکن که است یسازمان ای شخص رگانینما( Lead)  سرنخ
 نیاول ید،جد سرنخ کی از اطالعات رکورد جادیا قت،یحق در. شودیم استفاده سرنخ یدرباره اطالعات یرهیذخ یبرا 3۶۵ کینامیدا

 ی ارائه  یدرباره تانتیساوب"تماس با ما"  فرم از یدرخواست شما شرکت اگر مثال، عنوان به. است فروش ندیفرآ در کاربران قدم
 شخص آن مورد در اطالعات یرهیذخ و یآورجمع یبرا 3۶۵ کینامیدا در سرنخ رکورد کی از دیتوانیم کند، افتیدر خود محصول

 .دیکن استفاده وکارکسب ای

 دیبا ایآ بخش به ،شود یا خیرشامل این مسئله می شما سازمان بدانید نکهیا یبرا. کنندینم استفاده سرنخ از هاسازمان یهمه  !نکته 
 .دیکن مراجعه کرد، استفاده سرنخ از

 ی مشتر شخص، به آلدهیا طور به سرنخ کی فروش، ندیفرآ شرفتیپ  با. شودیم شناخته موقت یتیماه عنوان به اغلب سرنخ تیماه
 آن با که است یزیچ بلکه ست،ین سرنخ کی فقط سازمان ای شخص کی که دهدیم نشان لیتبد نیا. شودیم لیتبد فرصت و

. ماندیم  یباق  صورت  همان  به  شما  سازمان  در  فروش  یچرخه   کار  ینحوه  به  بسته  سرنخ  ،زمان  گذر  در.  دیبریم  پیش  را  وکارتانکسب
 سرعت به کار نیا گاه ممکن است و دیده پرورش را سرنخ تا بکشد طول مشتری، زمان زیادی به سرنخ لیتبد از قبل است ممکن
 .فتدیب اتفاق 

 

 CRM  کروسافت ی ما   افزار نرم   در   سرنخ  لدی ف   ف ی تعر   و   دهنده   ل ی تشک   ی اجزا 

 Lead)  سرنخ منبع آن به اغلب که سرنخ دیتول ینحوه اس وتم اطالعات سازمان، نام مانند اصلی یهاداده شامل سرنخ رکورد

Source  )ی ساز   یسفارش  خود  فروش  ندیفرآ  به  مربوط  یهاداده  یآورجمع   یبرا  را  سرنخ  رکورد  اغلب  هاسازمان.  است  شود،یم  گفته 
 .کنندیم
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 .دیکن وارد فرم در دیجد سرنخ رکورد کی جادیا هنگام دیتوانیم که دارند وجود یمهم اطالعات نجایا در

 .دیکن وارد را آن با رابطه در مهم نکات و سرنخ جادیا یچگونگ مورد در یاطالعات دیبا فیلد نیا در :موضوع 

 اگر. شودیم منجر فرصت جادی ا به موضوع نیهمچن. ردیگ قرار کاربران اریاخت در دیبا و است یضرور  موضوع لدیف کردن پر !نکته 
 رکورد  به مربوط یلدهایف ریسا  JavaScript, Workflow از استفاده با دیتوان یم کنند، پر را موضوع لدیف کاربران دیخواهینم

 .دیکن پر خودکار  صورت به را سرنخ منبع و یخانوادگ نام نام، شرکت، نام مانند سرنخ

  مات یتنظ و لیمیا آدرس تماس، شماره ،یشغل عنوان شرکت، نام ،یخانوادگ نام نام، شامل قسمت نیا :ی اصل  شخص  اطالعات 
 .است شخص یدهیبرگز

 .شامل شود را گسترده گروه کی دیبا که دهدیم نشان را سرنخ دیتول ینحوه قسمت نیا :سرنخ   منبع 

 .داشت خواهد را ریز تیوضع سه از یکی کروسافتیما در سرنخ :سرنخ  ت ی وضع 

 

 سرنخ   ت ی وضع   ی ها نه ی گز 
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سرنخ هنوز در حال پی گیری است و وضعیت آن مشخص  از که است نیا یدهندهنشان باز سرنخ کی (:Open)  باز  سرنخ  •
می  قرار فروش یندهینما دسترس درتبدیل می شود و  فروش فرصتبه  ت،یصالح تایید ندیفرآ قیطرنشده است. سرنخ از 

 . شد خواهد تیصالح رد ای تیصالح تایید فروش است که فرصت نیا ،پس از تبدیل. گیرد

 ی برا یمناسب انتخاب سرنخ نیا که دهدیم نشان شده ت یصالح  رد سرنخ (:Disqualified)  شده  ت ی صالح  رد  سرنخ  •
 لغو و توقف نداشتن، تماس رفتن، نیب از مانند یلیدال ،(Status Reason)  تیوضع لیدل ستون در. ستین فروش یهافرصت

 .وجود دارد آن

 لیتبد  فرصت  ای  یمشتر  شخص،  کی  به  است  ممکن  شده  تیصالح  تایید  سرنخ  کی  (:Qualified)   شده   ت ی صالح   تایید  سرنخ  •
 .شود

 در  و دیدار نگه خود CRM در را اتیجزئ دیتوانیم قیطر نیا از. دیکن تی صالح رد را آن سرنخ، حذف یجا به است بهتر !نکته 
 .دیکن فعال را سرنخ دوباره لیتما صورت

 که  دارد وجود Status Reason عنوان با یلدیف 3۶۵ کینامیدا در (:Status Reason / Lead Stage)  ت ی وضع  ل ی دل 
 ی رابطه   که  دهدیم  نشان  لدیف  نیا.  دهندیم  نام  رییتغ  فروش  تیوضع  حالت  ای(  Lead Stage)   سرنخ  حالت  به  را  آن  اغلب  هاسازمان

 مرتبط  افراد  با  هنوز  شما  که  است  یمعن  نیا  به  شود  میتنظ   New  یرو  بر  لدیف  نیا  اگر  مثال  عنوان  به.  است  چگونه  سرنخ  با  شما  یفعل
 تماس  سرنخ  نیا  با  مرتبط  افراد  با  راًیاخ  شما  که  است  یمعن  نیا  به  شود  میتنظ  Contact  یرو  بر  اگر  ای  د،یانگرفته  تماس  سرنخ  نیا  با

 بدانید. را خاص سرنخ کی با تعاملوضعیت  تا کندیم کمک شما به هاتیوضع نیا نییتع. دیاگرفته
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 ۳۶۵ کینامیدا در ROI بر یمبتن یابیازارب

. کرد یابیرد را هاسرنخ جادیا ینحوه دیبا ،یابیبازار مختلف اقدامات در( ROI)  یگذار هیسرما یبازده یر یگ اندازه یبرا CRM در
 کم کی کدام و مؤثرتر سرنخ جادیا یهاروش از کی کدام که دیکن نییتع تا کندیم کمک شما به 3۶۵ کینامیدا در ROI یابیرد

 .هستند اثرتر

 

 3۶۵  ک ی نام ی دا   در (  Source Campaign)   منبع   ن ی کمپ   و (  Lead Source)   سرنخ   منبع 

. کرد دیخواه مشاهده را Source Campaign و Lead Source یلدهایف ،(Lead)  سرنخ رکورد در هاداده کردن وارد هنگام
 Source و یعموم نوع کی عنوان به را Lead Source دیبا شما ست؟یچ 3۶۵ کروسافتیما افزارنرم در هاداده نیا تفاوت

Campaign دیریبگ نظر در سرنخ منبع نوع کی از یخاص ینمونه  عنوان به را. 

 

 سرنخ   منابع   ن ی تر ج ی را 

 :است شده آورده د،یباش کرده هیته سرنخ منابع از یستیل عنوان به است ممکن آنچه از یجیرا یهانمونه نجایا در

 شرکت تیساوب •

 یابیبازار نیکمپ •

 یتجار شگاهینما •

 یاجتماع  یهارسانه یابیبازار •

 کیکل هر یازا به پرداخت یغاتیتبل یهاستم یس •

 فروشنده از شده یداریخر یابیبازار یهاست یل •
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 ( Source Campaign)   منبع   ن ی کمپ   از   یی ها مثال 

داشته  یتجار شگاهینما کی از سرنخ منبع گروه کی شما اگر مثال، عنوان به. هستند ترمهم سرنخ یاصل منابع از منبع یهان یکمپ
 .پیش روی شما قرار بگیرد منبع نیکمپ انتخاب یبرا مختلف یتجار شگاهینما نیچند از یستیل است ممکن ،باشید
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 ۳۶۵ کینامیدا در خسرن با کردن ارک

 دیتوانیم شما معمول، طور به .گرفت دیخواه ادی را 3۶۵ کینامیدا در سرنخ با کردن کار جیرا یهاروش  از یبرخ بخش نیا در
 یهمه  از ستیل ینما کی نجایا در. دیکن تیریمد ستیل ینما در  یسازمرتب  و کردن لتریف از استفاده با بهتر درک یبرا را هاسرنخ
 :است شده آورده( All Leads)  هاسرنخ

 

 

 ی ریگیپ  دهند،یم ارائه سرنخ یهاداده  ازرا  یباالتر سطح که داشبوردها قیطر از را هاسرنخ  به مربوط اطالعات معموالً ریمد کی
 :است شده آورده سرنخ یهاداده با داشبورد  از یمثال نجایا در. کندیم
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 سرنخ   جاد ی ا 

 :است شده آورده مثال چند نجایا در. دیکن جادیا سرنخ دیتوانیم یمختلف یهاروش با شما

 یدست صورت به کردن جادیا •

 عیسر جادیا فرم از استفاده با کردن جادیا •

 گرید منابع ای اکسل از ستیل کی کردن وارد •

 RadviWebForm مانند وب، فرمِ قیطر از سرنخ خودکار دیتول •

 سرنخ به لیمیا لیتبد •
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 .است مهم اریبس کامل و قیدق ییهاداده داشتنرنخ، س یهاداده ثبت هنگام !نکته 

 

 ی دست   صورت   به  د یجد   سرنخ   کی   جاد ی ا   ی نحوه 

 دیتوانیم  که  شودیم  جادیا  دیجد  سرنخ  کی  کار،  نیا  با.  دیکن  کیکل  NEWی  نه یگز  یرو  ،(Lead View)   سرنخ  ینما  قسمت  در.  1
 .دیکن وارد یدست صورت به را هاداده
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 بسیار هاسرنخ تیصالح دییتا و یریگیپ  یبرا تماس اطالعات. دیکن پر را یاضاف یهاداده و نام موضوع، مانند ازین مورد اطالعات. ۲
 .هستند مهم

 .شودیم یتکرار یرکوردها جادیا باعث کار نیا و شوندیم CRM افزارنرم وارد کاربر نیچند توسط هاسرنخ اوقات یگاه !نکته 
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 CRM  در   ها سرنخ   دادن   اختصاص 

 ص یتخص  دوم  روش  و  کار  گردش  قی طر  از  خودکار  صیتخص  اول  روش.  دیده  اختصاص  CRM  در  را  هاسرنخ  روش  دو  به  دیتوانیم  شما
 .است یدست صورت به مستقل یهاسرنخ

 

 انتخاب را دیده اختصاص دیخواهیم که ییهاسرنخ و کرده باز را  سرنخ ینما ،یدست صورت به سرنخ نیچند ای کی اختصاص یبرا
 .دیکن کیکل Assign یگزینه یرو بر یآبشار یمنو در و کرده انتخاب فرمان نوار در را Ellipses ینهیگز. دیکن
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 انتخاب Me ینهیگز فرضشیپ  صورت به Assign to لدیف مقابل در. شودیم باز شما پیش روی دیجد یصفحه  کی کار نیا با
 کون یآ  از  استفاده  با  دیتوانیم  شما   نیهمچن.  دیده  رییتغ  User or Team  به  را  آن  دیتوانیم  لدیف  آن  یرو  بر  کیکل  با  کهاست    شده
 .دیکن انتخاب دیبخواه که را یمیت ای کاربر هر ،نیبذره
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 سرنخ   به   ها ت ی فعال   افزودن 

 سرنخ به دیخواهیم که یتیفعال و دیبرو Activities قسمت به ،کنید باز را Lead رکورد کی سرنخ، کی به تیفعال افزودن یبرا
 Tasks, Phone)   رزرو  هشدار  و  هامالقات  قرار  ها،لیمیا  ،یتلفن  یهاتماس  کارها،  شامل  جیرا  یهاتیفعال.  دیکن  انتخاب  را  دیکن  اضافه

Calls, E-mails, Appointments و Booking Alert )هستند. 

 .است شده آورده شما یبرا Phone Call Activity از یمثال نجایا در
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 CRM  ک ی نام ی دا   در ها  سرنخ (  Qualify)   ت ی صالح   د یی تا 

 شما وکارکسب یبرا یخوب یدایکاند سرنخ نیا ایآ که دیکنیم نییتع شما واقع در د،یکنیم انتخاب را سرنخ کی شما که یهنگام
. شودیم لیتبد رکورد نوع سه نیا از یبیترک ای Opportunity ای, Contact, Account به سرنخ مرحله، نیا در. ریخ ای هست

 معنا نیا به کرد؛ دیخواه Disqualify را هاآن شما ستند،ین یخوب یدایکاند اقدامات نیا یبرا هاسرنخ نیا که دیده صیتشخ اگر
 .ستندین شما وکارکسب یبرا یخوب یدایکاند هاسرنخ نیا حاضر حال در که

 

 : سرنخ (  qualify)   ت ی صالح   دیی تا 

 .دیکن Disqualify ای Qualify فرمان نوار در را آن و دیکن باز را Lead رکورد ،Lead ینما در. 1

 

https://crmbook.powerobjects.com/wp-content/uploads/2013/06/Adding-phone-activity-to-a-lead1.png
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 ای, Account, Contact)  فرصت، ای شخص ،یمشتر یرکوردها به را سرنخباید  د،یکن( Qualify)  تیصالح دییتا را رکورد اگر. ۲
Opportunity )دیکن لیتبد هانیا از یبیترک ای. 

 .شودیم رفعالیغ  یاصل سرنخ رکورد د،یکن Qualify را رکورد کی اگر. 3

 Lost, Cannot حاالت از یکی تواندیم شما انتخاب. دیکن وارد را آن لیدل دیتوانیم د،یکن Disqualify را رکورد کی اگر. 4

Contact, No Longer Interested ,ای Canceled ست یل در را آن گرید و شده رفعالیغ  شما سرنخ رکورد سپس. باشد 
 .بینیدنمی خود فعال یهاسرنخ

 مطابقت ارهایمع این با دیبا 3۶۵ کینامیدا کاربران تمام. دارد سرنخ تیصالح دییتا یبرا را خود خاص یارهایمع یسازمان هر! نکته 
  :از عبارتند سرنخ یارهایمع از ییهانمونه. باشند داشته

 دارد؟ وجود سرنخ با تجارت یبرا یفرصت ایآ •

 دارند؟ دیخر قصدکاربران  کینزد یندهیآ در ایآ •

 در سرنخ است ممکن فرصت، رت نبودصو در. کنندیم تیصالح دییتا را سرنخ کی فقط فرصت، وجود صورت در هاسازمان شتریب
 .شود یگذارعالمت یابیبازار اقدامات رشد یبرا شود، دیخر یآماده سرنخ که یزمان تا و بماند یباق هاسرنخ محل
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 ست؟ ی چ ۳۶۵داینامیک  درت  رصمفهوم ف

 استفاده مورد فروش میت توسط رکورد نیا. هستند فروش ندیفرآ در یاصل رکورد 3۶۵ کینامیدا کروسافتیما در موجود یهافرصت
 کندیم اضافه فروش ندیفرآ به را فروش لیپتانس نیا فرصت، جادیااست.  خاص انیمشتر یبرا فروش لیپتانس انگریب و ردیگیم قرار

 .دهدیم قرار ،کرده هافرصت شرفتیپ  و یبررس مسئول را میت کی که فروش ریمد رادار یرو را آنو 

 ی بررس قیطر از را یابیبازار میت تیفعال تیموفق تا دهندیم را امکان نیا هاسازمان به هافرصت فروش، ندیفرآ کی جادیا بر عالوه
توان می رود،یم دست از یفرصت که یزمان ب،یترت نیا به. کنند یریگیپ  منبع نیکمپ و یاصل سرنخ منبع از حاصل فروش زانیم

 .داد قرار یبررس مورد رای مربوطه رقبا و شکست لیدال

 .کنند استفاده محصول کاتالوگ از توانندیم کنند،یمتهیه  ازشانین با متناسب را یدیتول یکاالها که ییهاسازمانهمچنین، 

 

 3۶۵  داینامیک   افزار نرم   در   فرصت   ی اجزا 

  فرصت  کی شرفتیپ  دادن نشان یبرا یاصل یلدهایف نیا از هاسازمان شتریبو  دارند محدود لدیف چند فرضشیپ  طور به هافرصت
 .کنندیم استفاده

 موقع  چه نندیبب تا دهدیم را امکان نیا هاسازمان به خیتار نیا کردن وارد :CRM افزار نرم  در  فرصت شدن بسته  خی تار  ین ی ب ش ی پ 
 یبرا خیتار نیا از توانیم نیهمچن. دارد وجود منابع اختصاص به ازین یزمان چه ای کندیم دایپ  ینزول ریس فرصت از حاصل درآمد
 .کرد استفادهاتوماتیک  یندهایفرآ شروع

  گزارش   درو    وارد  محصول  کاتالوگ  قیطر  از  ستمیس  ای  فروش  ریمد  توسط  یدست  صورت  به  تواندیممقدار    نیا  :درآمد   زان ی م   ی ن ی ب ش ی پ 
 شود. استفاده فروش ندیفرآ

 .باشند شده لغو و شده فروخته ،ناموفق موفق، انتظار، در شرفت،یپ  حال در باز، توانندیم CRM در هافرصت  :ت ی وضع 

 را  تیمالک. باشد میت کی ای خاص کاربر کی تواندیم مالک. است فرصت نیا مسئول یکس چه که دهدیم نشان لدیف نیا :مالک 
 .داد رییتغ فرمان نوار در Assign ینهیگزطریق  از ای لدیف نیا شیرایو قیطر از توانیم

 فرصت  نام واقع در عنوان. کندیم استفاده سرنخ عنوان از فرصت  عنوان شود، جادیا سرنخ تیصالح دییتا قیطر از فرصت اگر  :عنوان 
 دارد. تمرکز هاآن یرو بر فرد که است یموارد شامل و است

 ک ی ارتباط. شوند مرتبط دو هر ای یمشتر و شخص چند ای کی به توانندیم هافرصت شما، یتجار یالگو به بسته :بالقوه  ی مشتر 
 انیمشتر با رابطه یبررس قیطر از را وکارکسبو شکست  تیموفقا ت دهدیم را امکان نیا هاسازمان به مناسب یمشتر با فرصت
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 ی مشتر سطح در را هافرصت  به مربوط یهاتیفعال تمام تا دهدیم اجازه هاسازمان  به نیهمچن رابطه نیا. کنند یریگیپ  خاص
 .کنند یبررس

 

 محصوالت.  دیکن  مرتبط  فرصت  با  را  محصوالت  دیتوانیم  کند،  استفاده  محصوالت  کاتالوگ  از  شما  سازمان  اگر  :محصول   خط   یها تم ی آ 
 .رندیگ قرار شوند،یم جادیا فرصت نیا از که ییفاکتورها و سفارشات فاکتورها،شیپ  داخل در توانندیم فرصت با مرتبط

 ستیل کیباید  ابتدا د،یکن اضافه فرصت کی به را محصوالت دیخواهیم و دیکنیم استفاده محصوالت کاتالوگ از اگر :مت ی ق  ست ی ل 
 .دیکن یمعرف نظر مورد محصوالت با رابطه در را آن و دیکن هیته متیق

 .شود محاسبه کاربر توسط یدست صورت به ای ستمیس قیطر از تواندیم لدیف نیا :درآمد

 دارد،  قرار  محصول  خط  قسمت  در  ییکاال  هر  که  شودیم  انجام  صورت  نیا  به  معموالً  فرصت  کی  از  فاکتورشیپ   کی  جادیا  : فاکتور ش ی پ 
 .شودیم اضافه فاکتورشیپ  به خودکار طور به

 .شودیم فیتعر فرصت نیا یبرا خدمات ینه یزم در کار بیترت نوع کدام که است نیا انگریب لدیف نیا :کار  ب ی ترت   نوع 
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 ( Opportunity)   فرصت مربوط به    فرم   در   د ی جد   ی فرع   ی ها جدول 
 

 دارد  وجود  فرصت  ای  سرنخ  فرم  در  یفرع   جدول  ای  دیجد  یصفحه   4  که  است  نیا  است  شده  جادیا  فرم  در  که  یگرید  توجه  قابل  رییتغ
 .رقبا و فروش میت داران،سهام ها،ادداشتی ها،تیفعال ها،پست از عبارتند که

 در یاجتماع  یهاتیفعال یه یکل شامل صفحه نیا. دیشو ادغام Yammer با دیتوانیم هاادداشتی و هاتیفعال ها،پست  قسمت در
 هشدار  ای  مالقات  قرار  ل،یمیا  ت،یفعال  ،یتلفن  تماس  کی  ها،تیفعال  یرو  بر  کیکل  با  دیتوانیم  نیهمچن.  بود  خواهد  شما  فرصت  با  رابطه
 .دیکن جادیا رزرو

 

 

 جستجو داده    گاهیپا  در  را  اشخاص  دیتوانیم  قسمت  نیا  در.  دهدیم  را  هاآن  نام  کردن  وارد  امکان  شما  به  دارانسهام   به  مربوط  قسمت
 را یفن داریخر و دارسهام ،تاثیرگذار ،یینها کاربر ،یاقتصاد داریخر رنده،یگ میتصم قهرمان، مانند ییهانقش هاآن به سپس و کرده

 .دیده اختصاص

 نشان  شما  به  نیهمچن. دیکن  اضافه  فرصت  نیا  به  را  یداخل  کاربران  ریسا  تا  دهدیم  را  امکان  نیا  شما  به  فروش میت  به  مربوط  قسمت
 هاآن  کردن اضافه و کاربران یجستجو  از پس. کنندیم کار فرصت نیا یرو بر یگرید کسان چه فرصت مالک بر عالوه که دهدیم

 ،یاحرفهی فروشنده ،یتجار کارشناس ،یاحرفه یدهندهل یتحو حساب، ریمد لیقب از ییهانقش هاآن به دیتوانیم فروش، میت به
 .دیده اختصاص رابخش  ریمد و فروش یفن متخصص ،یاحرفه یدهندهخدمات
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 را  خود یرقبا هاسازمان که یهنگام. کنند یریگیپ  راها آن به مربوط اطالعات تا سازدیم قادر را هاسازمان رقبا، به مربوط قسمت
 را ییهافرصت  چه که شوند متوجه قیطر نیا از توانندیم کنند،یم لیتحل را هاآن به مربوط یهاداده و دهندیم قرار یبررس مورد

 .است بوده قدرچه هافرصت  آن ارزش و اندداده دست از ای آورده دست به

 

 

 3۶۵  ک ی نام ی دا   در   ها فرصت   با   کردن   کار 

 :دیبرو ریز یهابخش به دیتوانیم، هافرصت با کردن کار جیرا یهاروش از یبرخبا  شدن آشنا یبرا

 دیجد یهافرصت جادیا •

 ندیفرآ به مربوط فرم با کردن کار •

 فروش ندیفرآ آنالیز و کردن کیاتومات •

 شده بسته یهافرصت •

 را  دارند یریگیپ  به ازین که ییهافرصت دیتوانیم یسازمرتب و کردن لتریف از استفاده با و ستیل ینما قیطر از معمول، طور به
 است یجیرا یکارها از یکی، هاآن یمشاهده هنگام در هافرصت لیتحل یبرا inline ینمودارها از استفاده نیهمچن. دیکن تیریمد
 .شودیم انجام مرحله نیا در که



 

9۲ 

 

 

 

 .است آمده( Open Opportunities)  باز یهافرصت از ستیل ینما نجایا در

 

 

 

 د یجد   ی ها فرصت   جادی ا 

 .کرد جادیا دیجد یهافرصت توانیم ریز یهاروش  قیطر از

 ها فرصت   قسمت   در   NEW  ی دکمه   از   استفاده   با   و   فرمان   نوار   در .  الف 

 

 

 

https://crmbook.powerobjects.com/wp-content/uploads/2013/06/opportunities-img1.png
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 OUTLOOK  ق ی طر   از   شده   ی ری گی پ   ی ها ل ی م ی ا   ل ی تبد .  ب 

 .شودیم فعال Convert Toقسمت  کار، نیا انجام با. دیکن کیکل بونیر در Trackی گزینه  یرو بر نظرد مور لیمیا در. 1

 .دیکن کیکل Opportunity ینه یگز یرو Convert to قسمت در. ۲

 

 

 

 .دیکن انتخاب را فرصت نیا به مربوط یمشتر و کرده کیکل یمشتر یوجوجست به مربوط قسمت یرو بر. 3

 .دیکن پر قبل روال طبق را فرصت به مربوط اطالعات ریسا. 4

 

 CRM  در   ت ی فعال   ک ی   ل ی تبد .  ج 
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 سرنخ   ک ی   ت یصالح   د یی تا .  د 

 

 

 ن ی کمپ   از   شده   افت ی در   ی ها پاسخ   ل ی تبد .  ه 

 کیتا  دیکن کیکل Convert Campaign Response ینهیگز یرو بر ن،یکمپ پاسخ به مربوط یرکوردها یباال قسمت در. 1
 شود. باز دیجد یپنجره

 

 

 

 Create a quote, order, or)  شخص ای یمشتر کی یبرا فرصت ای سفارش فاکتور،شیپ کی جادیا ینهیگز یرو بر. ۲

opportunity for an account or contact  )دیکن کیکل. 

 .دیکن نییتع را موارد ریسا ،مناسب ماتیتنظ انتخاب با وکرده  جستجو را فرصت با مرتبط یمشتر. 3

 .دیکن کیکل OK ینهیگز یرو بر. 4
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 کاربر  توسط   شده   ن ی تأم   درآمد   از   استفاده   با  فرصت   جادی ا 

 .دیبرو هافرصت به مربوط ینما به CRM افزارنرم در. 1

 .دیکن کیکل New ینهیگز یرو بر فرمان نوار در. ۲

 .دیکن وارد را یکوتاه حاتیتوض، عنوان قسمت در. 3

 نوع  از شما یمشتر باشد، B2Bما ش وکارکسب اگر. دیکن انتخاب را account ای contact کی دیبا بالقوه، یمشتر فیتعر یبرا. 4
account  اگر واست B2C ،نوع از شما یمشتر باشد contact بود خواهد. 

  درآمد  یدست  صورت  به  دیتوانیم  User Provided  ینهیگز  انتخاب  با  فرم  در  Product Line  یهاتمیآ  به  مربوط  قسمت  ریز  در.  ۵
 .دیکن استفاده محصول کاتالوگ از دیتوانیم System Calculated ینه یگز انتخاب با نیهمچن. دیکن وارد را یبیتقر

 ناموفق ای موفق صورت به فرصت نیا که یهنگام. کندیم عمل فروش ندیفرآ یهایورود از یکی عنوان به ینیتخم درآمد لدیف. ۶
 .کنند نییتع را یواقع درآمد زانیم توانندیم کاربران ،شود بسته

 یشخص همان مالک معمول، طور به. شودیم میتنظ کرده، جادیا را فرصت که یشخص یرو بر فرضشیپ  صورت به مالک لدیف. 7
 .دارد عهده بر را  فروش بستن تیمسئول که است

 

 ند ی فرآ   به  مربوط   ی ها فرم   با کردن   کار 

 و هافرصت، هاسرنخ اشخاص، ان،یمشتر یرکوردها یبرا ندیفرآربوط به م یهافرم با دیجد یکاربر رابط کی ،CRM ۲۰11 ورژن
 وکارکسب ندیفرآ انیجر نیچند 3۶۵ کینامیدا در. شودیم شناخته وکارکسب ندیفرآ انیجر عنوان به کهه کرد یمعرف هاپرونده

 شیرایو خود یتجار یازهاین براساس را هاآن ای دیکن استفاده هستند که طورهمان هاآن از دیتوانیم که دارد وجود شده یکربندیپ 
 یتردهیچیپ  شکل  شما  وکارکسب یوهایسنار  که  یصورت  در  و  دیباش  داشته  یتجار  مختلف  یندهایفرآ دیتوانیم  شما  نیهمچن. دیکن
 .دیشو جاجابه هاآن نیب دیتوانیم فرمان نوار یرو پردازش یدکمه یرو برلیک ک با رند،یبگ خود به
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 فرصت  و سرنخ. کنند ییراهنما مراحل و ندیفرآ کی  قیطر از را کاربران توانندیم هاسازمان وکار،کسب ندیفرآ انیجر از استفاده با
 دیتوانیم شما و شودیم ثبت سرنخ عنوان به رکورد کی که است یزمان اولی مرحله. اندشده ادغام ندیفرآ کی و فرم کی داخل در
 .دیکن لیتبد فرصت به را سرنخ بعد، یمرحله به رفتن با

 دهدیم  را  امکان  نیا  شما  به  که شودیم  باز  یاپنجره د،یکنیم  تیصالح  دییتا  یقبل  یهاورژن   در  را  سرنخ  کی  شما  که  یهنگام  :نکته 
 .شودیم بسته پنجره نیا آن، از بعد و دیکن جادیا را خود نظر مورد شخص ای و یمشتر فرصت، تا

 نیا که کنندیم رییتغ هاآن با متناسب هستند،( stages)  مراحل نییپا در که ییلدهایف د،یرویم فروش یبعد یمرحله به یوقت
 شنهادیپ   یمرحله   به(  Develop)   توسعه  یمرحله   از  را  فرصت  که  یزمان  که  دیکن  توجه.  هستند  یساز  یسفارش  و  میتنظ  قابل  لدهایف
 (Propose )مرحله ینهیگز کنار در که یپرچم کونیآ قیطر از دیتوانیم شما. کنندیم ریی تغ مربوطه یلدهایف د،یبریم  (stage  )

 .دیدار قرار مرحله کدام در کهبفهمید  یراحت بهقرار دارد 

 

 DEVELOP مراحل
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 PROPOSE مراحل

 

 

 ند ی فرآ  به   مربوط  ی ها فرم  ی ساز   یسفارش   ی نحوه 

 .دیکن باز را دیکن یسفارش دیخواهیم که یتیموجود فرم. 1

 .دیکن انتخاب را Edit Process سپس و کرده کیکل Process ینهیگز یرو بر فرمان نوار در. ۲

 

 .شودیم باز شما یبرا وکارکسب  ندیفرآ یطراح مرحله نیا در. 3
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 به را هاگام د،یبکش راست سمت به را دیده قرار ندیفرآ در دیخواهیم که ییهامؤلفه ند،یفرآ اصالح یبرا دیتوانیماین قسمت  در. 4
 اگر. عالوه بر این دیکن اضافه ند یفرآ خاص مراحل از کی هر به را کارو جریان  دیکن وارد راشروط  د،یکن اضافه موجود مراحل

 یجهان کارجریان  تمیآ کی عنوان به راآن  د،یکنآغاز  را کارجریان  کی، ندیفرآ لیتکم ای ندیفرآ کی شروع براساس دیخواهیم
 .باشد ندیفرآ یاصل تیموجود همان براساس کارجریان  یمؤلفه  که است مهم نیهمچن. دیکن میتنظ

 در افراد یبرخ که دیکن نییتع دیتوانیم مثال، عنوان به. دیکن فیتعر خاص یندهایفرآ یبرا را یتیامن یهانقش دیتوانیم شما. ۵
 .کنند شیرایو راآن  نتوانند اما نند،یبب را فرصت ندیفرآ بتوانند سازمان

 ندیفرآ یبرا دیجد یهاشیرایو بیترت نیا به و دیکن کیکل Update ینه یگز یرو بر موردنظر، ندیفرآ شیرایو اتمام از پس. ۶
 .ردیگیم قرار شما دسترس در موجود

 یمرحله در و دیکن کیکل Processes یرو بر و رفته Settings قسمت به د،یکن جادیا دیجد ندیفرآ کی دیخواهیم که یهنگام
 نیا  در  که  شودیم  باز  شما  یبرا  Create Process  یصفحه   کار،  نیا  انجام  با.  دیکن  کیکل  فرمان  نوار  در  New  یدکمه  یرو  یبعد

 در و دیکن فیتعر یبند دسته کی کارجریان  ندیفرآ یبرا دیتوانیم نیهمچن. دیکن انتخابرا  خود ندیفرآ نام دیتوانیم شما صفحه
 ود.ش فیتعر یتم یآ چه یبرا ندیفرآ نیا که دیکن  انتخاب Entity به مربوط قسمت

 

 

 

 فروش   ندی فرآ   ز ی آنال   و   ون ی اتوماس 

 ح،یصح استفاده صورت در. کنندیم استفاده کارجریان  از خود فروش ندیفرآ کردن کیاتومات به کمک یبرا هاسازمان  از یاریبس
 :دهدیم ارائه را ریز یایمزا ونیاتوماس



 

99 

 

 

 فروش میت توسط هاداده ورود کاهش •

 .کنند یط را یدرست ریمس و روند فروش، میت که نیا از نانیاطم •

 هشدارها جادیا •

 مهم یهافرصت با رابطه در تیریمد به یرسان اطالع •

 انبار تدارکات خصوص در یرسان اطالع •

 فروش فرصت شدن بسته تاریخ به شدن کینزد خصوص در یرسان اطالع •

 شده گرفته دهیناد یهافرصت براساس یرسان اطالع •

 تیفعال جادیا •

 ینیتخم درآمد مانند گر،ید یپارامترها ای مرحله براساس تیفعال جادیا •

 فروش مراحل براساس هاتیفعال لیتکم •

 فرصت براساس یمشتر یرکوردها یروزرسانبه •

 

 فروش   ند ی فرآ   ز ی آنال

 با. کنند زیآنال را خود فروش یهاداده هاآن از استفاده با تا دهدیم ارائه فروش یهام یت یبرا را یمختلف یهاروش 3۶۵ کینامیدا
 افزارنرم با کار در یباالتر ییتوانا که یکاربران ،(SSRS)  سرور یده گزارش یهاسیسرو در شده جادیا یسفارش یهاگزارش  وجود
 .کنند جادیا موجود یهاداده با رابطه در ییهاگزارش  توانندیم دارند

 

 : است ریز موارد شامل دارد، قرار کاربران اریاخت در هاداده زیآنال یبرا که ییهانه یگز

 نمودارها •

 داشبوردها •

 نماها •

 اهداف •
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 اکسل •

 Report Wizard یهاگزارش  •

 ساخته شیپ  از یندهایفرآ به مربوط یهاگزارش  •

 (SSRS)  یسفارش یهاگزارش  •

 

 :کند دایپ  اطالع ریز موارد از تواندیمها داشبورد و گزارشات از استفاده با شرکت سیرئ

 رسد؟یم نصاب حد به درآمد یزمان چه •

 ؟اندشده گرفته دهیناد ییهافرصت  چه •

 ؟هستند بیشتری لیپتانس یدارا یکار یلدهایف کدام •

 است؟ چگونه فروش کارشناسان عملکرد ینحوه •

 کرد؟ استخدام پرسنل سازمان، یبرا دیبا یزمان چه •

 ؟هستید کینزد یسازمان اهداف به چه میزان •

 

 CRM افزار نرم   در  ها فرصت  بستن 

 ناموفق  ای  موفق  صورت  به  یفرصت  که  یهنگام.  کندیم  کینزد  هافرصت  ناموفق  ای  موفق  بستن  به  را  کاربران  ها،فرصت  حیصح  تیریمد
 به فرصت کی که یزمان کهکرد  نییتعتوان می نیهمچن. شودیم وارد آن یواقع شدن بسته خیتار و درآمد ریمقاد شود،یم بسته
 نیا شدن بسته از پس. همچنین اندکرده عمل موفقفرصت  آن خصوص  درمربوطه  یرقبا از کیکدام شود،یم بسته ناموفق شکل

. کرد باز مجدداً را هافرصت  توانیم لزوم صورت در حال، نیا با. داشت دینخواه شیرایو یاجازه گرید و شده لیتکم کار فرصت،
 .است شده منعکس 3۶۵ کینامیدا در نمودارها و هاگزارش از یاریبس در یواقع درآمد

 .داد انجام فرصت رکورد داخل در ای وه مربوط ینما قیطر  از توانیم را فرصت کی بستن

 

 : فرصت   ی نما   طریق   از 

 . دیکن انتخاب را Opportunityی نهیگز نما، داخل از. 1

 .دیکن کیکل Close as Lost ای Close as Won ینهیگز یرو بر فرمان نوار در. ۲
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 : فرصت   رکورد   داخل   در 

 .دیکن باز را فرصت به مربوط رکورد. 1

 فرصت   به  کینزد  یگفتگو  جادیا  باعث  کار  نیا.  دیکن  کیکل  Close as Lost  ای  Close as Won  ینهیگز  یرو  بر  فرمان  نوار  در.  ۲
 .کنند وارد را مربوطه یرقبا و یواقع درآمد زانیم فرصت، شدن بسته یواقعتاریخ  توانندیم کاربران آن در که شودیم

 .دیکن کیکل OK ینهیگز یرو بر. 3
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 ۳۶۵ کینامیاد در شرفتهیپ فروش ندیرآف

 ک ینامیدا  در  شرفتهیپ   فروش  یندهایفرآ.  کنندمی  تمرکز  فرصت  قیطر  از  سرنخ  ندیفرآ  شرفتیپ   یرو  اول،  یمرحله  در  هاسازمان  اکثر
 ندیفرآ  در فاکتورها  و  سفارشات فاکتورها،شیپ   از  استفاده  نیهمچن  و هافرصت   در  محصول کاتالوگ گنجاندن  به  اول  یدرجه   در  3۶۵

 ای یمال یافزارهانرم با بتوانند که اندشده یطراح یاگونه به فاکتورها و سفارشات فاکتورها،شیپ  محصوالت،. پردازندیم فروش
 یهایدگیچیپ  از یبرخ هاآن جه،ینت در. شوند ادغام و یسازنه یقر یاتیعمل و یمال امور یبرا 3۶۵ کینامیدا مانند ERP یهاستم یس

 .دهندینم انجام را هاآن  معموالً فروش مسئوالن کهدر بر میگیرند  را سفارش فرآیند

 دنبال به ،یسفارش یهاتیموجود در خاص موارد جادیا و شده دیتول محصوالت گذاشتن کنار با هاسازمان از یبرخ ل،یدل نیهم به
 از تینها در و دارد دهیچیپ  یروند فاکتور، و سفارش که شوندیم متوجه بعداً هاسازمان نیا حال، نیا با. هستند یسادگ و سهولت

 یهاتیقابل از استفاده به ازین شما سازمان اگر ن،یبنابرا. کنندیم استفاده خود یندهایفرآ از یبانیپشت یبرا شده ساخته یهاتیقابل
، دیبگذار کنار را یرضروریغ  زیچ هر ابتدا در و دیریبگ نظر در را یداخل یهاتیقابل از استفاده دارد، را کینامیدا در شرفتهیپ  فروش

 .دیکن اضافه را هاآن دوباره دیتوانیم بود الزم که زمان هر در آینده

 

 محصول   کاتالوگ   از   استفاده 

 یجا به مثال، عنوان به. کرد اضافه فرصت به را محصوالت توانیم استفاده، صورت در. ستین یضرور محصول کاتالوگ از استفاده
 ها،رفاکتوشیپ  اساس کاتالوگ، در موجود محصوالت. شودیم محاسبه محصوالت فروش از حاصل درآمد ،ینیتخم درآمد کردن وارد

 را هاکاتالوگ نیا که ییهاشرکت توسط اغلب محصوالت کاتالوگ. دهندیم لیتشک 3۶۵ کروسافتیما در را فاکتورها و سفارشات
 توسط هاکاتالوگ نیا. ردیگمی قرار استفاده مورد زین دهندیم ارائه کامل یهابسته  قالب در را خدمات که یکسان و فروشندیم

 :از عبارتند محصوالت کاتالوگ یهایژگیو و ایمزا. شودینم استفاده دهندیم ارائه یادهیچیپ  خدمات که ییهاشرکت

 .شود محاسبه سفارشات و فاکتورهاشیپ  ها،فرصت در خودکار صورت به تواندیم یگذارمتیق •

 .کنند استفاده کسانی ستیل کی از توانندیم همه نیبنابرا است؛ متمرکز یعمل محصول، یگذارمتیق •

 .دیکن غیتبل و یمعرف هامتیق ستیل قیطر از را محصول یاندازراه و یفصل معامالت ژه،یو شنهاداتیپ  دیتوانیم شما •

 .دیده ارائه خاص و ثابت انیمشتر به را یاژهیو شنهاداتیپ  دیتوانیمشما  •

 .تخمین بزنید را یگذارمت یق زانیم ف،یتخف یهاستیل قیطر از دیتوانیم شما •

 .باشند مرتبط هانیکمپ با توانندیم محصوالت •
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 :دیریبگ ادی رازیر  یاصل یهابخش است الزم محصوالت، کاتالوگ از استفاده از قبل

 ای ERP با ادغام قیطر از محصوالت معمول، طور به. دیفروشیم را هاآن که هستند ییکاالها محصوالت ساده، زبان به :محصوالت 
 منعکس سفارش و فاکتورشیپ فرصت، یگذارمتیق در محصول یبرا شده وارد یهامتیق. شوندیم جادیا کاال یموجود ستمیس
 .شوندیم

 استفاده ژهیو یهامتیق از که هستند محصوالت از یگروه هاستیل نیا. است کاتالوگ یاصل بخش هامتیق ستیل :ها مت ی ق  ست ی ل 
 هر  به را محصوالت توانیم لزوم صورت در. دارد میمستق ریتأث محصول یگذارمت یق بر ستیل در افزوده ارزش ای فیتخف. کنندیم

 در  توانندیم  و  شوندیم  شناخته  هامت یق  ستی ل  عنوان  با  محصوالت  ،کردن  اضافه  از  پس.  کرد  اضافه  است  الزم  که  متیق  ستیل  تعداد
 . رندیگ قرار استفاده مورد سفارشات و فاکتورهاشیپ  ها،فرصت

 کی در مورد هر یبرا توانندیم نیهمچن. شوند استفاده فیتخف زانیم یریکارگبه یبرا توانندیم فیتخف یهاست ی ل :ف ی تخف  ست ی ل 
 طور  به کنند،یم  یداریخر  را  کاالها  از  یمشخص  تعداد  انیمشتر  که  یهنگام  دیتوانیم شما  مثال،  عنوان  به.  شوند  اعمال  متیق  ستیل

 .شوندمی لیتشک هامتیق ستیل یکاالها از فیتخف یهاستیل. دیکن استفاده ستیل یهاف یتخف از خودکار

 مثال، عنوان به. رسندیم فروش بهبر اساس آن ها   خدمات ای محصول کی که هستند یریمقاد واحد، یهاگروه :واحد  ی ها گروه 
 برطبق است ممکن شوندیم ارائه یساعت صورت به که یخدمات. هستند فروش قابل ییتا1۲ ای ییتا ۶ یبسته صورت به هایدنینوش
 .شوند یبندگروه ماه ای هفته روز،

 :شوند ساخته ریز بیترت به دیبا کاتالوگ یاجزا محصول، کاتالوگ جادیا هنگام

 (یالزام)  واحد یهاگروه. 1

 (یالزام)  محصوالت. ۲

 (یالزام)  متیق ستیل. 3

 ( ستین یالزام)  فیتخف ستیل. 4

 ستمیس  قبالً  اگر.  ساخت  ترآسان  را  محصول  کاتالوگ  یسازادهیپ   و  کرد  ساده  واحد،  کی  داشتن  با  تنها  توانیم  را  واحد  یهاگروه  !نکته 
 به محصوالت یهیکل آن در که است نیا ستمیس آن با یسازکپارچه ی یبرا کار نیبهتر د،یاداشته خود محصوالت حفظ یبرا یگرید

 .شوند همگام کاال یموجود ستمیس با و شده جادیا خودکار صورت

 

 محصوالت   و   ها فرصت   با   کار 

: توجه)  شود انجام دیجد یگزینه  یرو بر کیکل با ای فرصت کی به سرنخ لیتبد با تواندیم کار نیا. دیکن جادیا دیجد فرصت کی. 1
 (.شوند مرتبط شخص ای یمشتر کی با دیبا هافرصت
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 :کرد جادیا فرصت سرنخ، کی استفاده از با توانیم که است یزیچ همان نیا

 

 

 

 :کرد جادیا فرصت کی توانیم د،یجد یگزینه یرو بر کیکل با که کنیدمی مشاهده ریز ریتصو در
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 فرض شیپ  مقدار :نکته . دیکن میتنظ System Calculated ی رو را Revenue قسمت ،Product Line Items قسمت در. ۲
 .شود میتنظ ستمیس یسازیسفارش توسط تواندیم درآمد قسمت یبرا

 .دیکن کیکل( Price List)  متیق ستیل کنار در وجوجست  کونیآ یرو بر. 3
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 .دیکن انتخاب را مناسب متیق ستیل. 4

 .شود اضافه فرصت به آن با مرتبط موارد یهمه شودیم باعث متیق ستیل انتخاب :نکته 

 

 

 

 .دیکن کیکل Save  ینه یگز یرو Opportunity فرمان نوار در. ۵

 اضافه یبرا. ردیگیم قرار دسترس در استفاده یبرا Product Line محصوالت یرمجموعه یز د،یجد فرصت شدن رهیذخ از پس. ۶
 .دیکن کیکل رمجموعهیز در ( +عالمت )   یرو بر فرد،منحصربه  محصوالت کردن

 

https://crmbook.powerobjects.com/wp-content/uploads/2013/06/CRM2013_Select-Price-List.png
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  اضافه  متیق ستی ل به سوم یمرحله  در که است یمحصوالت شامل ستیل نیا. دیکن کیکل موجود محصول یوجوجست  یرو. 7
 .اندشده

 .دی کن انتخاب را موردنظر محصول. 8
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 .دیکن وارد Quantity ستون در راتعداد  . 9

 و ضیتعو باال، فروش ،یاکسسور  ،یجانب فروش براساس یمحصوالت میتوانیم محصوالت، کاتالوگ میتنظ ینحوه به توجه با :نکته 
 .دهند ارائه را یشتریب موارد بتوانند فروش ندگانینما تا معرفی کنیم موجود محصوالت ریسا و شده انتخاب محصول نیب ارتباط

 

 

  ی آورجمع  و  رهیذخ  خودکار  طور  به  Est  دیبخواه  که  زمان  هر  در  فرمان  نوار  در  Recalculate Opportunity  یرو  بر  کیکل  با.  1۰
 .دارد یبستگ شده انتخاب یهاتیکم و محصوالت به درآمد زانیم. شودیم

 تخفیف مقدار کردن وارد. کند وارد محصول براساس را فیتخف ،Opportunity محصوالت جدول قسمت در تواندیم کاربر :نکته 
 .کرد پاک فرم از را هاقسمت نیا توانیم لزوم صورت در. گذاردیم اثر Est درآمد بر لدهایف نیا در
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 ها ر فاکتو ش یپ   با   کار 

 یتیامن یهانقش در را هاآن شودیم هیتوص د،یکن استفاده فاکتورهاش یپ  از دیخواهینم اگر. است یاریاخت فاکتورهاشیپ  از استفاده
 یمحاسبه ستمیس از استفاده با فرصت کی از: شوند جادیا روش دو به توانندیم فاکتورهاشیپ . دیکن رفعالیغ  کاربران یهمه یبرا
 تا کرد جادیا فرصت کی از توانیم را فاکتورشیپ  نیچند. New یرو بر کیکل با در نوار فرمان فاکتورهاشیپ  قسمت از ای متیق

 :است ریز بیترت به فاکتورهاشیپ  کار مراحل. باشند یگذار متیق یژهیو شنهاداتیپ  یکننده منعکس

 فاکتور ش ی پ   بستن  ا ی  کردن  بازنده  ا ی  برنده < سفارش   جادی ا < ی ساز   فعال< س ینو ش ی پ < ی ن ی بازب <  فعال < ی ساز   فعال <  س ی نو ش ی پ 

 سینوشیپ   در  که  یزمان.  ردیگیم  قرار  سینوشیپ   حالت  در  خودکار  طور  به  شود،یم  جادیا  فاکتورشیپ   کی  بار  نیاول  یبرا  که  یهنگام
 فعال  را فاکتورشیپ  دیبا کاربر شد، یمشتر به ارائه یآماده فاکتورشیپ  کی که یهنگام. است شیرایو قابل فاکتورشیپ  ،قرار دارد

. برگرداند سینوشیپ  حالت به را آن و کرده ینیبازب را آن کاربر نکهیا مگر باشد؛ینم شیرایو قابل فاکتورشیپ  مرحله، نیا در. کند
 فعال یفاکتورهاشیپ  از. ابدییم شیافزا نسخه هر با خودکار طور به ینیبازب یشناسه . شود ینیبازب بار نیچند تواندیم فاکتورشیپ 
 ادغام یالگو. گرفت نتیپر فرمان نوار در Print Quote for Customer یگزینه انتخاب و لیمیا ادغام از استفاده با توانیم
 گزارش از یاریاخت طور به توانمی نیهمچن. کرد جادی ا را خود به مخصوص یالگو توانمی ای دارد وجود کیاتومات طور به لیمیا
. بنددیم برنده عنوان به را فاکتورشیپ  خودکار طور به فرمان نوار در Create Order یگزینه  انتخاب. کرد استفاده فاکتورهاشیپ 

 .دهدیم رییتغ شده لغو ای بازنده، شده، ینیبازب به را فاکتورشیپ  تیوضع فرمان نوار در Close Quote یگزینه از استفاده

 .دیکن باز را( opportunity)  فرصت. 1

 .باشد متیق ستیل و متیق یمحاسبه ستمیس یدارا دیبا فرصت نیا :نکته 

 .شود باز تانیرو شیپ ( New Quote)  دیجد فاکتورشیپ  فرم تا دیکن کیکل( Quotes)  فاکتورشیپ  یروجدول   در. ۲

 

 داده نقاط ریسا و شده زده نیتخم درآمد مت،یق ستیل جمله از فرصت، از را مربوطه یهاداده خودکار طور به دیجد فاکتورشیپ . 3
 .کندیم یابیباز ،گذارندمی ریتأث فاکتورشیپ  مبلغ کل بر که

 ن یهمچن. دهند اختصاص آن به انقضا خیتار کی و کنند وارد یاریاخت صورت به را فاکتورشیپ  یاجرا خیتار توانندیم کاربران. 4
 .کنند وارد را فاکتورشیپ  نیا یگذار متیق در رییتغ هرگونه توانندیم کاربران
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 .است سینوشیپ  حالت در هنوز فاکتورشیپ  مرحله، نیا در :نکته 

 

 

 .دیکن کیکل Activate Quote ینهیگز یرو شد، یمشتر به ارائه یآماده فاکتورشیپ  که یهنگام. ۵

 .کند رییتغ تا شود اصالح دیبا و ستین شیرایو قابل فاکتورشیپ  ،یساز فعال از پس :نکته 

 

 

 

  ی رو بر ؛ به این صورت کهدیده  ارائه یمشتر به یکیالکترون فرم ای یکاغذ صورت به را فاکتورشیپ  دیتوانیم از،ین صورت در. ۶
Print Quote for Customer شود ارسال یمشتر یبرا لیمیا قیطر از تا شود جادیا لیمیا ادغام لیفا کی تا دیکن کیکل .

 .دیکن استفاده فاکتورشیپ  نیچند جادیا یبرا فاکتورشیپ  نیا گزارش از دیتوانیم نیهمچن
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 بستن روند و کرده کیکل Close Quote یرو دیبا ندارد، فاکتورشیپ  در خود موردنظر اقالم دیخر به میتصم یمشتر اگر. 7
 .دیببند را مرتبط فرصت تا دهدیم را امکان نیا شما به کار نیا. دهد انجام را فاکتورشیپ 

 

 

 

 برنده به را تیوضع خودکار طور به کار نیا. کند کیکل Create Order یرو دیبا کند، یداریخر را نظر مورد اقالم یمشتر اگر. 8
 .دیببند را مرتبط فرصت تا دهدیم را امکان نیا شما به نیهمچن و دهدیم رییتغ
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 ابتدا   از   فاکتور ش ی پ   ک ی   جاد ی ا 

 .دیکن کیکل Sales قسمت یرو ش،یمایپ  نوار در. 1

 .دیکن انتخاب را( Quotes)  فاکتورهاشیپ . ۲

 .دیکن کیکل New یرو بر فرمان نوار یرو. 3
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 .دیکن پر را متیق ستیل و بالقوه یمشتر نام، به مربوط یلدهایف. 4

 .دیکن رهیذخ را فاکتورشیپ . ۵

 

 

 .دیکن کیکل محصوالت جدول  در+ کونیآ یرو فاکتور،شیپ  به اقالم افزودن یبرا. ۶

 .شد خواهند محدود دارند، قرار شده انتخاب متیق ستیل در که یموارد به موجود اقالم :نکته 

 .شود محاسبه فاکتورهاشیپ  کل جمع در و شود اضافه جداگانه طور به دیبا محصول هر :نکته 

 

 

 .دیکن کیکل Activate Quote ینهیگز یرو د،یهست یمشتر به آن یارائه یآماده که یهنگام. 7
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 .کند رییتغ تا شود اصالح دیبا و ستین شیرایو قابل فاکتورشیپ  مرحله، نیا در :نکته 

 Print Quote for یرو بر د،یده ارائه یکیالکترون فرم ای یکاغذ صورت به را فاکتورشیپ  که است خواسته شما از یمشتر اگر. 8

Customer از  دیتوانیم نیهمچن. شود ارسال یمشتر یبرا لیمیا قیطر از تا شود جادیا لیمیا ادغام لیفا کی تا دیکن کیکل 
 .دیکن استفاده فاکتورشیپ  نیچند جادیا یبرا فاکتورشیپ  نیا گزارش

 بستن روند و کرده کیکل Close Quote یرو دیبا ندارد، فاکتورشیپ  در خود موردنظر اقالم دیخر به میتصم یمشتر اگر. 9
 .دهد انجام را فاکتورشیپ 

 برنده   به  را  تیوضع  خودکار  طور  به  کار  نیا.  کند  کیکل  Create Order  یرو  دیبا  کند،  یداریخر  را  نظر  مورد  اقالم  یمشتر  اگر.  1۰
 .دهدیم رییتغ

 

 سفارشات   با   کردن   کار 

 را سفارشات. کنندیم ثبت را کندیم یداریخر یمشتر که یخدمات ای خاص محصوالت و رندیپذیم را فاکتورهاشیپ  سفارشات،
 استفاده  صورت  در  و  است  یاریاخت   سفارشات  از  استفاده.  کرد  جادیا  فعال  فاکتورشیپ   در  Create Order  ینهیگز  انتخاب  با  توانیم
  New  ینهیگز  انتخاب  و  سفارش  قسمت  از  ای  فاکتورهاشیپ   از  را  سفارشات  توانمی  نیهمچن.  کرد  ادغام  ERP  ستمیس  با  را  هاآن  دیبا
 .کرد جادیا

 قسمت  در  فرمان  نوار  دررا    Create Order  ینه یگز.  است  سفارش  به  فعال  فاکتورشیپ   کی  لیتبد  سفارش،  جادیا  یهاراه  از  یکی.  1
 .شود باز دیجد یپنجره کی تا دیکن انتخاب فاکتورشیپ  فرم
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 .دینکن روزبه  را آناصالً  ای بسته را مرتبط فرصت دیتوانیم دیجد یپنجره نیا در. ۲

 

 

 .شود یبارگذار سفارش یپنجره و شود بسته پنجره تا دیکن کیکل OK یرو بر د،یداد انجام را خود انتخاب نکهیا از بعد. 3

 فاکتور،شیپ   نام  ،(خودکار  صورت  به  شده  محاسبه  و  یخواندن  فقط)   سفارش  یشناسه :  از  عبارتند  سفارش  کی  در  ازیموردن  یلدهایف.  4
 . متیق ستیل و ارز ،یمشتر
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 سفارش  فرمان،  نوار  در  Fulfill Order  ینهیگز  انتخاب  با  دیتوانیم  ،یمشتر  به  خدمات  ای  محصوالت  یارائه  و  سفارش  اتمام  از  پس.  ۵
 .دیکن ثبت را

 

 

 

 فاکتورها   با   کردن   کار 

 ثبت از پس فاکتور. دهدیم نشان را انیمشتر به حسابصورت  پرداخت ینحوه  فاکتور. است فروش یچرخه  یینها یمرحله فاکتور،
 فاکتورها  از  به این معنا که اگر  ست؛ین  کامل یمال  تیریمد  ستمیس کی  یمعنا  به 3۶۵  کینامیدا  کروسافتیما.  شودیم  جادیا  سفارش

 دو با تواندیم هم فاکتور سفارش، مشابه. شود ادغام ERP ای یمال تیریمد ستمیس کی با تواندیم CRM شود، استفاده CRM در
 فاکتور   بخش  به  دیتوانیم  ای  د،یکن  جادیا  خاص  سفارش  یصفحه   کی  از  را  فاکتور  کی  میمستق   طور  به  دیتوانیم  شما.  شود  جادیا  روش
 .دیکن هیته فاکتور کی از شیب سفارش ای فرصت کی یبرا دیتوانیم همچنین. دیکن انتخاب دیجد ینهیگز کی و رفته

 فرم کی تا دیکن انتخاب را فاکتور جادیا ینه یگز فرمان نوار در و دیکن باز را خاص سفارش فرم سفارش، کی از فاکتور جادیا یبرا. 1
 .شود باز دیجد فاکتور
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 .شوندیم منتقل فاکتور به سفارش از هاداده تمام. هستند کسانی سفارش و فاکتور یلدهایف. ۲

 .شود روزبه حسابصورت  یبرا فاکتور تیوضع تا دیکن استفاده فاکتور دییتأ  یگزینه از فرمان نوار در. 3

 .دیکن روزبه یدست صورت به را تیوضع دیتوانیم شما نیهمچن :نکته 

 

 

 

 نوار در شده، پرداخت عنوان به فاکتور بستن یبرا. دیبزن کیت شده لغو ای شده پرداخت صورت به را آن دیبا فاکتور، بستن یبرا. 4
 به فاکتور تیوضع اکنون. دیبزن را OK سپس و شودیم باز دیجد یپنجره کی کار نیا با. دیکن انتخاب را Invoice Paid فرمان

 .شودیم داده شینما شده پرداخت صورت به فعال یجا
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 را OK سپس و شودیم باز پنجره کی کار نیا با. دیکن انتخاب را Cancel Invoice ینهیگز فرمان نوار در فاکتور، لغو یبرا. ۵
 .است شده لغو فاکتور تیوضع اکنون. دیبزن

 

 

 


