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در صنعت تجهیزات پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی 
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تسهیل فرآیند های سازمان 
SarvCRM با راهکار نرم افزاری

در سال های اخیر صنعت تجهیزات پزشکی نیز همانند دیگر صنایع همراه با پیشرفت فناوری 
توسعه یافته و با ارائه محصوالت جدید به ارتقا سطح سالمت جامعه کمک کرده است.

البته این پیشرفت تنها در ارائه محصوالت جدید خالصه نشده و شرکت های پیشرو از فناوری 
در بهبود فرایند های داخلی نیز استفاده می کنند. همچنین با توجه به افزایش رقابت، اهمیت 
فرآیندهای ارتباط با مشتری روز به روز در این صنعت افزایش یافته و شرکت های که سریع تر به 

نیازهای مشتریان خود پاسخ بدهند پیروز این رقابت خواهند بود. 

SarvCRM به عنوان نرم افزاری جامع در پوشش فرآیندهای ارتباط با مشتری از جمله بازاریابی، 
فروش، خدمات پس از فروش و مدیریت نمایندگان راهکار اختصاصی خود را در شرکت های 

زیادی در صنعت تجهیزات پزشکی اجرا کرده است که در ادامه به معرفی این راهکار می پردازیم.

نتایج استفاده از نرم افزار CRM بر اساس مطالعات جهانی*

*  SALESFORCE.COM

تا 30% افزایش میزان فروش

تا 56%  باعث افزایش بهبود روابط با مشتری



مزایای راهکار صنعت 
تجهیزات پزشکی

1.  سنجش اثربخشی فعالیت های بازاریابی نظیر نمایشگاه ها و...
2.  بازاریابی هدفمند با جمع آوری اطالعات بازار و مشتریان 

3.  کنترل و رصد فرایند های فروش به مشتریان
4.  دید جامع از بازار و مشتریان با امکان ثبت ارتباط متقابل پزشکان، بیمارستان ها، مراکز 

درمانی و آزمایشگاه ها
5.  برنامه ریزی و مدیریت دوره های تکرار خرید محصوالت مصرفی مراکز

6.  مدیریت مراجعات و فرایند جذب مشتریان جدید توسط ویزیتور ها
7.  هدف گذاری و سنجش تحقق اهداف کارشناسان

8.  مدیریت فرایند نصب تجهیزات
9.  مدیریت سریال و گارانتی دستگاه های ارائه شده به مشتریان

10.  مدیریت فرایند پذیرش یا اعزام نیرو در خدمات پس از فروش
11.  مدیریت سرویس های دوره ای دستگاه ها و تجهیزات مشتریان و چک لیست های مربوطه

12.  سنجش کیفیت محصوالت و خدمات با نظرسنجی پس از فروش یا خدمات پس از فروش
13.  ارتباط با سیستم تلفنی به جهت مشاهده تاریخچه ارتباطی با مشتری پیش از پاسخ 

کارشناس
14.  ارائه پورتال به مشتریان به جهت افزایش کارایی و اثربخشی ارتباط با مشتریان

15.  دریافت گزارشات تحلیلی به جهت کمک به کنترل فرایندها و تصمیم گیری مدیران



جناب کریمی 
مدیر بازاریابی شرکت ژیوان زیست فناوری روژه

راهکاران؛  و   SarvCRM ارتباط  قابلیت  با  سرونو؛  تجربه  با  و  دیده  آموزش  تیم  توسط  نرم افزار  استقرار  از  پس 
توانستیم گزارشات تلفیقی از اطالعات دو سیستم دریافت کنیم که اطمینان در تصمیم گیری هایمان را به حداکثر 

رساند.

خانم باهری 
مدیر IT مجموعه مهندسی فرسار تجارت

رسیدگی به نیازهای مشتریانمان در زمان مورد انتظار آن ها، تنها با آگاهی از بخش های مختلف مجموعه چون 
فروش و خدمات پس از فروش امکان پذیر بود. گزارشات از روند ارتباط و خدمت به مشتریان همراه با اطالعات 

تلفیقی از یکپارچگی دو سیستم راهکاران و SarvCRM  برای ما بسیار رضایت بخش است و نیاز ما را رفع کرده است.

خانم دکتر پریسا میرزایی
مدیرعامل مجموعه نوونورد دارو

در حال حاضر اطالعات پروژه ها و مشتریان ما در SarvCRM ثبت شده و پرونده های کاغذی و فایل های پراکنده 
در شرکت حذف شده که این موضوع در مدیریت اطالعات،پیگیری مشتری و گزارش گیری بسیار به ما کمک کرده 
است. همچنین ارسال خودکار گزارش های روزانه و هفتگی به مدیران باعث کاهش هزینه های کنترلی و گزارش گیری 

شده است.

داستان موفقیت های بیشتر
sarvcrm.com/customers

برخی از داستان های موفقیت 
صنعت تجهیزات پزشکی 

https://www.sarvcrm.com/customers


بی نهایت فروش و بی نهایتحرفه ایپایه
خدمات پس از فروش بی نهایت فروش و بی نهایتحرفه ایپایه

خدمات پس از فروش

بازاریابی

●●●●مدیریت کمپین های بازاریابی

●●●●مدیریت سرنخ های تجاری

مدیریت کانال های تماس

●●●●مدیریت ارتباطات

●●●●ارسال SMS و ایمیل

●●●●مدیریت قالب ایمیل و پیام کوتاه

●●●●ارسال پیام با واتساپ

●●●●ارتباط با سیستم تلفنی ویپ و سانترال

●●●●ارتباط تیم داخلی از طریق کامنت

فروش

●●●●مدیریت مشتریان

●●●●مدیریت اشخاص مرتبط با مشتری

●●●●مدیریت فرصت های فروش

●●●●مدیریت محصوالت و خدمات

●●●●مدیریت و صدور پیش فاکتور

●●●●مدیریت و صدور فاکتور

●●──مدیریت قراردادهای فروش و یادآورنده تمدید قراردادها

●●●─مدیریت پرداخت های مشتریان

●●●─پیش بینی فروش

●●──تعریف مسیر فروش

●●●─مدیریت رقبا

شرکا و نمایندگان فروش

●●──مدیریت فرآیند جذب نمایندگان

●●──آموزش و ارزیابی نمایندگان

●●──رتبه بندی نمایندگان

●●مدیریت فرصت های فروش

CRM ارائه دسترسی به نمایندگان از محل پورتال و یا──●●

●●──ثبت گواهینامه ها و آموزش های ارائه شده به نمایندگان

مدیریت پشتیبانی، صدای مشتری و خدمات پس از فروش

●●──مدیریت درخواست سرویس یا شکایات مشتریان

●●──سنجش رضایت مشتریان

●───مدیریت سریال دستگاه ها

●───مدیریت وارانتی و گارانتی دستگاه ها

●───مدیریت دستور کارها

●───مدیریت سرویس های دوره ای 

●───ثبت تایم شیت ارائه خدمات

●───مدیریت داغی

●───مدیریت کلیم نمایندگان

●───مدیریت نمایندگان خدمات

●───پورتال نمایندگان خدمات

فعالیت ها 

●●●●مدیریت تماس ها و جلسات

●●●●مدیریت وظایف



●●●●مدیریت فایل ها و یادداشت ها

●●●●مدیریت اسناد و کنترل ویرایش ها

●●●●تقویم هر کاربر با امکان مشاهده تقویم سایرین

پورتال مشتریان

●───ثبت و مشاهده سرویس ها )تیکت ها(

●───ثبت و مشاهده سفارشات

●───مشاهده پیش فاکتورها و تایید آن ها

●───مشاهده فاکتورهای صادر شده و دریافت چاپ آن ها

●───مشاهده سابقه پرداخت های انجام شده

●───اتصال به درگاه بانک برای پرداخت آنالین

سفارشات خرید و تامین کنندگان

●●●مدیریت تامین کنندگان

●●●مدیریت و صدور سفارش های خرید

مدیریت پروژه

●●──تعریف پروژه ها

●●──مدیریت ذی نفعان و شرکت کنندگان مهم در هر پروژه

●●──مدیریت فرصت های فروش در هر پروژه

●●──پروفایل اختصاصی برای هر ذی نفع و ارتباط آن با هر پروژه 

●●──مدیریت حقوق دسترسی به اطالعات برای هر پروژه

●●──امکان تخصیص هر پروژه به چند کاربر

قابلیت های عمومی

●●●●گزارش های از پیش ساخته شده

ایجاد گزارش اختصاصی بر اساس قابلیت های ماژول 
گزارش ساز پیش رفته

─●●●

ایجاد تحلیل های اختصاصی براساس قابلیت های ماژول 
تحلیل گر

──●●

●●●●کارتابل مدیریتی و کارشناسی با امکان اختصاصی سازی

●●●●مشاهده تقویم کاری و تقویم همکاران

اتوماتیک سازی فعالیت ها بر اساس قابلیت های ماژول 
گردش کار

──●●

ساخت قالب های PDF برای پیش فاکتورها، فاکتورها، 
قراردادها و سفارش های خرید بر اساس قالب های نمونه

─●●●

●●●─پشتیبانی از چند واحد پولی 

●●●●ثبت نظر یا پیغام برای سایر کاربران 

●●●●مدیریت حقوق دسترسی به اطالعات برای هر کاربر

●●──مدیریت حقوق دسترسی به اطالعات برای هر تیم کاری

●●●●امکان اختصاصی سازی گزینه های انتخابی تعیین شده

●●●─امکان اختصاصی سازی گزینه های انتخابی در تمام فرم ها

●●●─امکان ایجاد فیلدهای اطالعاتی در تمامی فرم ها

●●──امکان ایجاد فرم های اختصاصی

●●──امکان تعریف اهداف در سطح کاربر، تیم و نماینده

●●●●ارتباط با تقویم گوگل

●●──استفاده از API برای اتصال به سایر سامانه ها

●●──فرآیند تایید پیش فاکتور یا سفارش خرید 

●●──ارتباط با نرم افزار راهکاران ابری همکاران سیستم

●●──ارتباط با نرم افزار راهکاران همکاران سیستم 

●●●─ارتباط با نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

بی نهایت فروش و بی نهایتحرفه ایپایه
بی نهایت فروش و بی نهایتحرفه ایپایهخدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش



ویژگی های کلیدی 
SarvCRM نرم افزار

پورتال نمایندگان

جذب نمایندگان

آموزش

مدیریت فرصت های فروش

ارزیابی و رتبه بندی

PRM

 تیم
پشتیبانی

 مركز
سرویس

مشتری

پورتال مشتری

 گارانتی و
قرارداد پشتیبانی

مدیریت منابع
 مدیریت

 دستگاه ها و
قطعات

ارائه سرویس

 نظرسنجی
خدمات

بازاریابی و فروش

 مدیریت كمپین و سرنخ و
سنجش اثربخشی آن ها

 مدیریت حساب و
فرصت فروش

 مدیریت قیف فروش، پیش بینی
فروش و پیگیری های فروش

 مدیریت پیش فاكتور و روال
تاییدیه، فاكتور، قرارداد و پرداخت

. بازاریابی و فروش

. خدمات پس از فروش

. مدیریت نمایندگان

. ارتباط با سیستم های مالی راهکاران، راهکاران ابری و سپیدار



شرکت توسعه راهکارهای مدیریت سرونو 
عضو گروه شرکت های همکاران سیستم

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