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بدون سخت افزار . بدون نرم افزار .  همیشه در دسترس

راهبرد
معرفی CRM آنالین 



راهبرد
CRM درباره

CRM ابری راهبرد یک محصول کامالً ایرانی و دانش بنیان است که بر
اساس نیازمندی ها و ویژگی های کسب و کارهای ایرانی و بدست

جوانان همین مرز و بوم طراحی و پیاده سازی شده است. 
ما برای نخستین بار در سال 1393 راهبرد را برای مديريت ارتباط با
مشتريانمان در شركت فناوري اطالعات كارنو طراحی و پیاده سازی
کردیم. در سال هاي بعد با توجه به نيازمندي هاي جديد و طي چندين

مرحله، آن را توسعه داديم و امكانات مختلفي را به آن افزوديم. 
در نهايت، در سال 1398 با توجه به نیاز بازار به یک CRM ابری
قدرتمند و بومی، تصمیم گرفتیم آن را بصورت یک محصول ارائه

نمائیم.



CRM
تاثیر استفاده از

پس از راهبرد
پیش از راهبرد

بی نظمی پیگیری ها

در کسب و کار 

وابستگی به افراد

عدم وجود یک دیتابیس از مشتریان

فروش آشفته

نداشتن تصویر روشن از کسب و کار

نظم و سرعت در پیگیری ها

عدم وابستگی به افراد

فروش بیشتر

در کنترل بودن فروش توسط شما

نمایش پلتفرم فروش دریک نگاه



راه اندازی در 3 دقیقه

 ظرف کمتر از 3 دقیقه می توانید اشتراک خود را در
راهبرد ایجاد و فعال سازی کنید.

https://www.rahbordsoft.com

راهبرد
ویژگی های 

راهبرد، یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر بستر ابر (اینترنت) است که بدون نیاز به هیچ
زیرساخت سخت افزاری و یا نرم افزارهای جانبی، در هر زمان و از هر مکان فقط با اتصال به شبکه جهانی

اینترنت در دسترس شماست.

همه جا و همیشه در دسترس

کافی ست به اینترنت متصل باشید تا به تمام
اطالعات کسب و کارتان دسترسی داشته باشید.

مقرون به صرفه

نسبت به سایر سیستم هایی که نیاز به سرور و
شبکه ارتباطی دارند، ارزان است.

15 روز اشتراک رایگان

به منظور آشنایی به محیط CRM ابری راهبرد
می توانید از 15 روز اشتراک رایگان این سیستم

بهره مند شوید.

توسعه رایگان

ما همواره در حال تحقیق، طراحی، بروزرسانی و
CRM توسعه زیرساخت ها، امکانات و ماژول های
ابری راهبرد هستیم و استفاده از آنها برای شما

کامالً رایگان خواهد بود.

آموزش و پشتيباني رايگان

ما از ابتدا با شما هستیم. نحوه کار با CRM ابری
راهبرد را به شما آموزش می دهیم و به صورت 24
ساعته در 7 روز هفته از شما پشتیبانی می کنیم.

اپلیکیشن موبایل رایگان

اپلیکیشن CRM ابری راهبرد با قابلیت نصب بر
روی سیستم عامل اندروید هم اکنون در دسترس

شماست. به این ترتیب، همیشه و همه جا از طریق
تلفن همراهتان به راهبرد متصل هستید.



امکانات
راهبرد

قیف فروش و مدیریت معامالت
منظوراز قیف فروش ,مسیر فروش شما است که روی CRM  راهبرد قابل مشاهده و
پیاده سازی است. می توانید متناسب با کسب و کار خودتان و انواع فرآیند های فروش
,مسیر فروش خود را بسازید و معامله های خود را در مسیر فروش تا فروش موفق یا

ناموفق پیش ببرید.
 

برنامه ریزی فعالیت ها و پیگیری مشتریان

تمام فعالیت هایی که با مشتریان خود در جهت نزدیک شدن به فروش انجام
میدهید را می توانید تعریف و ثبت کنید که این موارد شامل فعالیت های مربوط به
شخص , معامله و تماس های تلفنی میباشد. همچنین با تعیین روز و زمان و

کاربر،میتوانید فعالیت را برای آینده برنامه ریزی کنیدو بصورت یادآور ثبت نمایید.
 

امنیت و تعریف سطوح دسترسی

کاربران خود رابا توجه به جایگاه شغلی در نقش های مختلفی تعریف کنید و با
استفاده از دسترسی عملیاتی مشخص کنید که هر کاربر قادر به انجام چه تغییراتی
نظیر (ویرایش، حذف و …) روی اطالعات باشند. برای مثال می توانید دسترسی

حذف پرونده را از کاربر بگیرید.
 



امکانات
راهبرد

لیست مخاطبین و کارکنان
شما میتوانید در راهبرد لیستی از مخاطبین مشتریان و یا کارمندان خود با تمامی
اطالعات شخصی اعم از شماره تماس , آدرس و سایر موارد ایجاد و جستجو کنید . حال

میتوانید این افراد را در گروه بندی های متفاوتی قرار داده و ردیابی کنید. 
 

محصوالت، خدمات و سرنخ ها

می توانید گروه محصوالت خود را ایجاد کنیدو برای هر گروه محصول، زیر مجموعه ای
از محصوالت را تعریف کنید. در معامالت ،اطالعات محصوالت خود را وارد نمایید و با
استفاده از این اطالعات میزان فروش هر محصول یا گروه محصول را در گزارشات

مشاهده کنید.
 

اعالن رویداد ها و یادرآور های جدید

اعالن راهبرد به کاربران, فعالیت ها و رویداد ها را یادآوری می کند. از جمله اعالن
هایی که یک کاربر روی راهبرد دریافت می کند: یادآور زمان انجام فعالیت، محول

کردن فعالیت به کاربر و نام بردن از کاربر روی یک پرونده و...است.
 
 



امکانات
راهبرد

امکان گروه بندی کارکنان سازمان
می توانید با استفاده از گروه بندی راهبرد، کارکنان خود را در گروه های مشخصی برای
امور بازاریابی مجدد و یا مدیریت ارتباط قرار دهید. گروه هایی نظیر دپارتمان ها ، گروه

های تیمی، ادارات و … .
 
 

پرتال مشتریان (سامانه تیکتینگ)

رسیدگی به درخواست ها و نیاز های مشتریان از دغدغه های ما در راهبرد می باشد.
کاربران راهبرد می توانند با اعالم نظرات خود در سامانه تیکتینگ ، درخواست ثبت
کرده و با ارسال درخواست ایشان به کارتابل مدیر سیستم ، اولویت بندی شده و با

تقسیم تیکت ها به مسئول مستقیم آن بخش به آن درخواست رسیدگی گردد.
 
پنل پیامک 

شما میتوانید با فعالسازی پنل پیامکی راهبرد ,به مشتریان خود به صورت تکی و یا
گروهی پیامک با متن آماده دلخواه خودرا ارسال کنید وارسال پیامک تبریک تولد به
صورت اتوماتیک را داشته باشید و همچنین از بخش پیامک ها گزارش پیامک های

ارسالی و دریافتی را مشاهده و بررسی کنید.
 
 



امکانات
راهبرد

نمودارها و گزار ش ها
به منظور تحلیل وضعیت کسب و کار, مدیران به اطالعات کامل تری درجهت بهبود و
اصالح فرآیند های مجموعه نیاز دارند که این اطالعات شامل وضعیت فعالیت تیم ها،

میزان معامالت ورودی , میزان فروش ,نرخ تبدیل و ... میشود.
 

اکسپورت و ایمپورت

اطالعات جز دارایی های مهم مجموعه ها است. می توانید فایل اکسل اطالعات
مشتریان خود را در راهبرد به کمک ایمپورت بارگزاری کنید و همچنین با استفاده از
گزینه اکسپورت از اطالعات ثبت شده خود داخل نرم افزار راهبرد خروجی اکسل
بگیرید. این اطالعات می تواند شامل اشخاص و شرکت ها، معامالت و یا محصوالت

باشد.

پیش فاکتور و فاکتورها

شما میتوانید به ازای هر فروش در راهبرد صورت حساب , پیش فاکتور و فاکتور
برای مشتریان خود تنظیم و ارسال کنید . بارگزاری مهر و امضا ,لوگو و مشخصات

مجموعه ی شما و سایر تغییرات بر روی این صورت های مالی امکان پذیر است.
 



راهبرد نسخه ها و تعرفه های



اینها چیزی است که بخشی از مشتریان
راهبرد پس از تجربه استفاده از آن می گویند:

بهرام نیارش / شرکت پارسیان تجارت شرق حامد حسن زاده / شرکت کارنوسافت

ما با استفاده از CRM راهبرد یک تحول اساسی را در
کسب و کارمان ایجاد کردیم. به نحوی که نه تنها
اطالعات مربوط به بازاریابی و فروشمان را تجمیع و
یکپارچه کردیم، بلکه فروشمان را نیز هم به میزان

زیادی افزایش دادیم.

راهبرد
نظرات مشتریان

مسعود یک کالمی / شرکت گنبد کبود

راهبرد کانال ارتباطی پایدار و ارزانی را بین ما و
مشتریانمان ایجاد کرده است. ضمن آنکه تیم
بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش نیز
بواسطه بهره گیری از آن توانسته اند رضایت بیشتر

مشتریان را کسب کنند.

راهبرد به ما کمک کرد مشتریان زیادی را از
سرنخ های فروش بدست آوریم. بعبارت دیگر، ما با
استفاده از راهبرد اطالعات اولیه مشتریان را به
فرصتی برای فروش بیشتر تبدیل کردیم. چیزی که

تا قبل از آن میسر نبود.



نرم افزار CRM یا نرم افزار ارتباط با مشتری با ثبت و مدیریت تعامالت بین شرکت و مشتری
این امکان را فراهم می آورد که مدیران کسب و کار با دیدن گزارشات، سابقه ارتباط با
مشتریان و نشانگرهای فروش بتوانند تصمیم های درستی برای کاهش هزینه ها، افزایش
CRM فروش و رضایت مشتری بگیرند. تحقیقات نشان می دهد که استفاده از نرم افزارهای
تا ۳۰۰ درصد نرخ تبدیل سرنخ به مشتری را در شرکت ها افزایش می دهد. یکی از قدیمی
ترین برندها در این حوزه crm مایکروسافت می باشد. البته salesforce , سی  آر ام شرکت
Oracle و SAP نیز جزء نرم افزارهای معروف می باشند. در عصر کنونی ارتباط درست با
مشتری اهمیت بیشتری نسبت به فروش پیدا کرده است. این موضوع جزء اصلی ترین

مزیت رقابتی شرکت ها در موفقیت و فروش بیشتر است. 

راهبرد
سخن پایانی

https://didar.me/


0912 8026673 - 09394721225
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از نگاه زیبای شما متشکریم

راه های ارتباط با ما

ما مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستیم


