 MMS CRM SYSTEMنظام اداري متكامل لجميع االعمال ،يعالج عالقة الشركة بزبائنها،
الموظفين ،المبيعات ،التسويق ،ادارة المشاريع ،اتمتت العمل االداري باالضافة الى ادارة
الموارد البشرية.

تطوير المبيعات
يساعد فريق المبيعات الخاص بك الحصول على
المعلومات واألدوات التي تساعدهم على وضع الزبائن
في اولوية عملهم ،وتعلمهم المزيد عن الزبائن ،ويوجهك
لك لقضاء المزيد من الوقت على األنشطة ذات القيمة
العالية ،ويمنحك الخبرة في اتخاذ القرارت ألفضل
واألسر واألكرر ذكاء.

تطوير التسويق
 MMS CRMيساعدك على الحصول على
المعلومات التي تحتاجها لفهم عمالئك ،وخلق برامج
التسويق المبتكرة ،وقياس مدى فعاليتها.

الدعم الفني
 MMS CRMيساعدك في البقاء على رأس طلبات
العمالء في جميع مراحل خدمة الزبائن المختلفة عبر
العديد من قنوات االتصال ،ويزودك بالوسائل األسر
واألسهل لفهم وتلبية احتياجات العمالء ،سواء من خالل
العديد من ادوات المساعدة ،ووسائل االتصال المختلفة.

تطوير ادارة عملك
 MMS CRMهو الحل الحقيقي إلدارة العمل بالنسبة
لمعظم الشركات ،حيث يزودك بجميع األدوات التي
تساعدك على بناء نظام إداري خاص بطبيعة عملك؛
ويجنبك الوقت الضائع في تنفيذ االعمال االدارية اليومية.

ادارة المشاريع
إنشاء المشاريع الخاصة بالعمالء أو عمليات الدعم الفني،
وتوريق تفاصيل المشرو والتكاليف والمستخدمين أو
مجموعات المستخدمين خالل تقدم المشرو  ،واستخدام
نظام التعليق او الردود والملفات المرفقة للحفاظ على كل
شيء في مكان واحد وطيلة فترة المشرو  ،باالضافة الى
متابعة تقدم المشرو واألحداث األخيرة في صفحة
المشرو .

التوجيه Lead
يعد من اهم عناصر التسويق  ،حيث يتم تحديد األهداف التي
سيعمل عليها موظف التسويق  ،ويستطيع توريق جميع
العمليات التي تتم على كل هدف وربطه بالعديد من المرفقات
وتحويله الى تحدي او الى أي عملية أخرى  ،باإلضافة الى
العديد من الحاالت  /المراحل التي يمكن تحديدها لكل توجيه
وصوال الى انهاء التوجيه او تحويله الى مرحلة أخرى .

التحديات Opportunities
وسيلة مهمة جدا لضبط وتنظيم عملية التسويق والبيع ،تشمل على انشاء
العديد من أنوا التحديات بخصائص مختلفة حسب طبيعة عمل كل منشئة،
توريق ل جميع المعلومات الالزمة من المبلغ المتوقع نتيجة لعملية البيع،
نسبة اإلنجاز ،باالضافة الى امكانية انشائ حقول اضافية داخل كل تحدي.
انشاء العديد من العمليات األخرى الموجودة ضمن الية عمل المنشئة وربط
كل عملية بموظف او مجموعة موظفين او بناء على نظام التسلسل
اإلداري المتبع والخاص بكل منشئة.إمكانية تحويل أي تحدي الى مشرو
او الى أي مرحلة أخرى.العديد من المراحل التي يمكن تحديدها لكل تحدي
وصوال الى اقفال التحدي او تحويله الى مرحلة أخرى.

نظام بناء النماذج واالجراءات & procedures Forms
Builder
انشاء عدد غير محدود من النماذج واالجراءات المتخصصة
وحسب طبيعة عمل واحتياجات كل منشئة  ،باالضافة الى
امكانية انشاء عدد غير محدود من الحقول بعدة انوا داخل كل
نموذج مع امكانية ترتيب الحقول حسب السطر والمكان.

عقود الصيانة Contracts System
تنظيم وتوريق جميع أنوا الكفاالت و عقود الصيانة
المقدمة للعمالء من خالل انشاء تصنيفات وربطها
بالمنتجات  ،باإلضافة الى توريق تواريخ بداية و نهاية
عقود الصيانة والكفاالت من خالل سند خاص  ،حيث
يعمل النظام كمنبه بشكل مستمر ألسماء وتفاصيل العمالء
الذين شارفت كفاالتهم على االنتهاء .

الهيكلية اإلدارية والتسلسل الوظيفي Management
Structure
بناء هيكلية وظيفية إدارية خاصة بالشركة او المؤسسة مع
إمكانية ربط مجموعة موظفين بقسم معين وتحديد التسلسل
الوظيفي لكل موظف حسب القسم الخاص به .

مسار العمل Work Flow
يمكن تحديد مسار العمل الخاص بكل نو من أنوا
التحديات او المشاريع او المهام او النماذج واإلجراءات
بحيث يستطيع المسؤول متابعة المراحل التي تمر بها أي
عملية من العمليات المذكورة وتحديد المسؤول عن كل
مرحلة.

نظام المراسالت Messaging
نظام للتراسل الداخلي والخارجي بين الموظفين وبين
العمالء عبر البريد االلكتروني وعبر نظام الرسائل
القصيرة  SMSمع توريق كامل لهذه المراسالت .

نظام السحابة Cloud System
يعمل البرنامج على االنترنت ضمن قاعدة بيانات تتعامل مع
عدد ضخم من البيانات والعمليات مع سرعة تطبيق وأداء
عالي جدا.

Mobile Version
نسخة خاصة تعمل على جميع أنوا األجهزة المحمولة
و اللوحية وجميع أنظمة التشغيل ( Windows, Mac,
 )Androidوأجهزة الهواتف الذكية دون أي اعدادات.

تعدد قنوات االتصال Multi Channels
العديد من وسائل االتصال الداخلي (طاقم واقسام
المنشئة) والخارجي (المنشئة وعمالئها) مزودة بنظام
الرسائل النصية SMSو البريد االلكتروني مع ربط
كامل بجميع النماذج الموجودة في البرنامج.

نظام المتابعة Tracking System
متابعة جميع المراحل التي تمر بها اي مهمة ،تحدي
او عملية بما في ذلك اي مالحظات او مرفقات او
بريد الكتروني .

حماية عالية Advanced Security
SSL certificate providers, data transfer
protection. Periodically data backup.
Fire Wall. Log In, Log out monitoring.
Users Mac Address.

بحث المرفقات Attachments Search
يمكن البحث عن أي معلومة او مرفق بكل سهولة
داخل نظام االرشفة ،من خالل العديد من الطرق
والخيارات.

الحسابات وجهات االتصال Contacts & Accounts
بطاقة خاصة بكل جهة اتصال تشمل على جميع المعلومات
الالزمة باإلضافة الى إمكانية انشاء حساب وربط أكرر من
جهة اتصال به ،باإلضافة الى إمكانية ربط جهات االتصال
والحسابات بجميع العمليات التي تتم داخل البرنامج.

متعدد التطبيقات واللغات Multi Languages & App
يوفر واجهة عمل باللغة العربية وأخرى باللغة اإلنجليزية
مع إمكانية ادخال البيانات بجميع لغات العالم وفتح أكرر
من شاشة في نفس الوقت.

توثيق جميع الحركات Movement Documentation
توريق لجميع الحركات التي تتم بين أي موظف وأي عميل سواء
كانت مكالمة او زيارة او بريد الكتروني او رسالة نصية .SMS

تعدد اإلصدارات Versioning
يشمل البرنامج على نظام ارشفة مع امكانية حفظ تاريخ
وتطور كل وريقة .

نظام رقابة حركات المستخدمين )(Log File
يعمل على تسجيل أي عملية تتم على البرنامج ضمن قاعدة
بيانات ضخمة وتقارير متعددة الخيارات.

خصوصية المستخدم المحلي Local User
يدعم خصوصية المستخدم مرل دعم التاريخ الهجري
وتعريف واجهة المستخدم باللغة العربية واللغة
االنجليزية.

نظام المواعيد Calendar
تحديد المواعيد والمهام بكل سهولة والتذكير بها
ومشاركتها وربطها بعميل او مشرو او مهمة او اي
نموذج ،مع إمكانية تحويل أي عملية لموعد.

بناء التقارير Report Builder
إمكانية بناء العديد من التقارير المتعددة األه داف بكل
سهولة .

بحث متطور Advanced Search
في كل جزء من أجزاء النظام يمكن البحث عن أي
معلومة بكل سهولة  ،من خالل العديد من الطرق
والخيارات المتعددة.

الصالحيات والمستخدمين Users & Permissions
انشاء مستخدمين ضمن صالحيات متعددة المستويات
لكل مس تخدم  ،مع تحديد اسم مستخدم وكلمة مرور و
تحديد جميع العمليات والمعلومات التي يمكن ان يقوم بها
او يراها .

مساعدة متخصصة
تم تزويد النظام بمساعدة تحتوي على شرح مدعم باألمرلة
والفيديو لجميع محتويات النظام.

