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درباره ی شرکت توسعه 
راهکارهای مدیریت سرونو

همکاران  زیرمجموعه های  از  یکی  سرونو«  مدیریت  راهکارهای  »توسعه  شرکت 
نیاز  براساس  و  جهانی  تجربیات  بهترین  بر  تکیه  با  شرکت  این  است.  سیستم 

کسب وکارهای ایرانی نرم افزار SarvCRM را عرضه کرده است.
به  تا  مشتری  با  ارتباط  مدیریت  استراتژی های  طراحی  کار  ابتدای  از  سرونو  تیم 
کارگیری سیستم های CRM، همراه کسب وکارهاست و در تمام بخش های مربوط به 
بازاریابی، فروش، خدمات پس از فروش و مدیریت نمایندگان مانند مشاورانی مورد 

اعتماد، آن ها را همراهی می کند. 
نرم افزارSarvCRM  بر بستر ابر و به شکل یکپارچه با سیستم های راهکاران، راهکاران 

ابری و سپیدار همکاران سیستم عرضه شده است. 



با نرم افزارCRM ، تنها چند کلیک تا 
پاسخ قطعی سواالت زیر فاصله دارید!

چند فروش در جریان است؟ وضعیت هر فروش به چه شکل است؟ تا همین   •
لحظه، فروشندگان برای هر فروش چه اموری را انجام داده اند؟

این کارها به  آیا  انجام چه کارهایی داریم؟  برای موفق شدن هر فروش، نیاز به   •
موقع انجام می شوند؟

آیا تمام اطالعات و سوابق مشتریان در دسترس  حتی با خروج یک فروشنده،   •
است؟

آیا تبلیغات مان اثربخشند؟ آیا فروشی که از محل نمایشگاه داشتیم هزینه های   •
آن را پوشش داده است؟

متوسط سرعت پاسخگویی به نیازها و درخواست های مشتریان چقدر است؟  •

میزان رضایت مشتریان از خدمات و محصوالت چقدر است؟  •

نحوه ی عملکرد و فروش هر نماینده چقدر و به چه صورت است؟  •

از  پس  خدمات  و  گارانتی  مشتریان،  به  فروخته شده  محصوالت  تاریخچه ی  آیا   •
فروش ارائه شده در دسترس است؟



 CRM نتایج استفاده از نرم افزار
.  تا 30% افزایش میزان فروش

.  تا 35% افزایش رضایت مشتری
.  تا 36% افزایش اثربخشی کمپین های بازاریابی

.  تا 38% پاسخگویی سریع تر به درخواست های پشتیبانی

SALESFORCE.COM



با کمک SARVCRM می توانید:

فرایندهای بازاریابی و فروش تان را مدیریت کنید  •
دالیل  به  فروش  در  شکست ها  از  بسیاری  بازاریابی،  زیاد  هزینه های  وجود  با 
SarvCRM به  ساده ای مانند فراموشی و عدم پیگیری به موقع رخ می دهند. 
شما کمک می کند که فرآیندهای فروش تان را با دقت بررسی کنید، از انجام دقیق 
نتایج  بتوانید  تا  باشید  داشته  اطمینان  آن  موفقیت آمیز  پیشبرد  برای  کارها 

فعالیت های بازاریابی تان را تحلیل کنید.

خدمات پس از فروش تان را مدیریت کنید  •
بسیاری از مشتریان کیفیت خدمات پس از فروش را مهم ترین عامل خرید از یک 
شرکت می دانند. با استفاده از SarvCRM می توانید درخواست های مشتریان را 
ثبت و اولویت بندی کنید، تا رفع کامل نیاز مشتری آن ها را مدیریت کرده و در 

پایان نیز به شکل اتوماتیک از مشتریان رضایت سنجی کنید.
همچنین با استفاده از نرم افزار SarvCRM در خدمات پس از فروش می توانید، 
تاریخچه ی دستگاه های فروخته شده به مشتریان، گارانتی و خدمات ارائه شده 

به هر مشتری را با هدف ارائه ی خدمات بهتر مشاهده کنید.

ارتباط با نمایندگان را مدیریت کنید  •
در بسیاری از شرکت ها نمایندگان فروش یا خدمات به نیابت از شرکت مادر در 
از فروش در کنار مشتریان حضور  فرآیند های بازاریابی، فروش و خدمات پس 
دارند و نقش مهمی در موفقیت یا شکست کسب وکار ایفا می کنند. با توجه به 
این نقش مهم، استفاده از ابزار هایی که به مدیریت بهتر نمایندگان کمک کند 

ضروری است.







یکپارچگی با راهکاران، راهکاران ابری و سپیدار  •
و  ابری  راهکاران  راهکاران،  با سیستم های  یکپارچه  کامال  به شیوه ای   SarvCRM
دوباره کاری های  از  یکپارچگی  این  است.  شده  عرضه  سیستم  همکاران  سپیدار 
کارکنان جلوگیری می کند و خطاهای انسانی را کاهش می دهد. همچنین تجمیع 
اطالعات مشتریان از تمامی سیستم ها می می تواند دید کامل تری از ارتباط با 

مشتریان را در اختیار مدیران و کارشناسان قرار دهد.

پورتال مشتریان  •
این درگاه ارتباطی موجب افزایش عمق ارتباط با مشتریان شده و این امکان را 
فراهم می کند که فعالیت هایی نظیر ثبت درخواست های پشتیبانی، ثبت درخواست 
خرید، مشاهده پیش فاکتورها و فاکتورها یا پرداخت آن ها از طریق درگاه بانکی را 

انجام دهند.

اتوماتیک سازی فرایندها با گردش کار  •
در SarvCRM برای کاهش هزینه ها و اطمینان از انجام کارها می توانید فعالیت های 
به  و  تعریف  اتوماتیک  به شکل  را  فرایندهای مشتری  از  با هریک  بعدی مرتبط 
در  تغییر  یا  نشدن  انجام  می توانید  همچنین  دهید.  ارجاع  مربوطه  مسئول 

وضعیت را اطالع رسانی کنید.

ارتباط با سیستم تلفنی  •
و  است  با مشتریان  ارتباطی سازمان ها  کانال های  از مهمترین  تلفنی  سیستم 
Voip و سانترال موجب  SarvCRM با سیستم های تلفنی مانند  قابلیت ارتباط 
می شود که سابقه ی ارتباط با مشتریان در سریع ترین زمان در اختیار کارشناسان 

و مدیران قرار گیرد.

SarvCRM برخی از ویژگی های



گزارش ساز تحلیلی و گزارش ساز پیشرفته  •
گزارش های  از  استفاده  بر  عالوه  مدیران   SarvCRM گزارش سازی  ابزارهای  با 
پیش فرض، می توانند گزارش های اختصاصی را که برای تصمیم گیری و مدیریت 

کسب وکار خود نیاز دارند دریافت نمایند.

اهداف  •
با کمک ماژول اهداف می توان شاخص های کلیدی عملکرد کسب و کار را تعیین 
تفکیک  به  گوناگون  زمانی  بازه های  در  را  شاخص ها  این  تا  فاصله  میزان  و  کرد 

کارشناسان، نمایندگان یا کل شرکت سنجید.

فروش پروژه محور  •
آن،  متنوع  ذی نفعان  و  پروژه  هر  اطالعات  ثبت  نظیر  قابلیت هایی  حوزه  این  در 
پروژه های  شناسایی  چالش  رفع  پروژه،  یک  به  متعدد  فروش های  انجام  امکان 
تکراری، مشخص شدن و گزارش گیری بر اساس وضعیت پروژه، ارتباط متقابل هر 

ذی نفع با هر پروژه و ... به مدیریت بهتر فروش پروژه ای کمک می کند.

رضایت سنجی  •
با استفاده از این قابلیت می توان قالب های مختلف نظرسنجی مانند؛ نظرسنجی 
بر اساس  و  کرد  تعریف  را  و...  ساالنه  نظرسنجی  فروش،  پس  خدمات  از  بعد 
فرآیندهای از پیش تعیین شده بصورت اتوماتیک لینک مربوطه برای مشتری 

ارسال و پاسخ های ایشان دریافت شود.



ارائه وب سرویس  •
وب سـرویـس هــــای کمـــک  بـــا 
 SarvCRM می توانیـد یکپارچگـی 
ابزارهـای  یـا  نرم افزارهـا  دیگـر  بـا 
درون سـازمانی نظیـر وب سـایت 
را ایجـاد کنیـد کـه از دوباره کاری ها 
جلوگیـری کـرده و سـرعت ارائـه ی 
خدمـات بـه مشـتریان را افزایـش 

دهید.



مزیت های نرم افزارهای CRM ابری

موفقیت خود را تضمین کنید. 
در مدل رایانش ابری موفقیت شما و ارائه دهنده ی نرم   افزار به هم گره خورده است. 
ارائه دهنده نرم  افزار همه ی  تالش خود را انجام می دهد تا نرم افزار برای شما ارزشی 

ایجاد کند که همچنان اشتراک خود را تمدید کنید. 

در هزینه ها صرفه جویی کنید. 
در سیستم های بر بستر رایانش ابری، شما هزینه های تهیه ی زیرساخت، سرور و 
سخت افزار، الیسنس و نگهداشت نرم افزار را نمی پردازید. در نتیجه بهای تمام شده 
محل  در  که  است  نرم افزارهایی  از  استفاده  از  کم تر  مراتب  به  نرم افزار  از  استفاده 

مشتری نصب می شود.  

نگران امنیت اطالعات خود نباشید.
تیم سرونو با باالترین استانداردهای امنیتی و بر روی قدرتمندترین و به روز ترین 

مراکز داده در ایران از اطالعات شما محافظت می کند. 

در هر نقطه و در هر زمان به اطالعات تان دسترسی داشته باشید. 
در  ندارید.  کارتان  محل  در  فیزیکی  حضور  به  نیاز   CRM نرم افزار  از  استفاده  برای 
نرم افزارتان دسترسی خواهید  به  اینترنت  به وسیله ی  تنها  از هر مکان  و  هرنقطه 

داشت. 



“

“

و در پایان
و  تغییــر  حــال  در  همــواره  کســب وکارها 
پیشــرفت هســتند و در طــول مســیر خــود 
بــه همراهــی قابــل اعتمــاد نیــاز دارنــد. 
SarvCRM نیــز پیوســته در حــال ایجــاد 
قابلیت هــای جدیــدی اســت کــه بتوانــد بــه 
بهتریــن شــکل پاســخگوی نیازهــای متنــوع 
و بــه روز مشــتریان در حوزه CRM باشــد، و 
بــرای ایــن مســیر پــر تــالش پایانــی نیســت.



ارزش آفرینی برای مشتریان

آقای اربابیان 
موسس و مدیر عامل شیپور

با کمک SarvCRM توانستیم در بازار هوشمندانه تر حضور یافته و با کارایی بیشتری 
مشتریان خود را مدیریت کنیم. موضوع بسیار با اهمیت برای من حضور فعال و 
ارائه ی راهکار براساس نیازمندی های شیپور  منعطف تیم سرونو در پیاده سازی و 

بود که باعث افزایش سرعت و کیفیت خروجی های مورد انتظار ما شد.

آقای بوربور
مدیر بازاریابی و فروش مجموعه بسپار گستر آریا

و  کامل  سیستمی  نبود  و  دوباره کاری ها  منطق  با  مشتریان  اطالعات  از  بسیاری 
منسجم  یکپارچگی  و  بودن  کاربرپسند  اما  شد  نمی  ثبت  کارکنان  توسط  یکپارچه، 
نرم افزار SarvCRM با سیستم راهکاران، موجب شد دیگر چنین دغدغه ای نداشته 

باشیم.

آقای کریمی 
مدیر بازاریابی شرکت ژیوان زیست فناوری روژه

با  و  آموزش دیده  تیم  توسط  راهکاران  با  آن  یکپارچگی  و  افزار  نرم  استقرار  از  پس 
تجربه ی سرونو، اطمینان در تصمیم گیری با دریافت گزارش های تلفیقی از اطالعات 

دو سیستم به حداکثر رسید.



خانم باهری 
مدیر IT مجموعه مهندسی فرسار تجارت

از  آگاهی  با  تنها  آنها،  انتظار  مورد  زمان  در  مشتریانمان  نیازهای  به  رسیدگی 
بخش های مختلف مجموعه چون فروش و خدمات پس از فروش امکان پذیر بود 

که با SarvCRM  میسر شد.

آقای سامانی 
مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور فرزان راد

استفاده از نرم افزار SarvCRM ابری، این امکان را برای ما ایجاد می کند تا کارشناسان 
دسترسی  اطالعات  به  مشخص،   فیزیکی  محل  یا  ابزار  دستگاه،  از  بی نیاز  فروش 
داشته باشند. همچنین در طوالنی مدت هزینه های استفاده ما از یک ابزار CRM را 

کاهش دهد.

جناب قادری 
مدیرعامل مجموعه هونامیک ارتباط رستاک 

و  انبـار  در  محصـوالت  موجـودی  تعـداد  لحظـه اِی  دانسـتن  مـا  اصلـی  دغدغـه ی 
تأییدیه های صورت های مالی بدون نیاز به دسترسـی کارشناسـان فروش در نر  افزار 
مالی بود که با امکان یکپارچگی نرم افزار SarvCRM و سـپیدار، مسـئله ی ما رفع شد. 



 SarvCRM برخی از مشتریان





بازاریابی

مدیریت سرنخ های تجاریمدیریت کمپین های بازاریابی

مدیریت کانال های تماس

ارسال SMS و ایمیلمدیریت ارتباطات

ارسال پیام با واتساپمدیریت قالب ایمیل و پیام کوتاه

ارتباط تیم داخلی از طریق کامنتارتباط با سیستم تلفنی ویپ و سانترال

فروش

مدیریت و صدور فاکتورمدیریت مشتریان

مدیریت قراردادهای فروش و یادآورنده تمدید قراردادهامدیریت اشخاص مرتبط با مشتری

مدیریت پرداخت های مشتریانمدیریت فرصت های فروش

پیش بینی فروشمدیریت محصوالت و خدمات

تعریف مسیر فروشمدیریت و صدور پیش فاکتور

مدیریت رقبا

شرکا و نمایندگان فروش

مدیریت فرصت های فروشمدیریت فرآیند جذب نمایندگان

ارائه ی دسترسی به نمایندگان از محل پورتال و یا CRMآموزش و ارزیابی نمایندگان

ثبت گواهینامه ها و آموزش های ارائه ی شده به نمایندگانرتبه بندی نمایندگان

مدیریت پشتیبانی، صدای مشتری و خدمات پس از فروش

مدیریت وارانتی و گارانتی دستگاه هامدیریت درخواست سرویس یا شکایات مشتریان

مدیریت دستور کارهاسنجش رضایت مشتریان

ثبت تایم شیت ارائه ی خدماتمدیریت سریال دستگاه ها

مدیریت داغیمدیریت سرویس های دوره ای 

مدیریت کلیم نمایندگانمدیریت نمایندگان خدمات

پورتال نمایندگان خدمات

سفارش ها خرید و تامین کنندگان

مدیریت و صدور سفارش های خریدمدیریت تامین کنندگان



فعالیت ها 

مدیریت اسناد و کنترل ویرایش هامدیریت تماس ها و جلسات

تقویم هر کاربر با امکان مشاهده ی تقویم سایرینمدیریت وظایف

مدیریت فایل ها و یادداشت ها

پورتال مشتریان

مشاهده فاکتورهای صادر شده و دریافت چاپ آن هاثبت و مشاهده سرویس ها )تیکت ها(

مشاهده سابقه پرداخت های انجام شدهثبت و مشاهده ی سفارش ها

اتصال به درگاه بانک برای پرداخت آنالینمشاهده پیش فاکتورها و تایید آن ها

مدیریت پروژه

پروفایل اختصاصی برای هر ذی نفع و ارتباط آن با هر پروژه تعریف پروژه ها

مدیریت حقوق دسترسی به اطالعات برای هر پروژهمدیریت ذی نفعان و شرکت کنندگان مهم در هر پروژه

امکان تخصیص هر پروژه به چند کاربرمدیریت فرصت های فروش در هر پروژه

قابلیت های عمومی

امکان اختصاصی سازی گزینه های انتخابی تعیین شدهگزارش های از پیش ساخته شده

ایجاد گزارش اختصاصی براساس قابلیت های ماژول 
امکان اختصاصی سازی گزینه های انتخابی در تمام فرم هاگزارش ساز پیشرفته

ایجاد تحلیل های اختصاصی براساس قابلیت های ماژول 
امکان ایجاد فیلدهای اطالعاتی در تمامی فرم هاتحلیل گر

امکان ایجاد فرم های اختصاصیکارتابل مدیریتی و کارشناسی با امکان اختصاصی سازی

امکان تعریف اهداف در سطح کاربر، تیم و نمایندهمشاهده ی تقویم کاری و تقویم همکاران

اتوماتیک سازی فعالیت ها براساس قابلیت های ماژول 
ارتباط با تقویم گوگلگردش کار

ساخت قالب های PDF برای پیش فاکتورها، فاکتورها، 
استفاده از API برای اتصال به سایر سامانه هاقراردادها و سفارش های خرید براساس قالب های نمونه

فرآیند تایید پیش فاکتور یا سفارش خرید پشتیبانی از چند واحد پولی 

ارتباط با نرم افزار راهکاران همکاران سیستمثبت نظر یا پیغام برای سایر کاربران 

ارتباط با نرم افزار راهکاران ابری همکاران سیستممدیریت حقوق دسترسی به اطالعات برای هر کاربر

ارتباط با نرم افزار سپیدار همکاران سیستممدیریت حقوق دسترسی به اطالعات برای هر تیم کاری



شرکت توسعه راهکارهای مدیریت سرونو 
عضو گروه شرکت های همکاران سیستم

تهران، بلوار نلسون ماندال، خیابان گلگشت، پالک 8
تلفن: 833822۰۰ -۰2۱

www.sarveno.com  |  www.sarvcrm.com

برای دریافت نسخه الکترونیک 
کاتالوگ اسکن کنید.


