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درباره ی شرکت توسعه
راهکارهای مدیریت سرونو

شرکت »توسعه راهکارهای مدیریت سرونو« از شرکت های زیرمجموعه همکاران سیستم 

بین المللی  تجربیات  بهترین  و  ایرانی  کسب وکارهای  نیازهای  براساس  شرکت  این  است. 

نرم افزار SarvCRM را عرضه کرده است.

به کارگیری  تا  مشتری  با  ارتباط  مدیریت  استراتژی های  طراحی  کار  ابتدای  از  سرونو  تیم 

سیستم های CRM همراه کسب وکارهاست و در تمام بخش های مربوط به بازاریابی، فروش 

و خدمات پس از فروش، مانند مشاورانی مورد اعتماد آن ها را همراهی می کند.  

 نرم افزار SarvCRM با هدف پاسخ به نیازهایی که سازمان ها در فرایندهای بازاریابی، فروش 

و خدمات پس از فروش با آن ها روبه رو هستند، عرضه شده است. این نرم افزار راه حل های 

مؤثر و تأییدشده براساس بهترین تجربیات جهانی را برای پیشرفت و بهبود کسب وکارها 

ارائه می کند.

هوشمندی در بازاریابی، فروش و خدمات، مدیریت همه ی فعالیت ها و پیگیری های موثر 

با مشتریان، سنجش اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی، مدیریت فروش های جاری، مدیریت 

خدمات پس از فروش، اتوماتیک سازی فعالیت ها و اطالع رسانی ها به مشتریان بخشی از 

ویژگی های SarvCRM است.

سپیدار  و  راهکاران  سیستم های  با  یکپارچه  شکل  به  و  ابر  بستر  بر    SarvCRM نرم افزار 

همکاران سیستم عرضه شده است. 
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اگر در سازمان تان پاسخ این پرسش ها را
به روشنی نمی دانید، به یک CRM نیاز دارید.

• چند فروش بالقوه در جریان است و هریک در چه مرحله ای هستند؟ مبلغ هرکدام چقدر است؟ 

فروشندگان چه کارهایی برای آن ها انجام داده اند؟ 

• گام های بعدی برای محقق کردن این فرصت های فروش چیست؟ این گام ها به موقع انجام می شوند؟

• مشتریان تان در چه وضعیتی قرار دارند؟

• آیا با خروج یک فروشنده، تجربیات و سوابق اطالعاتی مشتریان او در دسترس نخواهند بود؟

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

است؟

• آیا سرعت پاسخ گویی به نیازها و درخواست های مشتریان مان مناسب است؟

• آیا از میزان رضایت مشتری از خدمات و محصوالت مان مطلع هستیم؟ 

SarvCRM به شکل یکپارچه با سیستم های راهکاران 
و سپیدار همکاران سیستم عرضه شده است. 

فرایندهای بازاریابی و فروش تان را مدیریت کنید.
با وجود هزینه های زیاد بازاریابی، بسیاری از شکست ها در فروش به دالیل ساده ای مانند فراموشی 

با  را  فروش تان  فرایندهای  تا  به شما کمک می کند   SarvCRM رخ می دهند.  به موقع  پیگیری  و عدم 

نتایج  و  باشید  اطمینان داشته  آن  پیشبرد موفقیت آمیز  برای  کارها  انجام دقیق  از  کنید،  بررسی  دقت 

فعالیت های بازاریابی تان را تحلیل کنید.

خدمات پس از فروش تان را مدیریت کنید. 
بسیاری از مشتریان کیفیت خدمات پس از فروش را مهمترین عامل خرید از یک شرکت می دانند. با 

استفاده از SarvCRM  می توانید درخواست های مشتریان را ثبت و اولویت بندی کنید؛ آن ها را را تا رفع 

کامل نیاز مشتری مدیریت کرده و در پایان نیز به  شکل  اتوماتیک از مشتریان رضایت سنجی کنید.

تاریخچه ی دستگاه های  بهتر،  ارائه ی خدمات  با هدف  از فروش می تواند  همچنین واحد خدمات پس 

فروخته شده به مشتریان، گارانتی و خدمات ا رائه شده به هر مشتری را مشاهده کند.

به کمک SarvCRM می توانید: 
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یکپارچگی با راهکاران و سپیدار
SarvCRM به شکل یکپارچه با سیستم های راهکاران و سپیدار همکاران سیستم عرضه شده است. این 

با  را کاهش می دهد. همچنین  انسانی  از دوباره کاری های کارکنان جلوگیری کرده و خطاهای  یکپارچگی 

تلفیق اطالعات واحد مالی و CRM مانند مشتریان، پیش فاکتورها، فاکتورها، مانده حساب و ... می توانید 

ارتباط موثرتری با مشتریان داشته باشید. 

پرتال مشتریان
به وسیله ی پرتال مشتریان این امکان برای مشتریان فراهم است تا درخواست های پشتیبانی را ثبت 

کنند، سفارش های خود را ارسال کنند، پیش فاکتورها و فاکتورها را مشاهده و با اتصال به درگاه بانکی 

پرداخت کنند.

اتوماتیک سازی فرایندها با گردش کار
با  بعدی مرتبط  فعالیت های  SarvCRM می توانید  در  کارها  انجام  از  اطمینان  و  کاهش هزینه ها  برای 

هریک از فرایندهای مشتری را به شکل اتوماتیک تعریف و به مسئول مربوطه ارجاع دهید. همچنین 

می توانید انجام نشدن یا تغییر در وضعیت را اطالع رسانی کنید. 

 SarvCRM برخی از ویژگی های
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موفقیت خود را تضمین کنید. 
در مدل رایانش ابری موفقیت شما و ارائه دهنده نرم افزار به هم گره خورده است. ارائه دهنده نرم افزار 
همه 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. 
سخت افزار،  و  سرور  زیرساخت،  تهیه ی  هزینه های  شما  ابری،  رایانش  بستر  بر  سیستم های  در 
الیسنس و نگهداشت نرم افزار را نمی پردازید. درنتیجه بهای تمام شده استفاده از نرم افزار به مراتب 

کمتر از استفاده از نرم افزارهایی است که در محل مشتری نصب می شود. 
 

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

مراکز داده در ایران محافظت کند.

در هر نقطه و در هر زمان
به اطالعات تان دسترسی داشته باشید. 

برای استفاده از نرم افزار CRM نیاز به حضور فیزیکی در محل کارتان ندارید. از هر نقطه و در هر زمان 
به  وسیله ی اینترنت به نرم افزارتان دسترسی خواهید داشت. 

مزیت های
نرم افزارهای CRM ابری
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ارزش آفرینی
برای مشتریان

آقای رضا فاتح
مدیر عامل پارس آنالین 

ما در پارس آنالین باور داشتیم که در کنار یک ابزار قدرتمند؛ نیاز به یک تیم حرفه ای و متخصص است 
تا بتواند سیستم را در سطح گروه پیاده سازی کند. با توجه به تجربه ی سرو نو در سطح بین المللی و 
شناختی که از این تیم داشتیم، SarvCRM  را انتخاب کردیم. در حال حاضر،  SarvCRM در همه ی بخش های 
شرکت استفاده می شود و داشبوردهای مدیریتی آن اطالعات دقیق و در لحظه را برای تصمیم گیری در 

اختیارمان می گذارد.

آقای رضا اربابیان 
موسس و مدیر عامل شیپور 

با کمک  SarvCRM توانستیم هوشمندانه تر در بازار حضور داشته باشیم و مشتریان خود را با کارایی 
بیشتری مدیریت کنیم. موضوع مهم برای من، حضور فعال و منعطف تیم سرونو در پیاده سازی و ارائه ی 
راهکار بر اساس نیازمندی های شیپور بود که باعث افزایش سرعت و کیفیت خروجی های مورد انتظار ما 

شد.

آقای هادی قنبری
 مدیرعامل شرکت کوشش گران صنعت  آتی

 CRM به ما انگیزه می دهد، هر اطالعاتی که از مشتری نیاز داریم، به شکل یکپارچه در دسترس و تحت 
کنترل ما است. مثل این است که شما ساعت خود را کوک می کنید و با خیال راحت می خوابید، چون اطمینان 

دارید که زنگ ساعت شما را بیدار خواهد کرد.

آقای محمد سامانی 
مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور فرزان راد 

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

استفاده از یک ابزار  CRM را کاهش دهد.

خانم حسین زاده  
مدیر خدمات پس از فروش شرکت ماشین های اداری توتالیا

با استفاده هم زمان از دو سیستم SarvCRM  و راهکاران،  ما دیدی ۳۶۰ درجه از اطالعات مشتریان شامل 
دریافتی،  سرویس های  شده،  ارائه  فاکتورهای  و  فاکتورها  پیش  شده،  برنامه ریزی  و  شده  انجام  فعالیت های 

دستگاه ها  و ... داریم و مطمئن هستیم که خدمات پس از فروش با کیفیت و زمان مورد انتظار مشتری به او 

عرضه می شود. 

خانم دکتر پریسا میرزایی  
مدیر عامل 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. 
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CRM

SarvCRM لیست امکانات
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