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 ویژگیهای اصلی نرم افزار پارس ویتایگر

 نرم افزار جامع

   نرم افزار مدیریت ارتباط با مشیرپ رارو تییای ر با رش م  سمت هاپ مایما  الما   ام
ما یش  ایارپ،مدیریت فردیادهاپ فرتش،بالاریابی،خدمات رس ال فرتش ت ابزارهایی براپ اتش

 .یر کششر می با د CRM جامع ترین نرم افزار… المانی،انباریارپ ت

 عدم محدودیت کاربر در تعداد کاربران

  برخالف بسیارپ ال نرم افزارهاپ مشجشی یر بالار که محدتییت کاربر یارند،نرم افزار رارو تییای ر هیچ
 .ندا یه ت ناشاهد یا ت محدتیییی یر تعدای کاربرا  نرم افزار

 قیمت مناسب

 هیچ نمشنه مشابه اپ براپ نرم افزار CRM  رارو تییای ر با تشجه به نسبت امکانات ت  یمت نرم افزار یر

 .بالار تجشی نداری

 تحت وب و تحت شبکه

 این نرم افزار امکا  نصب بصشرت لشکال ت تحت تب را یاری که یکی ال مزیت هاپ نرم افزار می با د. 

 قابلیت نصب برروی سیستم عامل های مختلف

  ، نرم افزار  ی در ام رارو تییای ر  ابمیت نصب بر رتپ  یسیم عام  هاپ مایمفی همچش  لیاشکس
 .تیادتل ت مکیایاش را یاری

 هسته متن باز و اپن سورس

 رارو تییای ر تاها نرم افزار CRM نرم افزار، به  مین بال بشی  .با هسیه مین بال )اترن  شرو( می با د

 . ما امکا  تش عه نرم افزار را تش ط  ایر تیم هاپ برنامه نشیسی می یهد

 قابلیت استفاده در محیط های تجاری بین المللی

 مدیریت تاحد رشلی ریم فرض 
 امکا  تغییر  الب بر ا او یی ر لبا  ها rtl ت ltr 
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 امکا  تغییر لبا  ریم فرض  یسیم 
  ،میالیپ ت  مرپ به  یسیم بدت  تغییر یر هسیه نرم افزارافزتی  تقشیم هاپ  مسی 
  امکا  انیااب تقشیم  یسیم بر ا او تاریخ  مسی، میالیپ یا  مرپ تش ط هر کاربر به صشرت مجزا ت

 همزما 
 رشییبانی ال تقشیم انیاابی مسیق  ال لبا  انیاابی کاربر 
 ابزار مبدل تاریخ یر یا بشری 
 ت کار  رکت ال طریق راهبرا   یسیم، میاا ب با اصطالحات رایج یر کسب  ها تش ط ابمیت تغییر ترجمه

 را  )تیرایش ر لبا  ریشرفیه(
 امکا  تغییر یر ماطقه لمانی ریم فرض  یسیم 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 اتوماسیون بازاریابی و فروش
 مدیریت کمپین های تبلیغاتی

   تعریا کمپین هاپ تبمیغاتی مایما نمایش اهی،محیطی تامکا…. 
 ابمیت تعریا نشع کمپین مرتبط با مشیرپ ت محصشل  
 ابمیت  فار ی  الپ فرم هاپ مرتبط با کمپین ها با فیمدها ت مقاییر یلاشاه  
 تجزیه ت تحمی  نرخ بالگشت  رمایه بالاریابی براپ هر کمپین تبمیغاتی 
  تبمیغاتی  ام  ایمی  ت ریامک ابمیت ار ال کمپین هاپ 
 امکا  طراحی  الب هاپ گرافیکی براپ کمپین هاپ ایمیمی ت با  ابمیت رشییبانی ال HTML 
 ابمیت مشاهده تاریاچه فعالیت ها ت برتل ر انی هاپ مرتبط با هر کمپین  
 ابمیت ثبت مااطبین، الما  ها ت  رنخ هاپ فرتش یر ررتنده پ هر کمپین بطشر مجزا  
  ایجای رتیدای ت تظیفه براپ کمپین ها ت ثبت یر ررتنده هما  کمپین با  ابمیت ارجاع به کاربرا  ت  امکا

 یا تیم هاپ مایما  الما 
 امکا  ایجای فرصت فرتش مرتبط با هر کمپین بصشرت مجزا 
 امکا  ثبت نیایج ری یرپ هاپ بعدپ مرتبط با کمپین براپ هر مشیرپ بصشرت جداگانه ت الماندهی  ده 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت فرصت های فروش

 امکا  ایجای فرصت هاپ فرتش بصشرت نامحدتی با  ابمیت ایجای با فیمدهاپ  فار ی ت مقاییر یلاشاه 
 ابمیت تعریا مراح  فرتش  
 امکا  مدیریت ت عارضه یابی فرتش با ا یفایه ال  یا فرتش 
   تعریا مقاییر ت یرصد مشفقیت فرصت هاپ فرتشامکا 
 ابمیت ایجای ررتنده براپ هر فرصت فرتش بصشرت مجزا  
 براپ فرصت هاپ فرتش با  ابمیت ارجاع امشر به کاربرا … امکا  یرج فعالیت،رتیدای،تظیفه ت 
 ابمیت تعریا مااطبین ت  المانهاپ مرتبط با هر فرصت  
  مدیریت مااطق جغرافیایی(مدیریت حشله ها ت  همیه بادپ( 
 امکا  ایجای  فارش فرتش ،مرتبط با فرصت هاپ فرتش 
 امکا  یرج ا اای با تمامی فرمت ها یر ررتنده پ هر فرصت فرتش 
 امکا  ایجای ریم فاکیشر مرتبط با هر فرصت فرتش 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 مدیریت پیش فاکتورها

 امکا  ایجای ریم فاکیشر با مقاییر یلاشاه ت با  ابمیت تعریا مالیات،تافیا،حم  ت نق  ت… 
  امکا  یرج ریم فاکیشر یر ررتنده مشیریا 
  امکا  یرج فعالیت،تظیفه،رتیدای براپ هر ریم فاکیشر بصشرت مجزا ت با  ابمیت ارجاع امشر به رر ا 
 امکا  یرج  اد براپ هر ریم فاکیشر 
 بت  فارش فرتش،مرتبط با هر ریم فاکیشر ابمیت ث 
  امکا  ترتی ت خرتج اطالعات ال فای  اکس 
 امکا  تبدی  ریم فاکیشر به فاکیشر ضمن حفظ ریم فاکیشر 
 ابمیت خرتجی گرفین ال ریم فاکیشر با فرمت  PDF 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت فاکتورها

   ایجای فاکیشر با فرمت یارایی ت با  ابمیت یرج مالیاتهاپ مایما،تافیفات،حم  ت نق  تامکا…  (
 (فاکیشر فرتش به فرمت ر می یارایی pdf خرتجی صحیح

 امکا  ایجای فاکیشر با فرمت یارایی ت با  ابمیت یرج مالیاتهاپ مایما،تافیفات،حم  ت نق  ت… 
  امکا  یرج فاکیشر یر ررتنده مشیریا 
 ا  یرج فعالیت،تظیفه،رتیدای مرتبط با هر فاکیشر بصشرت مجزا ت با  ابمیت ارجاع امشر به رر ا امک 
 امکا  یرج ا اای بصشرت مجزا براپ هر فاکیشر 
  یاراپ بام تشضیحات یر ریم فاکیشرها ت فاکیشر با امکا   رارگیرپ مین ریم فرض یر د 
 ابمیت ثبت  فارش فرتش،مرتبط با هر فاکیشر  
  یر نظر گرفین تافیا بر رتپ هر یک ال مشاری فاکیشر ت یا ک  فاکیشر امکا 
 حم  ت نق ( -محا به مالیات )فرتش 
 امکا  ا یفایه ال تاحدهاپ رشلی مایما ت بصشرت همزما  با  ابمیت تبدی  نرخ ارل 
 ت گزارش گیرپ لحظه اپ ت به رتل ال ریم فاکیشرها ت فاکیشر ها بر ا او تضعیت ، تاریخ  ر ر ید… 
  تفکیک صایر کااده ریم فاکیشرها ت فاکیشر ال مسئشل ری یرپ د 
  امکا  ترتی ت خرتج اطالعات ال فای  اکس 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر



  

 
1

1 

      

 قابلیت ثبت و مدیریت سفارشات فروش

 ابمیت ی یه بادپ  فار ات فرتش  
  لمانبادپ  ده ابمیت تکرار هر  فارش فرتش بصشرت 
 ابمیت تعریا فیمدها با مقاییر میاا ب با کسب ت کار  ما  
 ابمیت ارجاع  فارش به تاحدهاپ مایما  الما  ماناد تاحد تشلید  
 ابمیت ایجای ررتنده براپ هر  فارش فرتش بصشرت مجزا  
 ت تاحدهاپ   ابمیت تعریا فعالیت ت رتیدای براپ هر  فارش با امکا  ارجاع امشر به کاربرا   یسیم

 مایما
 ابمیت مشاهده تاریاچه فعالیت هاپ انجام  ده بر رتپ هر  فارش فرتش  
 ابمیت یرج ا اای مرتبط با هر  فارش یر ررتنده هما   فارش فرتش  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ارزیابی عملکرد تیم فروش و ارائه قیف فروش

  مشاهده  یا فرتش بصشرت لمانبادپ  ده 
  محا به ت نمایم  یا فرتش بر ا او میزا  یردمد 
  محا به ت نمایم  یا فرتش  الما 
 ابمیت ی یه بادپ مشیریا  یر هر مرحمه ال فرتش  
 ابمیت مشاهده  یا فرتش ال میزا  فرتش هر کدام ال رر ا  بصشرت مجزا  
  با هر مرحمه ال فرتشامکا  مشاهده فرصت هاپ فرتش مرتبط 
 مشاهده  یا فرتش بصشرت لمانبادپ  ده 
 محا به ت نمایم  یا فرتش بر ا او میزا  یردمد 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 خدمات پس از فروش

 پشتیبانی و ارتباط دو سویه با مشتری از طریق تیکت

  مدیریت کاربرا  رشرتال 
 شیه با مشیرپ ال طریق تیکییاگ ت با ا یفایه ال ررتال مشیرکین ت تب فرم ها ارتباط یت  
 امکا  یرج تیکت تش ط مشیرپ)ال طریق ررتال مشیرکین( با  ابمیت ره یرپ ت یرج فای  ضمیمه 
 امکا  اتلشیت بادپ تیکت ها 
  امکا  ارجاع تیکت ها به کاربرا  ت یا تاحد هاپ مایما  الما 
 نده براپ هر تیکت بصشرت مجزا ابمیت ایجای ررت 
 ابمیت یرج یاییا ت یر ررتنده هر تیکت  
 امکا  یرج تیکت یر ررتنده مشیرپ 
 ابمیت تعریا رتیدای ت تظیفه براپ کاربرا  ت مرتبط با هر تیکت بصشرت مجزا  
 ابمیت مشاهده تاریاچه پ فعالیت هاپ انجام  ده تش ط کاربرا  مرتبط با هر تیکت  
  ا اای با تمامی فرمت ها مرتبط با هر تیکتامکا  یرج 
 ابمیت یرج تیکت یر  راریایهاپ ثبت  ده یر  یسیم  
 امکا  ثبت ررتژه هاپ مرتبط با هر تیکت ت یرج یر ررتنده هما  تیکت 
 امکا  ثبت  رتیس هاپ مرتبط با یک تیکت 
  امکا  ترتیپ ت خرتجی گرفین اطالعات یر فای  اکس 
 کت ها با رارامیرهاپ یلاشاهامکا  گزارش گیرپ ال تی 
  امکا  گزارش گیرپ ال تیکت ها با رارامیرهاپ یلاشاه 
 رشییبانی ال PDF  فار ی یر رشرتال مشیرکین 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 سیستم پرسش و پاسخ

 ابمیت تعریا رر م ت را خ بصشرت نامحدتی  
 تش ط مشیرپ یر ررتال مشیرکین امکا  مشاهده رر م ت را خ 
 امکا  ی یه بادپ رر م ت را خ ها 
 امکا  ایجای یک ررتنده مجزا براپ هر رر م ت را خ 
  مرتبط با هر رر م ت را خ ت یرج یر ررتنده پ هما …  ابمیت یرج یاییا ت هاپ یایدترپ ت 
 رر م ت را خ 
 ا خ ابمیت یرج ا اای با تمامی فرمت ها یر ررتنده هر رر م ت ر 
 ابمیت گزارش گیرپ ال  شاالت میداتل با رارامیرهاپ یلاشاه  
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 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت قراردادهای پشتیبانی

 ( ابمیت ایجای  راریایهاپ مایما)رشییبانی،خدماتی،اجرایی ت… 
  ابمیت یرج  راریایها یر ررتنده مشیریا  
  ررتنده براپ هر  راریایامکا  ایجای یک 
 ابمیت کد بادپ،لمانبادپ،اتلشیت بادپ،تعریا یتره هاپ تکرار  راریایها  
 امکا   فار ی  الپ مقاییر ت رارامیرهاپ  راریایهاپ خدمات 
 ابمیت یرج ا اای )با تمامی فرمت ها( مرتبط با هر  رایای ت یرج یر ررتنده هما   راریای  
 هر  رایای ت یرج یر ررتنده هما   رایای امکا  یرج تیکت هاپ مرتبط با 
 ابمیت مشاهده تاریاچه برتل ر انی ها ت عممیات هاپ انجام  ده تش ط کاربرا  بر رتپ هر  راریای  
 امکا  گزارش گیرپ ال  راریای ها با مقاییر ت رارامیرهاپ یلاشاه 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

 مدیریت پروژهسیستم 

  (تعریا ررتژه به تفکیک نشع د  )مطالعاتی، طراحی، اجرایی، رشییبانی ت… 
 امکا  ایجای یک ررتنده مجزا براپ هر ررتژه 
 امکا  یرج یاییا ت یر ررتنده هر ررتژه 
  امکا  یرج ررتژه یر ررتنده مشیریا 
 ابمیت تعیین بشیجه براپ هر ررتژه  
  با امکا  اتلشیت بادپ ت ارجاع به رر ا  با امکا  ره یرپ ابمیت تعریا تظیفه براپ ررتژه 
 ابمیت ی یه بادپ ررتژه ها  
 امکا  تعریا نقاط عطا ررتژه ها 
 امکا  ثبت میزا  ریشرفت ررتژه 
 ابمیت مشاهده یرصد ریشرفت ررتژه ت تضعیت ررتژه تش ط مشیرپ یر ررتال مشیرکین  
 تا عی ررتژهامکا  مقایسه لما  ریم بیای  ده با لما  رایا   
 امکا  ثبت ا اای)با تمامی فرمت ها( مرتبط با ررتژه 
 امکا  مشاهده گزار ات لحظه اپ ال رتند کارپ ررتژه با مقاییر 
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 اخت فیمیر جهت مشاهده ررتژه ها برا او مشاری کمیدپ  
 امکا  گرفین کپی ال یک ررتژه جهت  اخت ررتژه هاپ مشابه 
  اطالعات یر فای  اکس امکا  ترتیپ ت خرتجی گرفین ال 
 امکا  ری یرپ تضعیت ت نییجه تظایا ررتژه 
  گانت چارت 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 انبارداری

 مدیریت محصوالت و سرویس ها

 ابمیت تعریا محصشالت ت  رتیس ها با امکا  ی یه بادپ  
 ت  رتیس ها با رارامیرهاپ یلاشاه امکا   فار ی  الپ فرم مربشط به محصشالت 
 امکا  یرج تاریخ  رتع ت رایا  رشییبانی براپ هر محصشل ت  رتیس بصشرت مجزا 
 امکا  لمانبادپ دغال ت رایا  فرتش هر محصشل ت  رتیس بصشرت مجزا 
 ابمیت تعریا تامین کااده ت تشلید کااده هر محصشل ت  رتیس بصشرت مجزا  
 دی براپ محصشالت ت  رتیس هاامکا  تعیین  قا  فارش مج 
 امکا  تعریا مسئشل انبار براپ هر محصشل ت  رتیس بصشرت مجزا 
 امکا  ضمیمه تصشیر کاال یر ررتنده محصشل ت  رتیس 
 امکا  تعریا حساب معین براپ هر محصشل ت  رتیس 
 رت مجزا ابمیت تعریا تاحد هاپ مایما رشلی با امکا  تبدی  نرخ ارل براپ هر محصشل ت  رتیس بصش 
 ابمیت یرج ا اای با تمامی فرمت ها یر ررتنده هر محصشل ت  رتیس  
  ابمیت مشاهده فاکیشرها،ریم فاکیشرها، فار ات خرید، فار ات فرتش،فرصت هاپ فرتش مرتبط با 

 هر محصشل ت  رتیس
  امکا  مشاهده  رنخ هاپ فرتش، مااطبین ت  الما  هایی که هر محصشل ت  رتیس را یرخشا ت

 اند بصشرت مجزا یایه
 تعریا رشر انت فرتش براپ هر محصشل ت  رتیس 
 امکا  رکیج بادپ محصشالت با  ابمیت یرج محصشالت رایه یر ررتنده محصشل 
  امکا  ترتیپ ت خرتجی گرفین اطالعات ال فای  اکس 
  ابمیت مشاهده تاریاچه پ هر محصشل ت  رتیس ت امکا  گزارش گیرپ ال محصشالت ت  رتیس ها با 

 رارامیرهاپ یلاشاه

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت پرونده های فروش محصول برای تشخیص اصالت کاال

 امکا  تعریا ررتنده فرتش براپ هر محصشل ت  رتیس بصشرت مجزا جهت مدیریت گارانیی 
 ابمیت  فار ی  الپ فرم هاپ مربشط به هر ررتنده پ فرتش  
 امکا  یرج  ماره  طعه هر محصشل ت با  ابمیت ری یرپ اصالت کاال تش ط مشیرپ 
 ابمیت ی یه بادپ ررتنده هاپ فرتش  
  امکا  لمانبادپ گارانیی محصشل با  ابمیت یایدترپ تش ط  یسیم به کاربرا 
 ابمیت ثبت تیکت هاپ مربشطه یر ررتنده فرتش  
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 ام  ده تش ط کاربرا  بر رتپ هر ررتنده ابمیت گزارش گیرپ ت مشاهده فعالیت هاپ انج 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت دفترچه های قیمت

  ابمیت تعریا یفاتر  یمت براپ ی یه بادپ هاپ مایما مشیریا  
 ابمیت یرج  یمت هاپ میاشع براپ هر محصشل ت  رتیس ت مشیرپ بطشر مجزا  
  رشر انت ت تافیا براپ همکارا  ت نمایادگا امکا  تعریا 
 ابمیت مشاهده تاریاچه پ فعالیت هاپ انجام  ده مرتبط با هر یفیرچه  
 امکا  گزارش گیرپ ال یفاتر  یمت با رارامیرهاپ یلاشاه 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت تامین کنندگان

  کاادگا  بصشرت نامحدتی ت با امکا  ی یه بادپ ابمیت تعریا تامین 
 امکا   فار ی  الپ فرم هاپ مربشط به تامین کاادگا  با رارامیرهاپ یلاشاه 
 امکا  ایجای یک ررتنده مجزا براپ هر تامین کااده 
 امکا  یرج محصشالت مرتبط با هر تامین کااده یر ررتنده هما  تامین کااده 
 ط با تامین کااده یر ررتنده هما  تامین کاادهامکا  ثبت  فار ات خرید مرتب 
 امکا  ثبت ایمی  هاپ یریافیی ت ار الی یر ررتنده هر تامین کااده 
 امکا  مشاهده تاریاچه فعالیت ها ت گزارش گیرپ ال تامین کاادگا  با رارامیرهاپ یلاشاه 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 سفارشات خریدمدیریت 

 امکا  ایجای  فارش خرید مرتبط با مااطبین،انبار، الما  ها ت… 
 امکا   فارش  الپ فرم هاپ مرتبط با  فار ات خرید با رارامیرها ت مقاییر یلاشاه 
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 امکا  ایجای کد ره یرپ مرتبط با هر  فارش خرید 
 امکا  انیااب تامین کاادگا  مرتبط با هر  فارش خرید 
  رتش حم  ت نق  ت انیااب رتش براپ هر  فارش خرید بصشرت مجزا ابمیت تعریا 
 امکا  ارجاع  فارش خرید به تاحدها ت کاربرا  مایما  یسیم با  ابمیت مشاهده تاییدیه ها 
  ابمیت یرج ا اای با تمامی فرمت ها براپ هر  فارش خرید بطشر مجزا ت یرج یر ررتنده هما   فارش 

 خرید
 رتیدای براپ هر  فارش خرید بصشرت مجزا ت ارجاع امشر با رر ا  ت با امکا  یرج   ابمیت ایجای فعالیت ت

 یر ررتنده  فارش خرید
  ابمیت مشاهده تاریاچه برتلر انی ها ت فعالیت هاپ انجام  ده ت گزارش گیرپ ال  فار ات با 

 رارامیرها ت مقاییر یلاشاه

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 اتوماسیون اداری

 کارتابل پرسنلی

  امکا  انیااب یکی ال تقشیم هاپ  مسی، مرپ ت میالیپ تش ط هر کاربر بصشرت مجزا ت همزما 
  امکا  انیااب لبا  هاپ مایما تش ط هر کاربر بصشرت مجزا ت همزما 
 امکا  اعمال تاظیمات تش ط رر ا  بصشرت کامال مجزا براپ کارتاب  خشی 
 نمایم تظایا تعیین  ده براپ هر  اص با امکا  یایدترپ 
 امکا  مشاهده کارتاب  رر ا  هر بام تش ط مدیر د  بام 
 امکا  به ا یراک گذارپ ت اطالع ر انی رتیدایها 
 امکا  برر ی کارتاب  حیی خارج ال  اعت کارپ ت محیط کار 
 یسیم ری یرپ دخرین اخبار  ایت هاپ مرتبط با فعالیت خشی کاربر یر  
  یکپارچ ی ایمی   اصی با نرم افزار ت ی یر ی به ایمی  هاپ یریافیی ت ار ال ایمی  بدت  ترتی به

 ایمی   اصی
  امکا   اخت انشاع فیمیرها مرتبط با بام هاپ مایما جهت جسیجشپ  ریع ت یا  الماندهی اطالعات

 تش ط هر فری یر کارتاب  خشی
  مرتبط با هر کاربر یر  یسیم تش ط کاربر ت مدیریت د  بامامکا  مشاهده تظایا ت رتیدایهاپ 
  امکا  مشاهده ت گزارش گیرپ ال فعالیت رر ا 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت تقویم خصوصی

 امکا  مشاهده تظائا ت رتیدایهاپ مرتبط با کاربر بصشرت رتلانه،هفی ی ت ماهانه 
 ابمیت  sync تقشیم گشگ  با تقشیم کاربر ت انیقال رکشریها به تقشیم نرم افزار 
 امکا  ثبت رتیدای ت تظیفه با  ابمیت ار ال یایدترپ 
 امکا  گزارش گیرپ ال فعالیت هاپ انجام  ده بر رتپ هر رتیدای ت تظیفه 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مشترکمدیریت تقویم 
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 امکا  ثبت رتیدای ت تظیفه براپ تمامی رر ا  ت نمایم یر تقشیم مشیرک 
 ابمیت تعریا یایدترپ براپ رر ا  ت براپ هر رکشری بصشرت مجزا  
 امکا  گزارش گیرپ ال رتیدایهاپ مشیرک 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت وظایف

 کاربرا  ت گرتههاپ کاربرپ با  ابمیت ی یه بادپ امکا  ثبت تظیفه براپ 
 امکا   فار ی  الپ فرم هاپ مربشط به تظایا با مقاییر ت رارامیرهاپ یلاشاه 
 ابمیت لمانبادپ  رتع ت  رر ید تظایا  
 ابمیت اتلشیت بادپ تظایا  
 ابمیت تعریا یایدترپ ت یتره تکرار براپ هر تظیفه  
 یر هما  ررتنده…(رتنده )مشیریا ،ررتژه ها،فاکیشرها ت  ابمیت یرج تظایا مرتبط با هر ر 
 ابمیت مشاهده عممیات هاپ انجام  ده تش ط رر ا  بر رتپ هر تظیفه بصشرت مجزا  
 امکا  گزارش گیرپ ال تظایا با مقاییر ت رارامیرهاپ یلاشاه 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

 مدیریت رویدادها

 ابمیت ایجای رتیدای براپ رر ا  ت گرتههاپ کاربرپ با امکا  ی یه بادپ  
 امکا   فار ی  الپ فرم هاپ مربشط به رتیدایها با مقاییر یلاشاه 
 امکا  لمانبادپ  رتع ت رایا  هر رتیدای 
 امکا  یعشت ال کاربرا  براپ هر رتیدای ت با  ابمیت ار ال یایدترپ 
 ت یرج یر ررتنده هر کدام ال د  ها… مشیریا ،ررتژه ها، الما  ت امکا  ایجای رتیدای مرتبط با 
 ابمیت ایجای تکرار ت یایدترپ هر رتیدای بصشرت لمانبادپ  ده  
   امکا  گزارش گیرپ ال هر رتیدای بصشرت مجزا ت با  ابمیت مشاهده عممیاتهاپ انجام  ده تش ط کاربرا

 بر رتپ هر رکشری

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 مدیریت ارجاعات

 امکا  ارجاع تمامی یایه هاپ  یسیم به کاربرا  یا گرتههاپ کاربرپ ماناد تیم فرتش

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت ایمیل

  ار ال ایمی  بدت  ترتی به ایمی   اصیاتصال ایمی  به نرم افزار ت ی یر ی به ایمی  هاپ یریافیی ت 
  امکا  ذخیره  الپ ایمی  هاپ ار الی ت یریافیی یر ررتنده،مااطبین، رنخ هاپ فرتش، الما  ها،تامین

 …کاادگا  ت
 نشان ر ایمی  هاپ خشانده نشده 
 )ابمیت مشاهده تضعیت ایمی  ها)بال  ده ت یا نشده  
 ابمیت  اخت رش ه براپ ایمی  ها  
  اخت  الب هاپ میاشع براپ ار ال هاپ گشناگش  ت براپ بام هاپ مایما  الما  بصشرت  ابمیت 

 نامحدتی
 امکا  ار ال انبشه ایمی  براپ کمپین ها ت یا اطالع ر انی به مشیریا ،تامین کاادگا  ت… 
  مبدل ایمی  جهت ا کن ایمی  ها ت افزتی  گریش کار براپ هر ایمی  با  ابمیت افزتی SSL ت… 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس ارتراست

      

 سیستم مدیریت اسناد

 امکا  یرج ا اای با تمامی فرمت ها یر  یسیم 
 ابمیت رش ه بادپ ت کد بادپ ا اای  
 امکا  ضمیمه کری   اد مربشط به هر بام ال  یسیم ت یا مربشط به مشیریا  یر ررتنده هما  بام 
 کاربرا  مایما ت یا گرتههاپ مایما  الما   ابمیت ارجاع ا اای به 
  ابمیت مشاهده الگ هر  اد بصشرت مجزا ت با امکا  مشاهده تاریاچه برتل ر انی ت عممیات انجام  ده 

 تش ط رر ا  بر رتپ هر  اد
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 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 دفتر اندیکاتور

  یریافیی ت ار الیامکا  یرج نامه هاپ 
 ابمیت  ماره بادپ ت ی یه بادپ نامه ها  
 امکا  ارجاع نامه تش ط کاربرا  به بام ها ت کاربرا  مایما 
 امکا  یرج فای  ریش ت براپ هر نامه 
  امکا  مشاهده تاریاچه هر نامه ت عممیات هاپ انجام  ده براپ هر نامه تش ط کاربرا 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

 چت عمومی

 امکا  ارتباط کاربرا   یسیم ال طریق چت یاخ   یسیم 
  امکا  ایجای چت رتم هاپ مایما براپ بام هاپ مایما  الما 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

 چت پیشرفته

  ابمیت گفی ش یر رارو تییای ر براپ کاربرا  
 تشانایی لیاک گفی ش به هر یک ال رکشریها 
 ) رشییبانی ال کانال ها ) اب  ی یر ی براپ همه کاربرا 
 رشییبانی ال گرته هاپ خصشصی ت ریام هاپ مسیقیم 
  اضافه کری  به لیست عال ه مادپ ها(” مشری عال ه“ ابمیت مشاص کری  مکالمات( 
 ل به لیست در یش ها(امکا  ذخیره  الپ مکالمات یا تاالر گفی ش ) انیقا 
 رشییبانی ال ضمائم یر تاالر گفی ش/چت 
 رشییبانی ال جسیجش بر ا او نام تاالر گفی ش ت ریام ها 
 رشییبانی ال ریام ر انی ت ار ال اطالعیه ها به صشرت لحظه اپ 
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 رشییبانی ال تیرایم مین با  ابمیت هاپ حرتف تشرر، کج نشیسی، خط کشید  لیر کممات، انداله کممات ،
 رنگ کممات ت  کمک

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 اطالعیه ها و یادآوری

 الگار با اکثر ماژتل هاپ ا یانداری  
  رشییبانی ال مااطبین،  رنخ ها،  الما  ها، تیکت ها، فرصت ها، ریم فاکیشرها، فاکیشرها،  فار ات

 رتیدایه ها ت لیست کارهافرتش، ررتژه ها، تظایا ررتژه، 
 امکا  یرگیر کری  ت نمایم اطالعیه ها با ا یفایه ال گریش کار ا یانداری رارو تییای ر 
 ی یر ی د ا  به دیکن براپ نمایم اطالعیه ها 
 اطالعات رکشری اصمی با تشانایی کمیک 
 ااطالعیه ه  تشانایی به تعشیق انداخین یا تایید 
 الگار با مدیریت ماژتل  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 مدیریت ارتباط با مشتری

 ارتباط با مشتریان احتمالی

  ابمیت یرج اطالعیه یر  یسیم ت امکا  مشاهده تش ط کاربرا  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

 مدیریت اطالعیه ها

  رنخ هاپ فرتش با  ابمیت  فار ی  الپ فرم ها ت فیمدهاامکا  ایجای  
 ابمیت ایجای ررتنده مجزا براپ هر  رنخ فرتش  
 امکا  مشاهده تاریاچه برتل ر انی ها ت فعالیت هاپ مرتبط با  رنخ فرتش 
 امکا  یرج یاییا ت براپ هر  رنخ ت یرج یر ررتنده پ  رنخ 
  فرتش ت ثبت یر ررتنده با امکا  ارجاع امشر به رر ا  ابمیت ثبت رتیدای ت تظیفه مرتبط با  رنخ 
 امکا  ار ال ت یریافت ایمی  به  رنخ فرتش با  ابمیت ثبت یر ررتنده هر  رنخ بصشرت مجزا 
 ابمیت ثبت ا اای با تمامی فرمت ها یر ررتنده  رنخ  
  امکا  یرج اطالعات مربشط به محصشالت ت خدمات یرخشا یی  رنخ یر ررتنده ایشا 
    ابمیت ذخیره  الپ تاریاچه تماو با  رنخ یر ررتنده پ هما   رنخ به همراه جزئیات تماو ت فای

 ضبط مکالمه
 امکا  تبدی   رنخ هاپ فرتش به مشیریا  بالفع  تاها با یک کمیک 
  امکا  انیقال تمامی اطالعات ثبت  ده یر ررتنده  رنخ هاپ فرتش به ررتنده مشیریا  بالفع  تاها با

 یکیک کم
 ابمیت گزارش گیرپ ال  رنخ ها با مقاییر ت رارامیرهاپ یلاشاه  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ارتباط با مشتریان حقیقی و حقوقی

 امکا  ثبت مااطبین حقیقی ت حقش ی با  ابمیت ی یه بادپ 
  ابمیت ثبت مااطبین مرتبط با یک  الما  
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  فیمیرهاپ مایما براپ مشیریا امکا   اخت 
  امکا  ترتی ت خرتج اطالعات ال فای  اکس 
 امکا  حذف ت تیرایم تکی ت گرتهی 
 امکا  تغییریر فرم ثبت اطالعات مشیریا  مطابق با نیالهاپ  ما 
  ابمیت ثبت رتیدای ت تظیفه مرتبط با مااطب ت ثبت یر ررتنده با امکا  ارجاع امشر به رر ا  
 یا ت براپ هر مااطب ت یرج یر ررتنده پ ایشا امکا  یرج یای 
 امکا  ار ال ایمی  ت ریامک بصشرت تکی ت گرتهی ت نیز ثبت د  یر ررتنده مااطبین 
 امکا  ثبت فای  صشتی مکالمه یر ررتنده مااطبین 
 یر ررتنده ایشا … امکا  ثبت اطالعات مالی مااطب ماناد فاکیشر ت ریم فاکیشر ت 
  کمیه فرمت ها یر ررتنده مااطبینامکا  ثبت ا اای با 
  امکا  ثبت  راریایهاپ مرتبط با مااطب یر ررتنده ایشا 
 امکا  ثبت ت در یش ایمی  هاپ ار الی ت یریافیی یر ررتنده مااطب 
 امکا  تعریا ررتژه براپ هر مااطب ت ثبت یر ررتنده ات 
 امکا  تفکیک مااطبین حقیقی ت حقش ی ت ایجای ارتباط میا  دنها 
 کا  مشاهده تاریاچه فعالیت هاپ انجام  ده تش ط کاربرا  بر رتپ هر ررتندهام 
 ابمیت گزارش گیرپ ال مااطبین با مقاییر ت رارامیرهاپ یلاشاه  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 مدیریت کاربران

 مدیریت کاربران

 عدم محدتییت یر تعریا کاربرا   یسیم 
 عدم محدتییت یر ا یفایه همزما  کاربرا  ال  یسیم 
 به کاربرا …  ابمیت ارجاع امشر ت ررتنده هاپ مااطبین، الما  ها،ررتژه ها،فاکیشرها ت 
 امکا  مشاهده امشر مربشط به هر کدام ال رر ا  با  ابمیت مشاهده امشر انجام  ده 
   براپ هر کدام ال…(هاپ میفاتت ت ابمیت تعریا تاظیمات میفاتت )تقشیم  مسی،میالیپ،لبا 
 رر ا  بصشرت مجزا ت با امکا  کارکری همزما  یر  یسیم 
  نمشیارهاپ مایما دمارپ براپ امشر رر ا  ماناد فرصت هاپ فرتش،یردمد بر ا او  رنخ ها،تیکت هاپ

 .…بال ت
 امکا  گزارش گیرپ ال فعالیت رر ا  با رارامیرهاپ یلاشاه 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 تعریف چارت سازمانی

 امکا  تعریا چارت  المانی با  ابمیت تعریا لیر  اخه بصشرت نامحدتی 
 ابمیت تعریا گزارش یهی هر  اخه به  اخه هاپ باالتر  
 ابمیت تعریا مجشلهاپ ارجاع امشر هر  اخه به کاربرا  همسطح، طح باالتر ت یا رایین تر  
 تعریا  شانین ی یر ی به اطالعات نرم افزار براپ هر  اخه بصشرت مجزا  ابمیت 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت دپارتمان های سازمانی

 ابمیت تعریا تیم هاپ مایما  الما  فرتش،بالاریابی،فای ت … 
  نامحدتیامکا  افزتی  کاربرا  به تیم هاپ مایما بصشرت 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 مدیریت سطوح دسترسی

 ابمیت تعریا  طشح ی یر ی براپ هر گرته ت کاربر بصشرت اخیصاصی  
 ابمیت تعریا ی یر ی به  سمت هاپ مایما بصشرت کمی ت جزئی ماناد )کاربر فقط ی یر ی  
 یا یه با د به  ماره تماو مشیرپ یر فرم مربشطه) 
   ابمیت تعریا تیرایم،حذف،ایجای ت یا فقط نمایم هر رکشری بصشرت جداگانه یر  یسیم تش ط کاربرا 

 ت یا گرتهها
 ابمیت تعریا  شانین به ا یراک گذارپ اطالعات تش ط کاربرا  بصشرت مجزا براپ هر کاربر ت یا گرته  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 ابزارهای ارتباطی

 ارسال و دریافت ایمیل

 امکا  ار ال ایمی  ال طریق SMTP 

 یریافت ایمی  ال طریق IMAP 
 امکا  تبدی  ایمی  هاپ ترتیپ به رکشریهاپ مایما یر  یسیم ماناد:  رنخ ت تیکت 
 مرتبط  الپ ایمی  هاپ یریافیی با رکشریهاپ  یسیم 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ارسال پیامک

 ار ال ریامک 
 ار ال ریامک تش ط گریش کارها 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 دریافت پیامک

 امکا  یریافت ریامک ال طریق URL ت تب  رتیس 
 امکا  لمانبادپ ت خشیکار الپ فردیاد یریافت ریامک ال طریق تب  رتیس 
 ابمیت تعریا  رتیس یهاده  (Provider)  جدید ت  فار ی  الپ 
 امکا  ایجای  رنخ ت تیکت جدید ال طریق ریامک ترتیپ 
 امکا  ایجای  رنخ جدید ت یا تیکت ها ام یریافت اعدای خاص 
 امکا  اصالح  ماره تمفن ریامک هاپ ترتیپ 
 ،( شانین، نقم ها، گریش کار ها ت  طراحی با ا یانداری ماژتل هاپ رارو تییای ر )  طشح ی یر ی … 
  امکا  ا یفایه ال مشبای  هاپ اندرتیدپ به عاشا   رتیس یهاده او ام او براپ ار ال ت یریافت او

 ام او

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 فکس

  ماره تمفن یارندامکا  کار با تمامی ماژتل هاپ ا یانداری رارو تییای ر که فیمد  
  الگار با ماژتل هاپ  فارش خرید، فرتش ت فاکیشر ت ریم فاکیشر جهت ار ال فای  PDF 
 امکا  ار ال ت یریافت فکس 
 امکا  ایجای فکس جدید ال طریق تیرایش ر به همراه ا اای ضمیمه 

 :قابلیت ارسال و دریافت با یکی از سرویس دهنده های زیر

 رتیس فکس ایایرنیی  FAX.ir 

 رتیس  hylafax  یر مرکز تمفن هاپ السییکس یا ایزاب 

 رتیس فکس دنالشگ )فکس مشیم( با نرم افزار فکس  رتر  activefax 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 پوش نوتیفیکیشن

 ابمیت ار ال اطالعیه بر ا او گریش کار  
 افزار تییای ر ماناد تغییرات بر رتپ یک رکشری،ذخیره یک رکشری جدید   ابمیت یریافت اطالعیه هاپ نرم

 …ت
 رشییبانی ال کمیه ماژتل هاپ ا یانداری تییای ر 
 امکا  یریافت اطالعیه هاپ تییای ر بر رتپ گرته یا دپ یپ  اصی یر تم رام 
 امکا  یریافت اطالعیه ها بر رتپ مرترگرها ماناد Mozilla ,chrome ت… 
  یافت اطالعیه ها ال طریق ارمیکیشن مشبای  ابمیت یر 
  رشییبانی ررتتک XMPP ت  الگار با مساجرهاپ XMPP ت Jabber 

 رشییبانی ال Wen Notification تش ط کار با  رتیس هاپ ار ال اطالعیه OneSignal ت 
FoxPush ت Pushassist 

 ق  رتیس هاپ ار ال اطالعیهر رتپ تیادتل، مک ت تمفن همراه ال طریب  امکا  یریافت اطالعیه ها 
Pushover ت Pushsafer ت  Pushed 
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 امکا  یریافت اطالعیه ها بررتپ  بکه هاپ اجیماعی تیمی ال طریق  رتیس هاپ ار ال اطالعیه 
Slack 

 هشلت ا یفایه ال ماژتل رشش ناتیفیکیشن  
 رعت باالپ ماژتل  Push notification تییای ر 
  یلاشاه کاربر ابمیت تغییر تاظیمات به 
 ابمیت رییابی ریام هاپ ار الی ت تاظیمات انجام  ده  
 الگار با  طشح ی یر ی ا یانداری تییای ر جهت نمایم  Web Notification 
 یریافت رشش نشتیفیکیشن ها حیی ها امی که برنامه پ مربشطه بسیه با د 
 یریافت رشش نشتیفیکیشن حیی یر صشرت  ف  بشی  صفحه پ کاربر 
  الپ ت غیرفعال  الپ د ا  یر گش ی هاپ هش ماد ت هم چاین مرترگرهاپ تبفعال  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 امنیت

 سطل بازیابی

  

 امکا  مشاهده ت بالگریانی اطالعاتی که تش ط کاربرا  نرم افزار بصشرت عمدا ت یا  هشا راک  ده ا ت 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 پشتیبان گیری استاندارد

  امکا  تهیه فای  رشییبا  فقط ال بانک اطالعاتی ت بالگریانی د 
 امکا  تهیه نساه رشییبا  بصشرت لمانبادپ  ده ت اجرا تش ط گریش کارها 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 امنیتیسپر 

 امکا  جمشگیرپ ال هک  د   یسیم 
 امکا  گزار  یرپ ال حمالت انجام  ده به  یسیم 
 ابمیت تعریا لیست  یاه  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 htaccess ویرایشگر

  امکا  تغییر تاظیمات  رتر  ی در ام ال طریق فای 
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 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 تاریخچه بروزرسانی ها

  ابمیت تعریا نمایم ت یا عدم نمایم تاریاچه هاپ برتلر انی یر ررتنده هاپ مشیریا ، راریایها،ررتژه 
 …ها ت

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ورود امن

 ا یباه رمز عبشر امکا  تعریا یفعات مجال ی یر ی یر صشرت ترتی 
 ابمیت تعریا مدت لما  مراجعه مجدی کاربر یر صشرت مسدتی  د  حساب کاربر  
 ابمیت تعریا لیست  یاه براپ ترتی به  یسیم  
 ابمیت ار ال اطالعیه به مدیر ت یا کاربرا   یسیم یر صشرت تالش یک کاربر براپ ترتی غیر مجال  
  ابمیت مشاهده تاریاچه ترتی کاربرا  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس رتراستا

      

 

 احراز هویت دو مرحله ای

 ابمیت ار ال رمز یتم ترتی به کاربرا  ال طریق ایمی ،ریامک ت یا نرم افزار مشبای  احرال هشیت  
 ،رشییبانی ال نرم افزارهاپ احرال هشیت براپ اندرتیدios،windows phone،blackberry 
 یسیم حیی یر مشا عی که  اص غیر مجال نام کاربرپ ت رمز ترتی به  یسیم را بداند امایت بیشیر  
  ثانیه یکبار 30تعشیض رمز یتم بصشرت خشیکار ت هر 
 ابمیت تعریا طشل ت تعدای کاراکیرهاپ رمز یتم  
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 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 LDAP اهراز هویت

  احرال هشیترشییبانی ال LDAP ت اتصال به اکییش یایرکیشرپ 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 گوگل reCapcha کد امنیتی

 امکا  ا یفایه ال reCapcha گشگ  یر تب فرم ها 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

 کاربران پرتال مشترکین

   مشاهده الگ کاربرا  رشرتال مشیرکینامکا 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 پشتیبان گیری پیشرفته

 نساه هاپ رشییبا  فای  ها ت رای اه یایه برنامه ریزپ  ده 
 رشییبانی ال نساه هاپ رشییبا  محمی ت FTP 



  

 
3

5 

  ایمی  ها فار ی  الپ نساه هاپ رشییبانی جهت ار ال اطالعیه 
 بکاپ گیرپ یتره اپ ال نرم افزار 
 الگار با مدیریت ماژتل  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 توسعه و سفارشی سازی

 مدیریت فرم ها

 امکا   فار ی  الپ کمیه فرم هاپ  یسیم با فیمدهاپ یلاشاه 
 امکا  تعیین فیمدهاپ اجبارپ ت اخییارپ 
  افزتی  بمشک هاپ  فار ی ابمیت 
 ( ابمیت تعریا فیمدهاپ جدید)میای،ایمی ، ماره،تاریخ ت… 
 ابمیت تعریا طشل کاراکیر براپ هر فیمد  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ویرایشگر منوها

  ی یر ی براپ گرتههاپ  ابمیت تعریا نمایم ت یا عدم نمایم ماشهاپ  یسیم با  ابمیت تعریا  طح
 کاربرپ به هر کدام ال ماشها ت ماژتل هاپ  یسیم

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 و اتصال به سایر نرم افزارها ( API ) وب سرویس

 ارائه تب  رتیس جهت اتصال به  ایر نرم افزارها 
 اتصال نرم افزار CRM  مانادبه نرم افزارهاپ جانبی outlook ارمیکیشن مشبای ، تقشیم گشگ  ت هم ام ،

  الپ ت تبایل صحیح اطالعات
 ابزار مدیریتAPI   گشگ  جهت انجام هم ام  الپ تقشیم ت مااطبین با اکانت گشگ  کاربرا 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ویرایشگر فهرست های انتخابی
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  مقاییر فهر ت انیاابی براپ تمام فیمدها ت ماژتل هاپ  یسیم ابمیت تعریا 
 ابمیت تغییر نام ت یا حذف مقاییر فعمی فهر ت انیاابی  
 ابمیت تعریا حق ی یر ی براپ نقم ها بر رتپ مقاییر فهر ت انیاابی  
 ابمیت تعشیض مش عیت مقاییر فهر ت هاپ انیاابی  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 امکان ساخت فیلترهای جدید در ماژول ها

 امکا  ایجای فیمیرهاپ جدید یر ماژتل هاپ  یسیم ماناد  رنخ هاپ فرتش،مااطبین،فاکیشرها ت… 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 کدینگ رکوردها

  بصشرت  فار ی… فاکیشرها، فار ات خرید ت فرتش تامکا  ایجای کدیاگ رکشریها ماناد 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 روابط موجود میان فهرست های انتخابی

 ابمیت مرتبط  اخین محیشا یک فهر ت انیاابی با فهر ت انیاابی یی ر  
 یر فهر ت انیاابی یی ر  ابمیت کایرل مقاییر فهر ت انیاابی تش ط مشاری انیااب  ده 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 معادل یابی فیلدها
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 ابمیت فعال  الپ یر  رنخ هاپ فرتش براپ تبدی  به مااطب ت  الما  تاها با یک کمیک  
 ابمیت تصمیم گیرپ راجع به اطالعات ذخیره  ده بها ام تبدی   رنخ فرتش به فرصت فرتش  
 ابمیت حذف یا انیقال محیشا فیمدها به فیمدهاپ  فار ی مااطبین ،  الما  ها ت فرصت هاپ فرتش  
 ابمیت لیاک کری  فیمدهاپ  فار ی یر  رنخ به مااطب ، الما  ت فرصت فرتش  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 فیلد های سفارشی پیشرفته

 :ریشرفیه  ام  فیمدهاپ لیر می با دفیمد هاپ  فار ی 

 تاریخ میالیپ 
 کد ممی ایرانی 
  ماره مشبای  ایرا  
 دپ یپ تم رام 
 ماره تاتس دپ  
  ماره  با ایرا  
 ماره کارت بانکی  
 تیرایش ر HTML 
 فیمد ارجاع به کاربر 
 کد QR 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 هاارتباطات بین ماژول 

 النده ماژتل ت ارتباط  فار ی تییای ر )ماژتل  ال  فار ی رارو تییای ر( ، ماژتلی ا ت که به 
این امکا  را می یهد که ماژتل هاپ  فار ی را تاها با چاد کمیک ایجای کااد. تمام ماژتل  CRM مدیرا 

عالته،  النده ارتباط به  هاپ  فار ی با ریرتپ ال ا یانداریهاپ  دید رارو تییای ر ایجای می  شند. به
اجاله می یهد تا ماژتل هاپ مشجشی ت ماژتل هاپ  فار ی جدید را به یکدی ر لیاک کاد.  CRM ایمین

 .ت یک به چاد ت چاد به چاد را رشییبانی می کاد 1:1این ماژتل ارتباطات 
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 مشاهده خالصه ت جزئیات 
 تیجت فعالیت + لیست مرتبط 
 تیجت ا اای + لیست مرتبط 
 ت به رتل ر انی  دهتیج 
 تیجت یاییا ت ها + ارتباط 
 ایجای  ده یا تغییر یایه  ده تش ط فای  هاپ  یسیم 
 الگار با گزارش ها ت  ایر عممکری هاپ ا یانداری رارو تییای ر  
 تمام ماژتل هاپ  فار ی بر ا او ا یانداریها یا ممزتمات رارو تییای ر ایجای می  شند 
  کاربرپ )را  ایمین(ا یفایه بسیار د ا  رابط 
 رشییبانی ال ارتباط یک به یک 
 رشییبانی ال ارتباطات یک به چاد 
 رشییبانی ال ارتباطات چاد به چاد 
 الگار با مدیریت ماژتل  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ویرایشگر زبان پیشرفته

 ت کار  رکت ال طریق میاا ب با اصطالحات رایج یر کسب ها تش ط راهبرا   یسیم،  ابمیت تغییر ترجمه
 را 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ایجاد کننده فیلد مرتبط

 ابمیت ایجای فیمد رابط میا  یت ماژتل نرم افزار  
 ابمیت ایجای فهر ت مرتبط جدیدپ براپ نمایم ارتباط ماژتل ها  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 بروزرسانی ماژول های مرتبط

 ابمیت به رتل ر انی فیمد لیست انیاابی ماژتل هاپ مرتبط  
 عدم به رتل ر انی فیمدها براپ کاربرانی که ی یر ی خشاند  ت نش ین ندارند 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ارتباطات بین ماژول هاایجاد 

 :امکا  ایجای ارتباطات بین ماژتل ها

 یک به یک 
 چاد به یک 
 چاد به چاد 
 یک به چاد 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ماژول ساز سفارشی

 بصشرت بدت  نیال به برنامه نشیسی ت …( ابمیت ایجای ماژتل ماناد)مرخصی،لیست امشال،رر شاامه ت
 تیزاریپ

 امکا  ایجای گریش کار بر رتپ ماژتل ها 
 ابمیت تاظیم محیشا تنمایم  اخیار ماژتل هاپ مشجشی یر  یسیم  
 ابمیت فعال یا غیر فعال کری  ماژتل هاپ مشجشی  
  ابمیت ی یر ی به تاظیمات ماژتل ال  بی : تیرایم فیمد،تیرایم تتاظیم گریش کار،تیرایم مقاییر 

 …،ترتیب  ماره گذارپ تفهر ت انیاابی
 ابمیت ی یر ی به فرت  اه ماژتل ت امکا  نصب افزتنه ها ال فرت  اه ماژتل  
 ابمیت نصب ماژتل ال طریق فای  لیپ  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 ایجادکننده رکورد

ماژتل مبدا یر ماژتل مقصد به صشرت اتشماتیک ایجایکااده رکشری به  ما کمک می کاد تا اطالعات را ال 
 تاری نمایید

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 لیست ها و بلوک های انتخابی

 ایجایکااده رکشری به  ما کمک می کاد تا اطالعات را ال ماژتل مبدا یر ماژتل مقصد 
 به صشرت اتشماتیک تاری نمایید 
  هاپ انیاابی یر نمایه هاپ جزئیات، تیرایم ت ایجاینمایم لیست 
  نشع نمایم: لیست انیاابی ت به عاشا  بمشک 2حاتپ 
 امکا  تیرایم ت ایجای رکشریها ال نمایه هاپ جزئیات، تیرایم ت ایجای 
 رشییبانی ال انیااب رکشریهاپ مشجشی 
 الگار با ماژتل هاپ ا یانداری ت  فار ی  
 الگار با مدیریت ماژتل  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

 بلوک های پویا

 ابمیت نمایم یا عدم نمایم بالک ها را برا او انیااب رکشی یر فهر ت انیاابی  
 ابمیت کایرل نمایم یا مافی  الپ بالک ها  
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 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 وب هوک

 رشییبانی ال تمام ماژتل هایی که گریش کار یر دنها فعال ا ت 
 رشییبانی ال مید هاپ POST,PUT,GET,DELETE,PATCH,OPTIONS,HEAD یر ماژتل 

Webhook رارو تییای ر 

 رشییبانی ال انشاع میدهاپ احرال هشیت  ام  مید هاپ Basic,NTLM, DIGEST ت  فار ی 

 رشییبانی ال ررتتک  هاپ HTTP ت HTTPS تش ط ماژتل تب هشک رارو تییای ر 

 امکا  ار ال یرخشا ت به فرمت هاپ JSON,JSON ARRAY, XML, FORM(TEXT) 

  رشییبانی ال ررتتک SOAP 1.1  ت SOAP 1.2 تش ط تب هشک رارو تییای ر 

  ابمیت  اا ایی ت تشانایی تبدی  خشیکار مقاییر ترتیپ به میغییر هاپ ار الی یر ررتتک  SOAP 

  ا یفایه ال مقاییر فعمی فیمد هاپ مشجشی یر امکا CRM براپ رارامیر هاپ ار الی یر خشا ت 
 امکا  ا یفایه ال مقاییر فیمد هاپ مرتبط ماژتل براپ رارامیر هاپ ار الی یر خشا ت 
 امکا  ا یفایه ال میش  ت عبارت هاپ ترکیبی براپ رارامیر هاپ ار الی یر خشا ت 
  رتط مشری تایید رارو تییای ر براپ رارامیر هاپ ار الی یر خشا تامکا  ا یفایه ال فرمشل ت  
 امکا  تعریا  ربرگ (Header) هاپ  فار ی براپ رارامیر هاپ ار الی یر خشا ت 

 امکا  برتلر انی فیمد هاپ CRM یر صشرت یریافت را خ صحیح ال یرخشا ت ار الی تش ط ماژتل 
Webhook رارو تییای ر 

  ت ها به یت صشرت لحظه اپ ابمیت ار ال یرخشا (immediately) ت لمانبادپ  ده (Cronjob) 
 Vtiger با ماژتل تب هشک

 ابمیت اجراپ مجدی یرخشا ت ها یر صشرت نیال تش ط ماژتل تب هشک رارو تییای ر  
 ثبت ت ضبط کمیه یرخشا ت هاپ ار الی جهت رییابی تعیب یابی یر ماژتل تب هشک رارو تییای ر 

 رارو تییای ر Webhook گزارش را خ یرخشا ت هاپ ار الی یر ماژتلامکا  مشاهده 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 لیست های شرطی
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 کایرل  الب هاپ رکشری با ا یفایه ال مقاییر فیمدها یا گریش کارها 
  خشاندنی بشی  فیمدهارشییبانی ال تیژگی هاپ فیمدها به صشرت: مافی، اجبارپ، فقط 
 )اجرا با گریش کارهاپ تییای ر )تعریا  رایط 
 الگار با نمایه هاپ تیرایم، ایجای ت مشاهده جزئیات  
 رشییبانی ال تمام ماژتل هاپ ا یانداری ت  فار ی 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 مدیریت فرآیندهای سازمانی

 زمانبندی فرآیندهاقابلیت 

 امکا  اجراپ فردیاد یر لمانبادپ یلاشاه 
 ابمیت تعریا فردیاد یر مشا عی که یک رکشری براپ اتلین بار یر نرم افزار ایجای می  شی  
 ابمیت تعریا فردیاد یر مشا عی که یک رکشری یر نرم افزار تغییر می کاد  
  افزار ذخیره می  شی ابمیت تعریا فردیاد یر مشا عی که یک رکشری یر نرم 
 ابمیت تعریا فردیاد یر مشا عی که یک  رط یر یک ماژتل بر رار  شی  
 ابمیت تعریا گریش کار یر هر  اعت،رتل،هفیه،ماه ت تاریخ هاپ مشاص  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 قابلیت تعریف شرط برای هر فرآیند

 رط جهت اجراپ گریش کار  ابمیت تعریا یک یا چاد  
 امکا  تعیین  رط بر ا او مساتپ بشی  مقاییر یلاشاه با یک فیمد ال ماژتل 
 امکا  تعیین  رط بر ا او  ام   د  مقاییر یلاشاه با یک فیمد ال ماژتل 
 امکا  تعیین  رط بر ا او  رتع  د  مقاییر یلاشاه با یک فیمد ال ماژتل 
  یافین مقاییر یلاشاه با یک فیمد ال ماژتل امکا  تعیین  رط بر ا او رایا 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 وظایف گردش کار

 ابمیت تعریا تظایا گشناگش  جهت اجراپ گریش کار  
 ابمیت افزتی  تظیفه ار ال ایمی  خشیکار یرصشرت بر رارپ تمامی  رتط  
  یرصشرت بر رارپ تمامی  رتط ابمیت افزتی  تظیفه یر تقشیم 
 ابمیت ایجای رتیدای یر تقشیم یرصشرت بر رارپ تمامی  رتط  
  ابمیت به رتلر انی فیمدها )هرفیمد اطالعات جدیدپ رابعاشا  محیشا یریافت میکاد(یرصشرت بر رارپ 

 تمامی  رتط
 ابمیت ایجای تاحد یا رکشی جدیدپ یر تییای ر یرصشرت بر رارپ تمامی  رتط  
 ابمیت ا یفایه ال تشابع  فار ی تعریا  ده یر  یسیم یر صشرت بر رارپ تمامی  رتط  
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 ابمیت مشاهده ت ا یفایه ال گریش کار هاپ ال ریم تعریا  ده یر  یسیم  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ماکرو ها

 ابمیت اعمال گریش کارها تاها با یک کمیک  
  ماکرتها”یکمهیاراپ” 
  اجرا با گریش کارهاپ رارو تییای ر ت رشییبانی ال تمام تظائا گریش کارهاپ ا یانداری )به رتل ر انی

 فیمد، ایمی  ها، ایجای رکشری(
  نمایم تمام ماکرت ها یر نمایه جزئیات رکشری/ خالصه براپ ی یر ی د ا 
 )ریکربادپ/تاظیمات  ایه ) مشابه گریش کارهاپ ا یانداری 
 رشییبانی ال تمام ماژتل هاپ ا یانداری ت  فار ی 
 الگار با مدیریت ماژتل  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 

  



  

 
4

6 

 گزارش ساز

 گزارشات

 امکا  ایجای گزار ات دمارپ ت نمشیارپ ال کمیه ماژتل هاپ  یسیم 
  ال گزارش گیرپ ابمیت خالصه  الپ یایه ها یر تییای ر با ا یفایه 
 ابمیت ی یر ی ت ا یفایه ال گزار ات ال ریم تعریا  ده یر  یسیم  
 ابمیت  فار ی  الپ گزارش هاپ ایجای  ده  
 امکا  ایجای گزار ات لمانبادپ  ده 
  امکا  ار ال خشیکار گزار ات لمانبادپ  ده تش ط ایمی 
  ، ابمیت انجام محا باتی ال  بی  : مجمشع،میان ین Min ،Max 

  ابمیت گرفین خرتجی گزارش یر یت  الب اکس  ت CSV 
 ابمیت رش ه بادپ گزار ات  
 ابمیت گرفین کپی ال گزارش  
 ابمیت اعمال تغییرات یر گزارش بصشرت مش یی ت یائمی  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 وب فرم

 ایجاد وب فرم ها

 ابمیت تعریا  الب هاپ  html براپ انیقال یایه ها ال تب  ایت به رارو تییای ر 
 فراخشانی اطالعات ال  ایت ت ثبت د  یر ماژتل مشری نظر یر تییای ر 
 امکا  ا یفایه ال reCapcha  گشگ  یر تب فرم ها 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 ابزارها

 ویجت ها

  تش ط کاربر یر صفحه یا بشری ابمیت افزتی  تیجت 
 امکا  انیااب ت فعال  الپ تیجت هاپ ال ریم تعریا  ده رارو تییای ر 
  تیجت تقشیم ایرانی یر یا بشری 
  تیجت مبدل تاریخ یر یا بشری 
 تیجت RSS   دخرین مطالب ت دمشلش ها ت ماژتل ها 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 فیدخوان

 ابمیت ایجای فیدهاپ  ایت  
 ابمیت به ا یراک گذارپ عااتین خبرپ ت یا مین کام  خبر  
 ابمیت انیشار اخبار  رکت رتپ  RSS 
  ابمیت جسیجش اخبار تش ط کاربرا  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 سایت های مورد عالقه

  با  ایر  ایت هاپ مربشط به کسب ت کار خشی ابمیت مرتبط  اخین تییای ر 
  ابمیت ی یر ی به تبسایت مااطبین ت یا  ایر تبسایت هاپ ایایرنیی ت ایایرانیی بدت  نیال به خرتج ال 

  ی در ام

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      



  

 
4

9 

 هشداردهنده دسکتاپ

بر رتپ صفحه ی کیاپ ،حیی یر مشا عی که مرترگر کاربر رتیدایها ت تظایا  popup  ابمیت نمایم
 بسیه ا ت

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 جستجوی استاندارد

 امکا  جسیجش یر فیمدهاپ ریشفرض ماژتل ها 
 ابمیت ذخیره  الپ معیارهاپ جسیجش بعاشا  یک فیمیر  فار ی  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 پاپ آپ اطالع رسانی

 راپ دپ اطالع ر انی تاضح ت  اب  مشاهده 
 امکا  افزتی  تعدای نامحدتیپ هشدار به رکشریها 
 ابمیت تعیین فرم نمایم بصشرت راپ دپ یا تاها بصشرت یک هشدار  
  خاص، یک یا چادین کاربر یا گرته ”تمام کاربرا “ارجاع یک هشدار به 
 تعیین تعدای یفعات تکرار نمایم اطالعیه 
 کایرل مجشل جهت حذف یک اطالعیه 
 را  ریکربادپ انعطاف رذیر 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ابزار مبدل گفتار به نوشتار

     )تبدی  دنالین اصشات فار ی ت تبدی  به مین. )با صداپ خشی تایپ کاید 
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 .یاریت مرترگر گشگ  کرتم  SSL نیالماد گشاهیاامه :نکیه

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 منشن کاربران

  ابمیت ماشن ماناد ماشن یر تشیییر به  ما کمک می کاد تا یریایا ت خشی به کاربرا  یا گرته هاپ 
 .یلاشاه ا اره کاید

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 خروجی اکسل

  خرتجی نمایه ها به اکس 
 ابمیت ایجای  طح ی یر ی خرتجی اکس  براپ هر ماژتل به صشرت جداگانه  
  امکا  فعال ت غیر فعال نمشی  خرتجی اکس 
 رشییبانی ال تمامی لبا  ها ال جممه فار ی، عربی، رت ی، چیای ت … 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 کلید های میانبر کیبورد

 یر نمایم به صشرت لیست: 

 کمید Page Up/Page Down براپ نمایم  ایر رکشریهاپ صفحه 

 کمید هاپ Ctrl+A براپ افزتی  رکشری جدید 

 یرنمایه جزییات: 

 کمید هاپ Ctrl+E براپ تیرایم 

 کمید هاپ Ctrl+D براپ ایجای کپی 



  

 
5

1 

 کمید Page up/Page down براپ مشاهده رکشری ماژتل هاپ مرتبط 

 کمید Right/Left براپ نمایم رکشریهاپ  بمی ت بعدپ 

 یرنمایه تیرایم: 

 کمید هاپ Ctrl+S براپ ذخیره 

 یر ک   ی در ام: 

 کمید Ctrl+K براپ نمایم لیست رکشریهاپ ماژتل 

 کمید Escape  براپ بالگشت به صفحه  ب 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 اوقات شرعی

  افزتی  ات ات  رعی به رارو تییای ر جهت ا یفایه کاربرا 
 صشتی اذا   راپ دپ رام 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 رویداد ها و تعطیالت رسمی ایران و جهان در تقویم

 ت تعطیالت ر می ایرا  ت جها  یر تقشیم ت تیجت ها امکا  افزتی  رتیدای ها 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 ابزارهای بانک اطالعاتی

 ابزار هاپ ریشرفیه بانک اطالعاتی جهت بهیاه  الپ ت رفع خطا ت گزارش تضعیت 
  ابمیت گرفین فای  رشییبانی ال بانک اطالعاتی ت بالیابی د  
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 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 مدیریت فونت

 امکا  انیااب تب فشنت براپ ظاهر نرم افزار 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 کیبورد فارسی

 امکا  افزتی  کیبشری فار ی به کمیه ترتیپ هاپ صفحات 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 نشانگر ایمیل

  ابمیت انیااب ت تغییر رنگ نشان ر ایمی  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 وارد کننده خودکار اطالعات

  مااطبین به امکا  ترتی اطالعات یک ماژتل به ماژتل یی ر ماناد تاری کری  خشیکار کد رسیی ال ماژتل
 فیمد کد رسیی یر ماژتل فاکیشرها

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 جستجوی پیشرفته

 امکا  ریکربادپ فیمدهاپ جسیجش براپ جسیجشهاپ مشثرتر 
 )ابمیت حذف ماژتل ها ال جسیجش )براپ نیایج جسیجش تاضح تر  
  صفحه نییجه جسیجشنمایم تاژه هاپ جسیجش بصشرت رن ی یر 
 )جسیجشپ  فار ی ایمی  )محیشاپ ایمی  را نشا  می یهد 
 نمایم نیایج جسیجش بصشرت صفحه 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 لیست رنگی

 مشاهده لیست ها بصشرت رن ی 
 مشاهده لیست مرتبط بصشرت رن ی 
 رشییبانی ال تقریبًا تمام ماژتل ها 
 )انیااب کااده  رایط انعطاف رذیر ت هش ماد )ماناد گریش کارها 
 ۷۷۷٫۲۱۶ رنگ براپ انیااب 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر

      

 بروزرسانی خودکار پارس ویتایگر

 امکا  برتل ر انی خشیکار بسیه هاپ اماییی ت نساه هاپ جدید نرم افزار بصشرت اتشماتیک 

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 مدیریت قالب ورود

  جای زیای صفحه ترتی رارو تییای ر، ایجای ظاهرپ مدر  براپ د 
  ابمیت  فار ی  الپ کام  صفحه ترتی  ام  تغییر کمیه میش  
 عدم محدتییت یر طراحی چادین صفحه ترتی  فار ی 
  تصاتیر به همراه تاظیمات مربشطه یر صفحه ترتیامکا  افزتی  ا الیدر 
 ابمیت افزتی  لشگش به همراه اطالعات  بکه هاپ اجیماعی  
 صفحه ترتی با ظاهر مدر  ال ریم تعریا  ده 
 نصب به عاشا  یک ماژتل، بدت  هیچ فای  تعریا  ده اصمی 
 الگار با مدیریت ماژتل  

 کامل سازمانی پیشرفته حرفه ای بیزنس استارتر
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 لیست ماژول ها
 .ما یید  فرمایید  ایتال  ت  یمت ها پ جدیدبراپ دگاهی ال ماژتل ها

 نام ماژول ردیف
 تییای رارجاع به چاد کاربر یر  1
 (Site Callا کریپت تماو تمفای ال تب  ایت  ) 2
  رتر GSMار ال او ام او تییای ر با  3
 ۷ت  ۶ رتیس یهاده هاپ ار ال ریام کشتاه براپ تییای ر نساه  5
 اتصال گراتییی فرم به تییای ر براپ تریررو 6
 با تییای ر بصشرت رای ا اتصال یرترال  7
 اطالعیه ت یایدترپ هاپ تییای ر 8
 برر ی ت ایغام مشاری تکرارپ یر تییای ر 9
 تهیه بکاپ تییای ر بصشرت خشیکار 10
 بمشک هاپ رشیا تییای ر 11
 به رتل ر انی رکشری انیاابی تییای ر )گریش کار( 12
 راپ دپ اطالع ر انی تییای ر 13
 رشش ناتیفیکیشن تییای ر 14
15 PDF ال تییای ر نساه حرفه اپ  
16 PDF ال تییای ر نساه رایه  
 جسیجشپ ریشرفیه تییای ر 17
 ماژتل تییای ر براپ چت ت تاالر گفی ش 18
 چک لیست تییای ر 19
 یریافت او ام او همراه با ماژتل رای ا  ار ال ریام کشتاه تییای ر 20
 اتصال تییای ر با  انیرال رانا شنیک 21
  رتر ایمی  خرتجی تییای ر )براپ هر کاربر( 22
  فار ی  الپ جزئیات دییم هاپ تییای ر 23
 اتصال تییای ر ت  یسیم تمفای ا یریسک 24
 غییر ظاهر صفحه الگین تییای رت –طراحی  الب صفحه ترتی تییای ر  25
 فرم هاپ  رطی تییای ر 26
 فیمد هاپ  فار ی ریشرفیه تییای ر 27
  الب هاپ ال ریم تعریا  ده ریم فاکیشر، فاکیشر،  فارش خرید ت فرتش  28
 Call Trackerماژتل  29
 لیست رن ی تییای ر 30
 ماژتل  ال تییای ر به همراه ایجای کااده ارتباطات  فار ی 31
 بصشرت ی یی(ماژتل ماکرتهاپ تییای ر )اجراپ گریش کار  32
 نشان ر ایمی  تییای ر 33
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 تاریکااده خشیکار اطالعات تییای ر 34
 تب هشک تییای ر 35

 به تتکامرواتصال  36

 به تم راماتصال  37

83  CRMمشبای  براپ ذخیره  الپ تماو یر ارمیکیشن  

  ریع ریامکار ال  39
 


