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 و انتخاب نرم افزار CRM هفت گام کلیدی برای مدیریت فهرست نیازمندیهای
 دقیقه 11زمان مطالعه: 

 
 

 انتخاب نرم افزار و CRM هفت گام کلیدی برای مدیریت فهرست نیازمندیهای
 (CRM) راهنمای گام به گام طراحی فهرست نیازمندیهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

روزافزون تجربه مشتری پی برده اند و به دنبال حفظ مزیت شرکت های بزرگ و کوچک به اهمیت 
است.  «مدیریت ارتباط با مشتری نرم افزار» رقابتی خود هستند. اولین قدم در این راستا، انتخاب

برای اینکه بتوانیم به شما در یافتن بهترین راه حل برای نیازهای تجاری منحصر به فردتان کمکی 
مدیریت ارتباط با مشتری شما  (RFP) فهرست نیازمندیهای تهیه برایکرده باشیم، راهنمایی را 

آماده کرده ایم. استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری برای بسیاری از شرکت ها، مهم ترین مولفه در 
آنها محسوب می شود و البته یک استراتژی موفق به راه هدایت و مدیریت موفقیت کسب و کار 

 .حل نرم افزاری مدیریت ارتباط با مشتری قدرتمند و مناسبی نیاز دارد
 

https://modamcrm.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-crm/
https://modamcrm.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-crm/
https://modamcrm.com/crm-software-rfp-preparation-guide/
https://modamcrm.com/crm-software-rfp-preparation-guide/
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به بزرگ ترین بازار نرم افزاری تبدیل شده است و پیش  ، ۲۰۱۷مدیریت ارتباط با مشتری در سال 
صدها فروشنده  .میلیارد دالری دست پیدا کند ۳۵بتواند به سرمایه  ۲۰۲۳بینی می شود که تا سال 

در بازار نرم افزاری حضور دارند و تعداد بی شماری از گزینه های بسیار خوب را در اختیار شما قرار 
می دهند، اما با وجود راه حل های بسیار زیادی که وجود دارد، تعیین اینکه چه چیزی ارائه می 

 .قعًا به چه چیزی نیاز دارید، کار دشواری استشود و اینکه وا
روند ارزیابی نرم افزارهای جدید، بیشتر اوقات شامل مجموعه ای از وظایف و انتخاب های تصادفی 
می شود که به ترتیب اشتباهی انجام می شود و همچنین شامل بررسی نرم افزارهایی است که 

دا نکنند یا نقاط ضعف در قبال مشتری را باعث می شد تا شرکت ها به پذیرش کاربر دست پی
برطرف نکنند و به همراه مسئولیت های زیادی که بر دوش آنها بود، به آسانی رها می شدند. ایجاد 
فهرست نیازمندیهای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، ساختار و جهتی را فراهم می کند تا 

هانه ای را انجام دهند و لیست کوتاهی از خریداران بتوانند بر اساس داده ها، انتخاب های آگا
مناسب ترین فروشندگان را مورد هدف خود قرار دهند. انجام این کار، به شرکت ها کمک می کند 
تا مطمئن شوند که راه حل نرم افزاری مدیریت ارتباط با مشتری مناسبی را انتخاب کرده اند، به 

ا رشد بیشتر کسب و کار، نرخ باالیی از پذیرش اجرای موفقیت آمیزی دست یافته اند و برای ارتق
 .کاربر را بدست آورده اند
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تهیه فهرست نیازمندیهای سیستم مدیریت ارتباط با  این مقاله، روند گام به گام ایجاد و مدیریت
 :را به شما آموزش می دهد. اما در ابتدا، به یک سری از تعاریف اشاره می کنیم مشتری

 رست نیازمندیها چیست؟استعالم پیشنهاد یا فه
پیشنهاد را برای مدیریت ارتباط با مشتری بررسی کنیم، باید  قبل از اینکه مراحل ایجاد استعالم 

چیست، زیرا دارای چندین نوع استعالم با معانی نزدیک به « فهرست نیازمندیها»بدانیم که مفهوم 
 :مفید باشد. انواع استعالمها عبارتند ازدرک تفاوت بین آنها می تواند برای شما   هم وجود دارند و

 استعالم دریافت اطالعات (۱
این مرحله اولیه جستجوی شما محسوب می شود. با استعالم اطالعات نرم افزارهای مدیریت ارتباط 

و زمینه را برای ارسال استعالم ارسال پیشنهاد فراهم می با مشتری شما دست به کار می شوید 
اطالعات به عنوان ابزاری برای جمع آوری اطالعات از فروشندگان مختلف نرم افزار  کنید. استعالم 

 .عمل می کند
میزان آشنایی شما با بازار مدیریت ارتباط با مشتری هم ممکن است تعیین کننده این مسئله باشد 

دگان و گزینه که از استعالم اطالعات مدیریت ارتباط با مشتری استفاده می کنید یا نه. اگر با فروشن
اطالعات باعث  های مختلف کاماًل آشنا نیستید و در این زمینه تسلط کافی ندارید، ارسال استعالم 

 .صرفه جویی بسیار زیاد در زمان و همچنین کاهش مشکالت می شود
هدف این است که تا آنجا که می توانید، یک شبکه گسترده ایجاد کرده و اطالعات را انتقال دهید. 

ع، چارچوبی تعیین می گردد که می توانید در آن، فروشندگانی را برای پیگیری در واق
پیشنهاد انتخاب کنید. برای اینکه از استعالم تان برای اطالعات نهایت بهره را ببرید، بهتر  استعالم 

 :خود، اطالعاتی را ارائه دهید است در مورد موارد زیر هم در استعالم 
  خودتانجزئیات کلی در مورد شرکت 
  حداقل الزامات )به عنوان مثال: مدیریت ارتباط با مشتری باید با شبکه های اجتماعی قابلیت

 یکپارچه سازی داشته باشد(
  چالش هایی که به دنبال حل آنها با نرم افزارمدیریت ارتباط با مشتری هستید؛ البته به همراه

 راه حل های پیشنهادی
 یا مشکالت خاصی که راه حل نرم افزاری برای  سواالتی در مورد تخصص در صنعت شما

 پاسخگویی به آنها طراحی شده است
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  راهی برای توجه به اینکه آیا ویژگی های لحاظ شده، بومی و اختصاصی هستند یا به ادغام
 با نرم افزارهای شخص ثالث نیاز دارند

 ارائه خدمات،  بخش هایی برای فروشندگان برای به اشتراک گذاشتن اطالعات خود؛ از جمله
 اجرا و پشتیبانی، ساختار قیمت، راهنمای محصول و تاریخچه شرکت

 )مهلت پاسخگویی )معمواًل چند هفته 
بین مبهم بودن  ترفندی که از آن در مدیریت ارتباط با مشتری موفق استفاده می شود، این است که

باید روش های خاصی که  در انجام تحقیقات، توازن برقرار شود. فروشندگان و زیاده روی کردن
محصول آنها می تواند به شرکت شما کمک کند را مشخص کنند. فقط به یاد داشته باشید که از باال 
نگاه کنید تا بتوانید تصمیم بگیرید که از کدام بخش های چشم انداز مدیریت ارتباط با مشتری در 

 .د(نامیده می شو« نگاه هلیکوپتری»واقعیت دیدن کنید )در اصطالح 
 (استعالم ارسال پیشنهاد)فهرست نیازمندیها (۲

 .پیشنهاد فرا رسیده است تحقیقات اولیه را انجام داده اید. حاال نوبت استعالم 
پیشنهاد دیگر، دقیقًا یکسان نخواهد بود، زیرا شما این  پیشنهادی با استعالم  هیچ استعالم 

د می کنید. با این حال، بر اساس تجربه، را بر اساس نیازهای خاص شرکت خودتان ایجا استعالم 
 :شما باید حداقل موارد زیر را درنظر بگیرید

  اطالعات زمینه ای که توضیح می دهند که چرا به دنبال سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
 هستید

 بودجه شرکت شما 
 دالیل انتخاب مدیریت ارتباط با مشتری 
 اهدافی که به دنبال دستیابی به آنها هستید 
 لیستی از معیارهایی که برای ارزیابی دقیق فروشندگان از آنها استفاده می کنید 
 ارسال اطالعات 
 مهلت پاسخگویی برای ارسال پیشنهادها 

 .در بخش بعدی به جزئیات این موارد می پردازیم
 استعالم قیمت (۳
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مورد استفاده قرار می اطالعات، اختیاری است اما بیشتر اوقات  قیمت هم مانند استعالم  استعالم 
گیرد. وقتی فهرست شما به تعداد کمی از فروشندگان )شاید هم حتی دو نفر( کاهش می یابد، از 

 .این گزینه استفاده می کنید
کمی گمراه کننده است؛ مطمئنًا استعالم بها قطعی، تنها بخشی از این  البته نام این استعالم 

تری از جزئیات هم وجود دارد که باید در مورد آنها هم محسوب می شود، اما تعداد بیش استعالم 
سواالتی را بپرسید. به طور خاصی، تمرکز بر روی مسئله این است که بفهمید فرآیند اجرا چگونه 
است، چگونه فروشنده مدیریت ارتباط با مشتری شما را مستقر می کند و دیگر جزئیات نهایی که 

 .استپیشنهاد شما ذکر نشده  در استعالم 
 مرحله برای استعالم پیشنهاد موثر در مدیریت ارتباط با مشتری ۷

پیشنهاد در مدیریت ارتباط با  استعالم  قالب اکسل بسیاری از افراد، این فرآیند را با جستجوی
شروع می کنند که حاوی لیستی از معیارهای کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری است که  مشتری

اختصاصی کنند. با توجه به کیفیت قالب، این امر می تواند نقطه شروع مفیدی می توانند آن را 
 .پیشنهاد است باشد. با این حال، این فرآیند فراتر از دانلود و سفارشی سازی الگوی استعالم 

 کلیک کنید RFP رای دانلود قالب اکسل ُمدام برای تهیهب
برای اینکه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مناسب را با موفقیت انتخاب کنید، پیشنهاد می دهیم 

 :پیشنهاد زیر را دنبال کنید که مراحل استعالم 
 تیم خود را انتخاب کنید: ۱مرحله 

https://modamcrm.com/modamcrm-free-excel-template-for-rfp-preparatio/
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پیشنهاد موفقیت آمیز در سیستم مدیریت ارتباط  استعالم اطالعات دقیق و مرتبط، پایه و اساس 

 .با مشتری محسوب می شود و شما می توانید این پایه و اساس را با کمک افراد مناسب بسازید
اجرای نرم افزار جدید بر همه افراد از فناوری اطالعات گرفته تا کاربران نهایی تأثیر می گذارد، بنابراین 

و جمع آوری نظرات آنها، بسیار مهم است. این امر به اولویت بندی دقیق شناسایی همه ذینفعان 
مهمترین الزامات در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری کمک می کند و تصمیم گیرندگان هم به 

 .اطالعات مورد نیاز خود برای انتخاب آگاهانه دست می یابند
نزدیک ترین افراد به پروژه، کارتان را شروع  همانطور که کمیته انتخاب خود را تشکیل می دهید، با

فروش، بازاریاب ها و هر فرد دیگری که جزو اولین کاربران خواهد   کنید؛ مثل: مدیران و کارشناسان
بود. این دسته از افراد دارای ایده های مشخص و مفیدی در مورد نقاط ضعف و مشکالت هستند 

 .و البته نحوه حل آنها را هم می دانند
ا باید مدیران فناوری اطالعات که می توانند تخصص فنی خود را ارائه دهند را هم به حساب شم

بیاورید. این امر برای شرکت های بزرگ تر با الزامات پیچیده مانند اقدامات امنیتی و یکپارچه سازی 
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انند داده های پیچیده، بسیار مهم است. در آخر، افرادی که دارای قدرت تصمیم گیری هستند، م
 .مدیر ارشد بازاریابی و مدیر ارشد مالی را هم حتما در این کمیته بگنجانید

 نیازهای کاری خود را تجزیه و تحلیل کنید: ۲مرحله 

 
قبل از شروع به کار در زمینه های مشخص، شما باید درک روشنی از نحوه عملکرد کسب و کارتان 

گذاری در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری را و نیازهای آن داشته باشید. شما نیاز به سرمایه 
تشخیص داده اید، چه این امر به معنای بهینه سازی برای اولین بار باشد و چه به معنای تغییر 
محصوالتتان. چرا چنین تصمیمی گرفته اید؟ مقداری وقت بگذارید و دالیل خود را برای این تصمیم 

 .بررسی کنید
ی فرآیندهای داخلی تعیین می کند که در این مرحله چقدر باید سرمایه اندازه شرکت شما و پیچیدگ

 :گذاری کنید. برخی از مالحظاتی که باید در نظر داشته باشید، عبارتند از
 چه از صفحات گسترده یا سایر نرم افزارهای های مدیریت : نقص ها و کاستی های فعلی

دارید و آن چیزهایی که نیاز دارید، چه  ارتباط با مشتری استفاده می کنید، بین چیزهایی که
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فاصله ای وجود دارد؟ کاربران جای چه ویژگی هایی را خالی می دانند یا چه خصوصیاتی از 
 نظر آنها خسته کننده است؟

 گزارش چه داده هایی بسیار مهم محسوب می شود؟ چقدر نیاز دارید تا : تجزیه و تحلیل
اشبوردهای بصری در برابر فرمت صفحه گسترده اکسل گزارش کاربر آسان و قابل فهم باشد )د

 پر شده از حجم زیادی از مطالب(؟
 نرم افزار مناسب، فرآیندهای شما را پشتیبانی و تقویت می کند. مطمئن شوید که : فرآیندها

این فرآیندها را به طور کامل مستند کرده اید تا جریان کار را به خوبی درک کرده و بتوانید 
 .بر اساس آنها ارزیابی کنید محصوالت را

 کاربران از مدیریت ارتباط با مشتری جدید چه می خواهند و چه نیازهایی : پذیرش کاربر
عدم پذیرش  .دارند؟ تعیین این امر می تواند تا حد زیادی به درک اجرای موفق کمک کند

 .به شمار می آید کاربر، دلیل اصلی شکست در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری
 آیا با توجه به عواملی مانند بودجه، زیرساخت فناوری اطالعات، نیازهای دسترسی : استقرار

 کاربران و نیازهای جابجایی، استقرار در محل یا فضای ابری منطقی تر است؟
 در واقع، نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری، در درجه اول به داشبورد ها و : تمرکز بر مشتری

معیارهای فانتزی یا حتی بهبود داخلی مربوط نمی شود. این نرم افزار بیش از هر چیز دیگری 
محور باشید. این امر می تواند شامل هر چیزی باشد؛ از  -به شما کمک کند تا بیشتر مشتری

ه گرفته که به شما در ارائه تجربیات پایدار کمک می کند تا ابزارهای درج ۳۶۰پروفایل های 
 .پشتیبانی قدرتمندی که شما را قادر به ارائه خدمات درجه یک می کنند

الزامات و قابلیتهای مدیریت ارتباط با مشتری را جمع آوری کرده و سپس، اولویت : ۳مرحله 
 بندی کنید
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ارتباط با مشتری، تعیین الزامات سازمانی شما است. این مرحله به گام بعدی در انتخاب مدیریت 

مرحله قبلی مرتبط بوده و همزمان با هم انجام می شوند و شما با گسترش آن می توانید قابلیتهای 
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ویژه خودتان را بر اساس اطالعاتی که درباره شرکت خود جمع 

 .آن نیاز دارید را لیست کنید آوری کرده اید و به
از ابتدا شروع کنید و همه چیزهایی که کمیته انتخاب نرم افزار شما فکر می کند که ارزشمند است 
را لیست کنید. بعدًا می توانید این لیست را محدودتر کنید. نظرات متفاوتی در مورد مواردی وجود 

نظر از همه افراد امری ضروری است. مدیران  خواهد داشت که باید گنجانده شوند، بنابراین دریافت
فروش ممکن است داشبوردها و ابزارهای اندازه گیری عملکرد را به عنوان موارد ضروری ذکر کنند، 
در حالی که متخصص فناوری به موردی که رمزگذاری داده و احراز هویت دو عاملی نداشته باشد، 

 .اصال توجهی نخواهند کرد
مات را جمع آوری کردید، میزان اهمیت آنها را از لحاظ تمایز بین ویژگی های هنگامی که همه الزا

ضروری و ویژگی های خوب رتبه بندی کنید. هنگام انجام این کار، جزئیات مرحله دوم را هم در نظر 
داشته باشید. به عنوان مثال، اگر به این دلیل پول و سرمایه خود را از دست می دهید که 
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ش همچنان به دنبال مشتریان بالقوه ای هستند که در نهایت رفتار سردی دارند، فرو کارشناسان 
روند ارزیابی و رتبه بندی مشتریان بالقوه ی جدید را می توانید به عنوان یک اولویت مهم در نظر 

 .بگیرید

 
کنید هیچ محصولی با تمام نیازها و الزامات شما مطابقت ندارد، بنابراین شما باید کاماًل مشخص 

که کدام ویژگی ها یا گروه بندی های مورد نیاز باید در باالی لیست شما قرار داشته باشند و بر این 
 .اساس به آنها همیت بدهید

ویژگی هایی که ارزش کسب و کار را ارائه می دهند، همان هایی هستند که در نهایت بسیار مهم 
یت ها می تواند روابط مشتری را تقویت کند، به شمار می آیند. به دنبال این باشید که کدام قابل

درآمد بیشتری را ایجاد کند، هزینه ها را کاهش دهد، موجب صرفه جویی در وقت شما شده و 
همکاری بیشتری را تسهیل کند. در واقع، این قابلیت ها، همان ستون های اصلی هستند که می 

 .توانید به آنها تکیه کنید
که می خواهید با او شریک  نیازهای خود، به نوع فروشنده نرم افزاری هنگام جمع آوری الزامات و 

شوید هم فکر کنید. دستیابی به تناسب نرم افزاری هم بسیار مهم است، اما داشتن یک رابطه 
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مستحکم و پایدار با فروشنده نرم افزار هم به همان اندازه اهمیت دارد. این نکته را در نظر بگیرید 
ه عنوان بخشی از الزامات شما به آموزش، کمک در اجراسازی یا انتقال و یا به که آیا تیم شما ب

پشتیبانی مداوم نیاز دارد یا خیر. همچنان ادامه دهید و عواملی مانند قیمت، مدت زمان فعال 
 .محور( و تعهدات قرارداد را هم در نظر بگیرید -بودن سیستم )در صورت استفاده از راه حل ابر

بودن فهرستی از اولویت ها، می توانید نظرات ذینفعان پروژه را جمع آوری کنید تا  شما با دارا
پیشنهاد، تمام مالحظات را به نحو مناسبی برآورده می کند یا خیر. این  مطمئن شوید که استعالم 

همان نقطه ای است که در آن لیستی از ویژگی ها را با توجه به معیارهای مهم خود محدود می 
در واقع، مطمئن می شوید که همه چیزهای مورد نیاز خود را بدون تجهیزات جانبی و غیر  کنید و

ضروری ای که فقط کار با نرم افزار را دشوار می سازد، دریافت می کنید. شما می خواهید نظر هیئت 
 .مدیره را هم جلب کنید تا این روند متوقف نشود

تالشی، پاداشی را هم به دنبال خواهد داشت. تعیین درست البته این روند، زمان بر است، اما هر 
نیازمندی های کلیدی مدیریت ارتباط با مشتری به شما کمک می کند که همان دفعه اول، انتخاب 

 .درستی را انجام دهید و در وقت و هزینه شما هم میزان قابل توجهی صرفه جویی می شود
 ایجاد استعالم برای پیشنهاد: ۴مرحله 
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از تعیین و رتبه بندی الزامات خاص مدیریت ارتباط با مشتری خود، باید این الزامات را در  پس

پیشنهاد مدیریت ارتباط با مشتری ادغام کنید. هدف این است که اطمینان حاصل  ایجاد استعالم 
می  شود که فروشندگان نرم افزار به معیارهای مدیریت ارتباط با مشتری که ایجاد کرده اید، پاسخ

 .دهند
پیشنهاد خود، بهتر است در زمینه وارد کردن اطالعات کمی زیاده روی کنید.  هنگام تدوین استعالم 

البته فقط اطالعات مربوطه را وارد کنید، اما اطمینان حاصل کنید که جزئیات مهم را هم از قلم 
دقیقی که می توانند )یا ننداخته اید. این امر به فروشندگان نرم افزار کمک می کند تا روش های 

نمی توانند( به شرکت شما خدمت رسانی کنند را درک کنند که در نهایت به شما کمک می کند تا 
   .به بهترین سیستم مدیریت ارتباط با مشتری برای سازمانتان دست پیدا کنید

پیشنهاد پروژه انتخاب نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری شما به  اطمینان حاصل کنید که استعالم 
خوبی سازماندهی شده و کامال حرفه ای انجام شده است. در حالت ایده آل، شما پروژه 
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 پیشنهاد خود را از طریق یک پلت فرم مدیریت انتخاب فناوری ارسال می کنید تا بتوانید استعالم 
 .پاسخ های فروشندگان را به طور خودکار محاسبه کرده و به راحتی آنها را تجزیه و تحلیل کنید

هم با این هدف ساخته شده است. کل فرآیند را برای شما توضیح می دهد،  SelectHub پلتفرم
پیشنهاد هم تا  بنابراین مدیریت هر مرحله دارای پیچیدگی کمتری است و فرآیند کلی استعالم 

 .درصد سریعتر از همیشه انجام می شود ۵۰یزان م
 لیست نهایی فروشندگان نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری: ۵مرحله 

 
پیشنهاد مدیریت ارتباط با مشتری،  پس از تعیین الزامات کلیدی و وارد کردن آنها در الگوی استعالم 

لیست نهایی از فروشندگان نرم افزار را انتخاب می کنید. در اینجا، شما کیفیت را بر کمیت ترجیح 
داشت اسامی پنج فروشنده را یادداشت کنید. یاد ۱۰می دهید. در لیست کوتاه خود، اسامی کمتر از 

تا هشت فروشنده بسیار خوب است و با این کار، تیم ارزیابی شما زمان کافی برای توجه الزم به هر 
پیشنهاد را دارد. عالوه بر این، هرچه لیست شما کوتاهتر باشد، سریع تر می توانید برنده را انتخاب 

 .کرده و به مرحله اجرا بروید
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پیشنهاد خود را آغاز کنید. در حالی  خود، می توانید ارسال استعالم با در اختیار داشتن لیست نهایی 
پیشنهاد و دریافت پیشنهادات است، در نظر  که ایمیل یکی از روش های رایج برای ارسال استعالم 

بگیرید که آیا یک پلت فرم آنالین هم برای مدیریت این فرآیند مفید خواهد بود یا خیر. چنین 
 .پیشنهاد را ساده و تسهیل می کنند ت حول فرآیند استعالم ابزارهایی، ارتباطا

پیشنهاد، می تواند یک  فروشندگان مدیریت ارتباط با مشتری نسبت به پاسخ به استعالم  استعالم 
فرآیند زمان بر باشد. مطمئن شوید که الزامات خود را به خوبی بیان کرده اید و فروشندگان هم می 

 .واکنش نشان دهندتوانند به گونه ای آسان 
 

 پاسخ های استعالم پیشنهاد نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری را ارزیابی کنید: ۶مرحله 

 
در گذشته، خریداران فناوری معموال منتظر دریافت هرگونه پاسخی قبل از ارزیابی بودند. این امر، 

 .ها و پاسخ ها بود در درجه اول به دلیل فرآیندهای دستی مورد نیاز برای جمع آوری داده
در حال حاضر، با ابزارهای جدیدی که در دسترس خریداران )و فروشندگان نرم افزار( قرار دارد، شما 

 .پیشنهاد، ارزیابی و محاسبه کنید می توانید پاسخ های خود را به استعالم 
 :مزایای این امر بسیار زیاد است. مثال

 سبک کردن بار مسائل برای تصمیم گیران 
 الت فروشندگان را از قبل کشف کرده و و در صورت پرسیدن، به سواالت آنها پاسخ دهیدسوا 
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 فروشندگانی که با الزامات کلیدی مطابقت ندارند را حذف کنید. 

 
این مرحله همان جایی است که شما نتایج کارهای خود را می بینید. بعید به نظر می رسد که هر 

مطابقت داشته باشد و حتی اگر چنین هم باشد، بعضی از فروشنده ای با الزامات خاص شما 
   .فروشندگان بیشتر از سایرین به چشم می آیند

استفاده کنید تا آنها را به مرحله بعدی برسانید، سواالت بیشتری  از پاسخ های فروشندگان نرم افزار 
نخواهد بود. وقتی را پیگیری کرده یا تعیین کنید که محصول آنها برای کسب و کار شما مناسب 

محصولی برای کسب و کار شما مناسب نیست، حتمًا با فروشنده تماس بگیرید و به او اطالع دهید 
که پیشنهاد او را در نظر گرفته اید، اما او را از اجرا حذف کرده اید. فروشندگان انتظار به روزرسانی 

 .وضعیت خود را دارند و این روش کامال مودبانه و حرفه ای است
 پس از ارزیابی: ۷مرحله 
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در این مرحله، ممکن است برنده مشخص شود. شما در حال دستیابی به بهترین نرم افزار مدیریت 

 .ارتباط با مشتری هستید و به نوبه خود، تجربه بهتری را برای مشتریان خود فراهم می کنید
آنها انجام دهید تا راه حل  در غیر این صورت، یک سری مراحل اضافی هم وجود دارد که می توانید

 :خود را انتخاب کنید. در ادامه به رایج ترین مراحل اشاره می کنیم
 با نامزدهای نهایی فروشنده های نرم افزار که  مشارکت در یک طرح آزمایشی یا آزمون ایده

به شما این امکان را می دهند که نحوه عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در انجام وظایف 
 .را بتوانید بررسی کنید خاص

 بیشتر اوقات، مشتریان معمولی هم  . استعالم رضایت از فروشنده نرم افزار از چند مشتری
برای ارزیابی چگونگی روابط شما با فروشنده بسیار خوب هستند، بنابراین فقط به دنبال 

 .مشتریان برتر نباشید
 شماست که نرم افزار مدیریت مشابه آزمون ایده، به نفع  .مشاهده نسخه ی دموی زنده

 .ارتباط با مشتری را در موقعیت های واقعی مشاهده کنید
 تصمیم شما ممکن است به این مرحله برسد که  .مذاکره درباره شرایط قرارداد و قیمت گذاری

 .کدام راه حل با توجه به بودجه شما، مناسب تر است
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د، نحوه حمایت فروشنده از مرحله پیاده سازی سرانجام، پس از رسیدن به مرحله نهایی شدن قراردا

را بررسی کنید. اکثر فروشندگان چنین اطالعاتی را در وب سایت خود ارائه می دهند و شما می 
قیمت خود ارائه دهید، اما دانستن  پیشنهاد یا استعالم  توانید آن را به عنوان بخشی از استعالم 

 .وی این مسئله اتفاق نظر داریداین نکته خوب است که شما و فروشنده بر ر
فروشنده نرم افزار ممکن است خدمات حرفه ای را برای کمک به پیاده سازی مدیریت ارتباط با 

محور می  -به سمت یک راه حل ابر خودتان   روی ِسرور مشتری شما ارائه دهد. اگر از یک نرم افزار 
ر صورت جایگزینی مدیریت ارتباط با روید، این امر می تواند دارایی ارزشمندی محسوب شود. د

مشتری و نیاز به انتقال داده ها از سیستم قدیمی به سیستم جدید، داشتن کمک فروشنده هم می 
 .تواند بسیار مفید باشد

هیچ کسی بهتر از فروشنده، محصول را نمی شناسد، بنابراین تخصص آنها باعث اجرای آسان 
تعهد نسبت به پیاده سازی توسط کارکنان خودتان خودداری محصول می شود. اگر بتوانید از ارائه 

 .کنید، تیم فناوری اطالعات از شما تشکر خواهد کرد
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چه فروشنده فرآیند اجرا را مدیریت می کند و چه این کار به عهده شما است، در ادامه به چند نکته 
 :مهم اشاره می کنیم که باید آنها را در نظر داشته باشید

  این شخص، بهترین کارشناس شرکت شما . داشته باشید مدیریت ارتباط با مشتری« قهرمان»یک
است؛ مانند فروشنده بخش توسعه و اجرایی عمل می کند، به سواالت کاربران پاسخ می دهد و 

 .به طور کلی مالک این فرآیند محسوب می شود
 است؛ « ترسیم داده ها»بخش اصلی یکپارچه سازی داده ها . ترسیم و ثبت داده ها و فرآیندها

فرآیندی که فیلد های داده های موجود را با اهداف مرتبط به آنها مطابقت می دهد. به عنوان 
مثال، اگر پروفایل مخاطبین فعلی شما دارای نام، شماره تلفن و آدرس ایمیل باشد، ترسیم داده 

رتبط هستند تا اطالعات ها تضمین می کند که فیلد های پایگاه داده های مورد نظر به یکدیگر م
از دست نروند و یا دستکاری نشوند. به این ترتیب، شما باید فرآیندهای فعلی بازاریابی و فروش 

 .خود را با توجه به گردش کار سیستم جدید ترسیم کنید
 یک تیم آزمایشی باید نرم افزار را قبل از تاریخ معرفی . قبل از معرفی محصول، آن را تست کنید

تست کند. آنها می توانند به دنبال مشکالت باشند، تعیین کنند که عملکرد آن تا چه اندازه عمومی، 
خوب است )و عملکرد آن چقدر مشابه همان چیزی است که فروشنده وعده داده است( و نظراتی 

 .کنیدرا ارائه دهند تا بتوانید قبل از اینکه کل تیم به نرم افزار دسترسی پیدا کند، تغییرات را اجرا 
 همه افراد باید این فرصت را داشته باشند که ابزارهای جدید برای راه . به کاربران آموزش دهید

حل، راهنمایی، گردش کاری و سایر مولفه های مهم را بیاموزند؛ چه این آموزش ها توسط 
 .فروشندگان نرم افزار هدایت شود یا اینکه به صورت داخلی انجام شود

استعالم پیشنهاد مدیریت ارتباط با مشتری برای انتخاب بهترین راه حل ممکن یادآوری مجدد: از 
 استفاده کنید

انتخاب نرم افزار، امری چالش برانگیز است. هر راه حلی که از آن استفاده می کنید، نقش مهمی در 
زاری برای مدیریت ارتباط با مشتری، اب عملکردها و استراتژی شرکت شما ایفا می کند، اما نرم افزار 

مدیریت مهم ترین عامل موفقیت شما یعنی مشتریانتان است. شما باید این راه حل را به درستی 
 .دریافت کنید
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مدیریت ارتباط با مشتری برای پیشنهاد، روشی بسیار خوب برای اطمینان از این  ارسال استعالم 
به آن توجه می کنید را است که راه حل مدیریت ارتباط با مشتری شما می تواند هر چیزی که 

 .مدیریت کند
شما را  CRM برای آموزش و طراحی فهرست نیازمندیهای مؤثر که موفقیت استقرار سیستم

 :تضمین می کند با ما تماس بگیرید
 ۰۲۱-۲۸۴۲۱۶۰۸تلفن :

 ۰۹۰۳-۹۱۵۱۰۷۵واتس آپ: 
 


