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 .1הקדמה
חוברת זו נכתבה במטרה לשמש מדריך להכרות ותפעול מערכת "קשת" לניהול קשרי תלמידים של
היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטכניון ,המופעלת באמצעות מערכת .SAP -CRM
מטרות המערכת הינן:
 .1ניהול המתעניינים/מועמדים ,תלמידים פוטנציאלים ותלמידים פעילים.
 .2ניהול פעילויות שיווק ומכירה.
המערכת אמורה להוביל לתרומות הבאות:
.1שיפור היעילות התפעולית של היחידה.
.2הגדלת מספר התלמידים ביחידה.
 .3מתן מענה לביקושים לתוכניות לימוד.
תיאור כללי של המערכת:
במערכת מנוהלים כל המתעניינים בקורסים של היחידה (פרטיים ו/או עסקיים) ו/או כל מי שהינו
פוטנציאל ללימודים ופרטיו ידועים (להלן מועמדים) ליחידה וכמובן התלמידים.
לכל מתעניין/מועמד ו/או תלמיד מנוהל מידע אישי ומידע שיווקי אשר יתמוך בתהליך
השיווק.
כאשר מתעניין פרטי מתעניין (באמצעות אתר היחידה ו/או מסע פרסום (קמפיין) ו/או בפנייה
טלפונית) ו/או היחידה מעניינת אותו בקורס מסוים ,נפתח "( LEADהתעניינות") לשם ניהול
הפעילויות בשלב הראשוני .בשלב זה נשלח דוא"ל (בד"כ) למועמד ובו תבנית הפנייה לדפי
המידע הרלוונטיים להתעניינות ובשלב מאוחר יותר (לאחר  3ימי עבודה) תבוצע
שיחת מעקב לברור סטאטוס ההתעניינות ולהשלמת פרטים נדרשים.
באם ההתעניינות הינה ישימה מצד המתעניין (הביע נכונות ללמוד) ומצד היחידה (עומד
בקריטריונים ראשוניים) ,תפתח למתעניין (שהינו כבר מועמד) "( OPPORTUNITYהזדמנות")
ואשר בה ינוהלו כל שלבי המכירה והפעילויות (שלבי המיון ,ועדות קבלה ,מפגשי מידע וכו') .כל
הפעילויות הנ"ל ינוהלו באמצעות הכלים של המערכת ברמה האישית ו/או הקבוצתית ("קבוצת
מטרה") ויתועדו בחשבון מתעניין/מועמד/תלמיד ו/או ב LEAD-וב.OPPORTUNITY-

באם המועמד התקבל סופית ו/או התחייב (תשלום דמי רישום) תפתח למועמד הזמנת מכירה
אשר בה יעודכנו ההנחות להן הוא זכאי .גזברות היחידה תקלוט את ההזמנה הנ"ל לביצוע חיוב
התלמיד (חשבונית מס).
התהליך לגבי לקוח עסקי דומה במהות ומותאם לכך.
בכל נקודת זמן ,יוכל מרכז הקורס ו /או מנהלי היחידה לעקוב אחר מצב והתקדמות הרישום לקורס
(".)"PIPELINE
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כל המשתמשים יפעילו את המערכת באמצעות שולחן עבודה המותאם לתפקידם והעדפותיהם.

 .8סכימת התהליך במערכת CRM

SAP+CRM

SAP
אנשי קשר
הדרכה

לקוח עסקי

SAP+CRM
גורם מממן

CRM+SAP
תלמיד

CRM
ליד
SAP+CRM
חומר-קורס

פעילויות
הזדמנות
הזמנת מכירה
CRM

SAP
הזמנת מכירה
SD
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 .3מילון מונחים ותהליכים ב CRM
הגדרה
שולחן עבודה

תיאור
דף הבית במערכת המציג את תפריטי המשתמש ,פעילויות לביצוע ,יומן פגישות וכו'

חשבון

הישות המתעניין/מועמד/תלמיד במערכת

חשבון יחיד

מתעניין/מועמד/תלמיד שהינו לקוח פרטי

חשבון משותף

ארגון/תאגיד המתעניין בקורס ו/או מממן תלמיד

איש קשר

איש הקשר של הלקוח העסקי לניהול ההתעניינות

מתעניין

מי שהביע התעניינות בקורס בעקבות מסע פרסום ו/או פנייה באתר היחידה ו/או בשיחה
טלפונית/דואר ו/או במסע יזום של היחידה
מי שההתעניינות שלו היא ברת סיכוי לרישום ללימודים ו/או בתהליכי מיון וקבלה
תלמיד-מי שנרשם בפועל לקורס
מאפיינים אישיים ושיווקיים של מתעניין/מועמד/תלמיד ו/או ארגון .תכונות אלו מסייעות
בקבלת החלטה במיון ו/או לפילוח אוכלוסיות למסעות פרסום (קבוצות מטרה)
קורס (חומר) המייצג את מחזור תוכנית הלימוד במערכת .המוצר בד"כ מוגדר היררכית (
 ) BOMכאשר רמת האב מייצגת את מחזור הקורס והבנים את שכ"ל ודמי הרישום.
הישות המייצגת תוכנית לימוד

מועמד
תכונות שיווק
מוצר
משרד מכירות
חטיבה
ערוץ הפצה

הישות המייצגת את חטיבת (תחום) הקורס
האתר/סניף בה מתנהלת פעילות ההוראה

יחידת CRM

היחידה המייצגת את צירוף ערוץ+חטיבה+משרד(תכנית הלימוד)

עובד אחראי

העובד האחראי לתוכנית הלימוד בסניף (יחידת ) CRM

( LEADליד)

הישות המנהלת את תהליך ההתעניינות במערכת

הזדמנות

הישות המנהלת את תהליך הגיוס והמיון של המועמד במערכת

OPPORTUNITY

משימה

פעילות הנדרשת לביצוע ו/או בוצעה במסגרת תהליך ליד ו/או הזדמנות ו/או חשבון .הפעילות
יכולה להיות משלוח דוא"ל ,שיחת טלפון יוצאת/נכנסת וכו'.
משימה הנדרשת לביצוע ע"י עובד

פעילות

תבנית

נוסח הודעת דוא"ל

שלבי מכירה
קמפיין

שלבים בתהליך הגיוס והמיון המנוהלים במסגרת ההזדמנות
מסגרת לפעילות שיווק (קמפיין שיווקי) ו/או תפעולית (קמפיין תפעולי)

קבוצת מטרה

אוכלוסיה של חשבונות המוגדרים קמפיין שיווקי ו/או תפעולי ע"פ תכונות שיווק ,מוצר וכו'.

PIPELINE

מערכת דוחות המציגה את מצב המוצר/קורס ,בכל שלב

דוחות
הזמנת CRM

מערכת דוחות שונים המציגה מידע בחתכים שונים ע"פ הגדרות המשתמש
הזמנת מכירה לחיוב התלמיד המוגדרת במערכת  CRMואשר תועבר למודול  .SDבהזמנה
יעודכנו הנחות באם הן ידועות בשלב זה.

הזמנת SD

הזמנת המכירה אשר מועברת ממערכת  CRMלמודול  SDואשר תהווה את הבסיס לחיוב
התלמיד ו/או גורם מממן/עסקי
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 .4עקרונות תפעוליים במערכת ה CRM

 1.1חשבון מתעניין (תלמיד ו/או ארגון) יוקם לאחר בדיקה שאינו קיים כבר במערכת.
לאחר הקמת החשבון ,ירשמו כל ההתעניינות של המועמד בחשבון זה.
 1.2לכל התעניינות לקורס יוקם  ( LEADלכל התעניינות לקורס יוגדר ליד נפרד).
 1.3באם נדרש תהליך מיון וקבלה ו/או מעקב תוגדר הזדמנות בהמשך לליד.
 1.1כאשר נדרש לחייב את המועמד (או את הגורם המממן) בגין דמי רישום ו/או שכ"ל תוגדר
הזמנת מכירה ( .) CRM
 1.4באם הרישום הינו מיידי/מהיר יוגדר חשבון מתעניין (באם אינו קיים)LEAD ,
והזמנת מכירה ( .) CRM
 1.4כל פעילות מכירה/מיון/קבלה מול המתעניין/מועמד תנוהל באמצעות המערכת.
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 .5מילון סמלים במערכת ה CRM
סמל

הערות

תיאור
התאמה אישית
יצירת פעילות חדשה
שמירת הפעילות
שמירה וחזרה

לאחר השמירה חוזרים למסך הקודם

שדה קלט עם עזרת קלט

פותח טבלת אפשרויות בחירה של הנתון המבוקש

חזרה לעמוד הקודם

אפשר לראות את הנושא הקודם

הדפסת עמוד
ביטול פעולה
חיפוש נתונים
מחיקת נתונים בפעילות
שינויים בחשבון תלמיד

נמצאת כפונקציה נפרדת בכל בלוק

יותר

הוספת פעילויות

הפעלה

קליטת הנתון שנבחר מטבלה

מעקב

קבלת

מחיקה
העתקה
יצוא ל EXCEL
הודעת מידע

לדוגמא" :לא נמצאה תוצאה"

העתקת שורה
הסרת שורה
שליחת דואר אלקטרוני
שדה עם בחירת תאריך

נכתב ע"י simona goldstein
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 .6כניסה למערכת ה  CRMדרך ה SAP WEB
הכניסה למערכת מתבצעת דרך ממשק משתמש (דפדפן )WEB

כל משתמש יקבל "שם משתמש" ו"סיסמה" ,כדי להפעיל את המערכת.
קוד המשתמש והסיסמה הם באנגלית.
השדות המסומנים בכוכב אדום הן חובה.

בניגוד למערכת "גלבוע" ,שם כל מעבר משדה לשדה שומר את הנתון ,במערכת ה CRM
נשמרים הנתונים רק בעת מתן פקודת שמירה

בכל זמן נתון ,רק משתמש אחד יכול לעדכן הישות מסוימת (כגון :לקוח , LEAD ,הזדמנות וכו'.
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 .7שולחן עבודה ב CRM
כל המשתמשים יפעילו שולחן העבודה מותאם לתפקידם והעדפותיהם.
להלן התפקידים שהוגדרו במערכת ה – : CRM
 .1מוקדן
 .2רכז קורס
 .3מנהל
 .1הנהלת חשבונות

גישה ישירה
תפריטים ראשיים
תפריטים מהירים
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 7.1שולחן עבודה  -חיפוש כללי

 7.1.1בגישה ישירה לנושא מסוים ( )IN MENUמקבלים את התפריט של התת-נושאים
הרלוונטיים ,הנפוצים והשגרתיים.

נכתב ע"י simona goldstein

גרסה מס' 1

עמוד  11מתוך 66

מדריך למשתמש במערכת

CRM

 2.1.2בגישה מהתפריטים הראשיים (  )work centersמקבלים את כל האפשרויות לביצוע
המותרות למשתמש .מהתפריט הזה בוחרים את הנושא לחיפוש או יצירה.
לדוגמה :לחיצה על הנושא "שיווק":

 2.1.3בגישה מהתפריטים המהירים מגיעים ישירות לחיפוש המבוקש.
לדוגמה :חיפוש "חשבון":
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 7.8שולחן עבודה  -שמירת חיפוש כללי
כאשר תוצאות החיפוש נדרשות לשמירה ,תהליך השמירה הינו כדלקמן:
 7.8.1נכנסים למסך חיפוש כל שהוא ומזינים את הפרמטרים הרצויים:

 7.8.8שומרים את נתוני החיפוש ע"י רישום הגדרה בשדה
ולחיצה על שמירה
 7.8.3חוזרים ל

ומחפשים את הנושא דרך "חיפושים שנשמרו":

 7.8.4ביטול "חיפושים שנשמרו" מתבצע ע"י לחיצה על
נכתב ע"י simona goldstein

.

בכותרת.
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 .2חשבון תלמיד  -חיפוש ועריכה/עדכון במערכת ה CRM
לקוח פרטי/תלמיד מוקם ביחידה ללימודי המשך של הטכניון ולקוח עסקי מוקם ו/או משנים את
נתוניו רק במחלקת הכס פים של מוסד הטכניון.
לכל לקוח פרטי/תלמיד או לקוח עסקי במערכת ה , CRM -שעבורו נפתחו בעבר הזמנות ,קיים
לו מבט  ) Sales & Distribution( SDבמערכת ה .)R/3( SAP
חיפוש קיומו של לקוח/תלמיד במע' יתבסס על שדות :שם משפחה ,שם פרטי ,תפקיד,דוא"ל ,טלפון.
 2.1חיפוש פשוט לפי השדות המופיעים במסך הפתיחה.

 2.8החיפוש המתקדם מאפשר חיפוש על-פי פרמטרים נוספים ,לפי הרשימה מעלה ולחיצה
על הכפתור

נכתב ע"י simona goldstein

.
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 2.3הוספת שורות חיפוש מתבצעת ע"י לחיצה על הסמן

.

 2.4הורדת שורות חיפוש מתבצעת ע"י לחיצה על הסמן

.

 2.5דוגמה לחיפוש ע"פ שם פרטי בנוסף לשם משפחה (המיון של המערכת לפי א'-ב'):

 2.6מיון הנושאים בתוך העמודות.
לדוגמה" :תכונות שיווק" – מיון בסדר עולה או יורד של התכונה לפי הטבלה שנפתחת:

נכתב ע"י simona goldstein
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 2.7תמונת לקוח מביאה באופן מרוכז את כל הפעילויות עם הלקוח .זהו דו"ח בלבד.
להלן התהליך:
,

 1.2.1לאחר מציאת החשבון המבוקש דרך "חיפוש" חשבון ,לוחצים על
בוחרים מהרשימה "תמונת לקוח" מתקבל הדו"ח המרוכז לגבי הלקוח:

 1.2.2ניתן להדפיס את הדו"ח ע,י לחיצה על

נכתב ע"י simona goldstein

.
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 .9חשבון תלמיד  -יצירה ועריכה/עדכון במערכת ה CRM
ביצירת חשבון ללקוח פרטי/תלמיד או לקוח עסקי במערכת ה , CRM -יפתח אוטומטי
מבט  ) Sales & Distribution( SDבמערכת ה  CRMבלבד ,בשלב ראשון.
ישנן שתי דרכים לבצע יצירת חשבון תלמיד חדש:
 9.1דרך התפריט הראשי של "ניהול חשבון"":חשבונות"
 9.8דרך תפריט מהיר "חשבונות" (לאחר קבלת תוצאות החיפוש).
בשני המקרים מקבלים את המסך הבא:

 9.3בהתאם לסוג הלקוח בוחרים את השדה של יצירת התלמיד:
= חשבון תלמיד ,או

= חשבון לקוח עסקי (ארגון/תאגיד)

 9.4להלן נוהל עבודה ליצירת /עריכת חשבון תלמיד חדש והסעיפים החשובים בבלוק
 9.1.1השדות
 9.1.2בשדה
 9.1.3בשדה
 9.1.1בשדה
 9.1.4שדה
 9.1.4בשדה

+

הן שדות חובה.

יש להזין את תואר המועמד/מתעניין (גברת ,אדון ,דוקטור וכו')
שהוא שדה חובה ,יש להזין .IL
שהוא שדה חובה,יש להזין את המ ספר כולל קידומת ללא מקף (.)-
הוא שדה חובה ויהיה ברירת מחדל.
יש להזין את השיטה להתקשרות עם המועמד (טלפון ,דוא"ל,פקס ).

הוא שדה חובה לרישום הכרחי ו/או תומך לגבי התלמיד,
 9.1.2שדה
כמו פעילות מיוחדת ,בקשה מיוחדת וכו'.
נכתב ע"י simona goldstein

:
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 9.1.1בשדה

CRM

ירשם ערך  1221במידה ונדרש להקים הזמנת ( SDפעולה זו תתבצע

רק ע"י צוות גזברות היחידה).
בעת הקמת החשבון יוגדר מבט  SDבמע'  CRMבאופן אוטומטי.
(ראה גם הערות בסעיף  – 12יצירת הזמנת )CRM

 9.1.9בשדה

כדי להגדיר

( )Groupingשהוא שדה חובה ,בוחרים

בהמשך.

את התפקיד של המתעניין .ההגדרה תופיע אוטומטית בבלוק

 9.1.12לאחר מילוי כל השדות הרלוונטיים של התלמיד לוחצים על שמירה
ומקבלים באופן אוטומטי מספר זיהוי של התלמיד/מתעניין .זהו מספר חשבון
הלקוח במע'  CRMובמע' .SAP

נכתב ע"י simona goldstein
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 9.1.11לביצוע הוספת פרטים חשובים לגבי התלמיד ,לחץ על
בכל אחד מהבלוקים/נושאים נוספים:

נכתב ע"י simona goldstein

או
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 9.1.12בבלוק

CRM

ירשם באופן אוטומטי מבט  )Sales & Distribution( SDכללי

במערכת ה  CRMבלבד:

 :מאפיינים של הלקוח.

 9.1.13בלוק של

חייבים להקפיד על מילוי תכונות השיווק ,שכן מידע זה משמש למיון תלמידים ופילוח
מועמדים בפעילויות שיווק עתידיות.
בכל עמודה ני תן לפתוח טבלה ולבחור את הפרמטר המבוקש בהתאם ללקוח.

 9.1.13.1בסט תכונות

יעודכן האם המועמד מסכים ל-
 .בהתאם לתשובתו מזינים בשדה

כן או לא.

יש להקפיד על מילוי שדה זה הנדרש ע"פ הוראות חוק "דואר זבל".

נכתב ע"י simona goldstein
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 9.1.11בבלוק של

CRM

ניתן לשנות/להוסיף פרטים ע"י לחיצה על שינוי

 9.1.11.1המערכת רושמת אוטומטית את הטלפון והדוא"ל שנרשמו בעת יצירת החשבון
כראשיים ,ומסמנת את השדה
 9.1.11.2הכתובת שנרש מה בעת יצירת החשבון היא מופיעה כ -

 9.1.14בסיום מילוי הפרטים בכל בלוק חוזרים למסך הראשי של החשבון ע"י
ולאחר מכן חייבים ללחוץ על

 9.1.14בבלוק

נכתב ע"י simona goldstein

.

אוטומטי התפקיד שנוצר בהתאם להגדרה בסעיף :9.1.9
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 .10פתיחת  LEADידנית לתלמיד/מתעניין (מתוך החשבון)
פתיחת  LEADלמתעניין אפשרית מתוך החשבון חדש או דרך המסך הראשי.
להתעניינות אשר מקורה מאתר היחידה ו/או קמפיין באינטרנט ,ה  LEADיפתח באופן
אוטומטי ע" י תכנית הקליטה של ההתעניינויות הנ"ל.

בכל  LEADיפתח קורס אחד בלבד
(במידה ושי יותר מהתעניינות אחת ,יפתח  LEADנוסף)

לפתיחת/הוספת  LEADחדש יש ללחוץ על

נכתב ע"י simona goldstein

כדי לקבל את המסך הבא:
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 10.1בבלוק של

 12.1.1השדה
 12.1.2השדה
 12.1.3בסעיף

CRM

יש להתייחס לשדות הבאים:

הוא שדה חובה ומזינים את שם הקורס ,הכולל מיקום ושנה.
יתעדכן אוטומטית ע"פ המבנה הארגוני שיוגדר בהמשך ב"ארגון".
בשדה

יעודכן מקור קבלת המידע על היחידה ו/או

הקורס ע" פ תשובת המתעניין לשאלת המוקדן/ת .שדה
 12.1.1השדה
 12.1.4בסעיף

להתעלם.

לא ימולא בשלב ה  LEADשמקורו שיחת טלפון.
בשדה

תעודכן הערכת המוקדן/ת על הסיכוי לממש את

התעניינות וזאת ע"פ התרשמותו /ה מהשיחה ומאפייני הלקוח בשיחת הטלפון (חם ,קר).
 12.1.4בשדה

 ,המערכת

כאשר בוחרים מתוך הרשימה את

מעבירה מיידית את הנתונים לבלוק "הזדמנות" ,להמשך שלבי המכירה.
 12.1.2בשדה

 10.8בבלוק

מזינים כל מידע חשוב לגבי המועמד ו /או פעילות עתידית הקשורה אליו.

לוחצים על השדה

כדי לבחור את ארגון המכירות,

ערוץ ההפצה (חיפה או תל אביב) ,חטיבת המוצרים ומשרד מכירות (תכנית הלימוד).

השדה

ימולא אוטומטית ע"פ ההגדרות הנ"ל.

על פי השדה הנ" ל יקבע אוטומטית גם את שם של "העובד האחראי" – ראה סעיף 1.1.2

בכל סעיף וסעיף החיפוש מתבצע ע"י לחיצה על הכפתור

נכתב ע"י simona goldstein

כדי לקבל טבלת בחירה.
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 10.3בבלוק

 12.3.1דרך השדה

CRM

בוחרים את הקורס שהתלמיד/מתעניין מבקש.

מחפשים את הקורס ע"י הזנת נתונים כדלקמן:

ב"קריטריוני החיפוש" מזינים "תיאור מוצר" " +מכיל"  +מילים משם הקורס ()ME ,MBA
ולוחצים על

כדי לקבל את רשימת הקורסים.

ב"תיאור המוצר" תמיד יופיע שם תוכנית הלימוד  +מיקום (חיפה או ת"א)  +שנה
תוצאת החיפוש תציג את רשימת הקורסים הרלוונטיים.

 12.3.2לאחר בחירת הקורס מזינים כמות ( 1ברירת מחדל בקרוב) ולוחצים על

נכתב ע"י simona goldstein
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 10.4יצירת פעילות ידנית ב ( LEADשלא בממשק ו/או ברישום מהיר)
בכל  LEADיוגדרו  8פעילויות ראשיות ,מייד עם פתיחת ה:LEAD -
 משלוח הודעת דוא" ל בדבר קבלת הפנייה והפניית המתעניין לדף מידע של הקורס
באתר האינטרנט.
 שיחת מעקב לאחר  3ימי עבודה ממועד הפנייה.
 12.1.1שיטת הביצוע ליצירת פעילות היא כדלקמן:
לוחצים על הכפתור

כדי לקבל טבלה ולבחור את הפעילות הנוספת.

לדוגמה :שיחת טלפון יוצאת (לבירור פרטים נוספים):

 12.1.2מקבלים את החלון הבא שבו מזינים את כל השדות הרלוונטיים ,כולל שדה
"הערות" ,שבו ירשמו הנקודות החשובות שהועלו או יועלו בשיחה ,חשיבות וסטאטוס.

 12.1.3במידה ונדרשת פעילות עתידית ,בשדה

יש להזין את תאריך המבוקש

של הפעילות מול התלמיד/מתעניין.
לאחר ביצוע הפעילות העתידית יש לשנות את סטאטוס הפעילות.
 12.1.1לחיצה על הכפתור

.

הפעילות המתוכננת לביצוע תוצג גם בשולחן העבודה של המשתמש.

נכתב ע"י simona goldstein
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 10.5בבלוק

בשדה

CRM

מזינים את הנתונים הבאים בהתאם לתוצאה.

הנתונים הרשומים בשדה זה יופיעו בעתיד בדו"חות מעקב לפי הסטאטוס.
ישירות מה.LEAD -

 12.4.1ישנם מקרים שלמוקדן/ת יש אפשרות לבצע

 12.4.2אם הסטאטוס הוא "הושג" מעבירים ידנית ל"הזדמנות" ()OPPORTUNITY
כמוסבר בסעיף . 9
 12.4.3אם הסטאטוס הוא "הופסד" ,מקבלים שדה "סיבה" ,שהוא שדה חובה למילוי וערכו
יקבע ע"פ סיבת ההפסד.

 12.4.1לוחצים

נכתב ע"י simona goldstein

ומקבלים את תוצאת יצירת ה .LEAD
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 .11פתיחת "הזדמנות" לתלמיד/מתעניין (מתוך ה)LEAD -

=  ,OPPORTUNITYמנהל את כל תהליך המכירה מול המועמד,

בלוק

לאחר שנקבע כי קיים פוטנציאל לכך.
ה"הזדמנות" תפתח מתוך ה , LEAD -לפי נוהלי היחידה ללימודי המשך בטכניון.

 11.1בחשבון לקוח כנס/י לבלוק
לחץ/י על

ולחץ/י על שינוי

כדי לקבל את המסך הבא:

 11.8לאחר בחירת הקטגוריה

נכתב ע"י simona goldstein

 .לאחר שינוי הסטאטוס

מתקבל המסך הבא:
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 11.3סמן את השורה ולחץ על

 11.4השדה

CRM

כדי לקבל את המסך הבא ובו מופיע גם ערך הקורס:

הוא שדה חובה ומופיע מתוך ה( LEAD -לדוגמה תחום .)ME

 11.5השדה

הוא שדה חובה ורושמים את תאריך פתיחת הקורס המתוכנן.

 11.6בשדה

מנהלים את שלבי המיון והגיוס של המועמד בהתאם לנוהלי

היחידה והקורס .לכל שלב מוגדרות פעילויות הנדרשות לביצוע ומעקב.
 11.7לאחר בחירת שלב המכירות ,על מנת לצפות ב"פעילויות" הנדרשות בשלב זה ,יש
לבחור בתפריט

נכתב ע"י simona goldstein

ולבחור את "סייע מכירות" כדי לקבל את המסך הבא:
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 11.2.1מסמנים את הפעילות ולוחצים על

 11.2.2לוחצים על

כדי לקבל את פעילות שנבחרה:

:

כדי לקבל בבלוק

בשלב המכירה ,כאשר נבחרת פעילות והיא מופעלת (כפתור " = Closeהעפלה") ,אזי היא
מוגדרת ב"הזדמנות" בבלוק הנ"ל.
 11.2.3לאחר ביצוע הפעילות יש ללחוץ על

11.2

= בוצע ולאחר מכן לחץ על

בשלב זה הפעילות עוברת אוטומטית לבלוק

.

.

,

 11.9כדי לבטל פעילות שהוגדרה ובוצעה יש להיכנס לבלוק

ללחוץ על הפעילות עצמה ולשנות את הסטאטוס מ"הושלם" לסטאטוס "בעיבוד"
והפעילות עוברת בחזרה ל

נכתב ע"י simona goldstein

.
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 11.10המחרת שכר לימוד לקורס והגדרת הנחות  -הישות "הזדמנות" (:)OPPORTUNITY
להלן השלבים להצגת סכום שכר הלימוד ,כולל מע"מ:
11.12.1

בבלוק

11.12.2

מתקבל המסך הבא ובבלוק

11.12.3

להגדרת הנחה למועמד לוחצים על

ובמסך ההמשך לוחצים על

11.12.1

לוחצים על עריכת מוצר =

בשורת המוצר:

מפורט שכר הלימוד כולל מע"מ.

בבלוק "מחירים" ואח"כ

:

כדי לבחור

מתקבל המסך הבא ולוחצים על השדה

מהרשימה
את סוג ההנחה ,לדוגמה :

נכתב ע"י simona goldstein

(הנחה בסכום כספי)
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11.12.4

CRM

כאשר ההנחה מוגדרת בסכום כספי (ולא ב  ,)%סכום ההנחה יוגדר כולל

מע"מ
ויופעל באמצעות תהליך מיוחד כדלקמן:
11.12.4.1

מתקבל המסך הבא ובשדה

מעדכנים את סכום ההנחה

כולל מע"מ.

 11.12.4.2לאחר שלוחצים  ENTERמתקבל המסך הבא כולל השדה
והסכום שמופיעה הוא במינוס (הנחה):

 11.12.4.3לוחצים על השדה
לא כולל מע"מ:

לקבלת סכום ההנחה

 11.12.4.1בלחיצה על השדה

מקבלים את מחיר הבסיסי של הקורס,

סכום ההנחה לא כולל מע"מ והמע"מ הכללי.

נכתב ע"י simona goldstein
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עמוד  31מתוך 66

מדריך למשתמש במערכת

לוחצים על השדה
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מקבלים את הפירוט

כדל לחזור למסך הקודם ובבלוק

של סכום הקורס כמו בסעיף הקודם.

 11.12.4.4לוחצים עוד פעם על השדה

במסך הנ"ל כדי לחזור למסך הראשי של

"הזדמנות" ולשמירת העדכונים לוחצים על
11.12.4

.

כאשר ההנחה מוגדרת באחוזים (  )%ולא בסכום כספי ,היא תוגדר כדלקמן,

לאחר ביצוע השלבים כמו בסעיפים :11.12.1 ,11.12.3 ,11.12.2 ,11.12.1

 11.12.4.1מתקבל המסך הבא ובשדה

מעדכנים את ערך אחוז ההנחה.

הערך הנ"ל לא כולל מע"מ.

 11.12.4.2בלחיצה על השדה

מקבלים את מחיר הבסיסי של הקורס,

סכום ההנחה לא כולל מע"מ והמע"מ הכללי.

לוחצים על השדה

מקבלים את הפירוט

כדל לחזור למסך הקודם ובבלוק

של סכום הקורס כמו בסעיף הקודם.
 11.12.4.3לוחצים עוד פעם על השדה
"הזדמנות" ולשמירת העדכונים לוחצים על
נכתב ע"י simona goldstein

במסך הנ"ל כדי לחזור למסך הראשי של
.
גרסה מס' 1
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 . 18יצירת הזמנה למועמד/תלמיד במערכת הCRM -

 18.1מתוך ה"הזדמנות" לוחצים על הכפתור

 18.8בחר את הקטגוריה

נכתב ע"י simona goldstein

כדי לקבל את המסך הבא:

כדי לקבל את המסך הבא:
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 18.3סמן את השורה ולחץ על

CRM

כדי לקבל את המסך הבא ( עם כל הפרטים של הלקוח):

 18.4מתן הנחה לקורס (שלא דרך ה"הזדמנות") כמו בסעיף .9.12

 18.5בסוף הפעולה יש ללחוץ על

.

 18.6לאחר השמירה ,בחשבון לקוח מקבלים את הבלוק של

 18.7ניתן לבצע שינויים/עדכונים בהזמנה ע"י לחיצה על הכפתור

נכתב ע"י simona goldstein

או ביטול הזמנה ע"י
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 . 13נוהל רישום מהיר של מועמד/תלמיד במערכת הCRM -
ישנם מקרים של רישום מהיר של מועמד/תלמיד (ללא מיון וקבלה) ,המגיע ישירות לגזברות.
להלן סעיפי הנוהל:
 הקמת חשבון (באם אינו קיים).
 פתיחת  LEADכולל מוצר הקורס.
 פתיחת הזמנה ישירות מהחשבון הלקוח.
בנוהל זה לא מוגדרת "הזדמנות" !!

 13.1בבלוק

נכתב ע"י simona goldstein

לחץ/י על הכפתור

כדי לקבל את המסך הבא:

גרסה מס' 1
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 13.8בסעיף

CRM

יש להזין את הפרטים של ארגון מכירות ,ערוץ הפצה,

חטיבת מוצרים ומשרד מכירות.

 13.3בסעיף

13.4

מזינים את הקורס המבוקש והכמות ( 1בעתיד ברירת מחדל):

בשדה "ערך"

לאחר הזנת הקורס והכמות ניתן לראות בבלוק של
את סכום הקורס ,ערך המע"מ והסה"כ כולל מע"מ.

כמו כן ,בהמשך לסעיף "פריטים" מקבלים את כל המידע בקשר להזמנת  SDללקוח:

 13.5מתן הנחה לקורס (שלא דרך ה"הזדמנות") כמו בסעיף 9.12

 13.6בסוף הפעולה יש ללחוץ על

נכתב ע"י simona goldstein

.
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 . 14פעילויות לחשבון לקוח במערכת CRM
קיימים שני סוגי פעילויות בחשבון הלקוח:
 פעילויות מקושרות בחשבון הלקוח .פעילויות האלה לרוב הן פעילויות לקבוצת מטרה.
 פעילויות מקושרות ל LEAD -או "הזדמנות" ,הן הנפוצות והתהליך מתבצע כפי שהוסבר
בסעיף ( 1.1עבור ה ) LEAD -ובסעיף ( 9.2עבור "הזדמנות").
 יש להקפיד ולסגור פעילויות לאחר שבוצעו.

 14.1חיפוש "פעילויות" (לביצוע או שבוצעו)
האפשרויות לחיפוש הן כדלקמן:
 דרך חיפוש המהיר
 דרך תפריטים ראשיים – גישה ישירה

נכתב ע"י simona goldstein

גרסה מס' 1
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 14.8יצירת "פעילות" יחיד
יצירת "פעילות" היא יצירת יחיד והיא מתבצעת רק דרך התפריטים הראשיים – גישה ישירה
וכוללת את הנושאים הבאים:
 פעילות (שיחת טלפון יוצאת או נכנסת)
 פגישה
 שליחת דואר אלקטרוני
 משימה

נכתב ע"י simona goldstein

גרסה מס' 1
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 14.3יצירת "פעילות"

בלחיצה על "פעילות" בתפריט הראשי מקבלים את המסך הבא.
גם בדרך הזו ניתן לבחור פעילות מסוימת.

 11.3.1בחירת "שיחת טלפון יוצאת" – מתקבל המסך הבא .להלן שדות החובה שצריכים להזין:
 שדה

נושא השיחה.

 בשדה "חשבון" מזינים את מספר החשבון (יחיד או עסקי).
 בלוק


כל פעילות מקושרת למבנה ארגוני .
ימולא אוטומטי לאחר הזנת כל הנתונים במבנה הארגוני.

 לאחר סיום הזנת הנתונים לוחצים על
נכתב ע"י simona goldstein

או
גרסה מס' 1
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 14.4יצירת "משימה"

"משימה" תוגדר כאשר יש צורך לעובד לבצע פעילות עתידית .הגדרה זו תשמש כתזכורת
ותוצג בשולחן העבודה של העובד.
אפשר להגדיר "משימה" ולהעבירה לעובד אחר.
 11.1.1להלן שדות החובה שצריכים להזין ב"משימה:
 שדה

נושא המשימה.

ימולא ידנית ,מאחר וב"משימה" לא נדרש מבנה ארגוני,
 שדה
השדה לא יתעדכן אוטומטי .ברירת המחדל תהיה המשתמש והוא ישונה,
בהתאם לעובד הנדרש למשימה.
 11.1.2בלחיצה על "משימה" בתפריט הראשי מקבלים את המסך הבא:

לאחר מילוי השדות חובה ורשות ,לוחצים על

.

 14.5יצירת "החזר כספי לתלמיד"

הוראת "החזר כספי לתלמיד" תוגדר כמשימה ותופנה ע"י הרכז האחראי לצוות הגזברות
(באמצעות שדה "עובד אחראי").
שדה חובה למילוי "חשבון" התלמיד.
בשדה הערות יצוינו כל הפרטים הרלוונטיים להחזר (קורס ,סכום ,סיבה וכו').
נכתב ע"י simona goldstein
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 14.6יצירת "דואר אלקטרוני"

דוא" ל חייב להיות מקושר לחשבון ו/או  LEADאו "הזדמנות" .
 11.4.1לדוגמה:מה LEAD -לוחצים על הכפתור

כדי לקבל טבלה ולבחור

 11.4.2מתקבל החלון הבא ובו נדרש להזין ערכים בשדות הבאים:
 11.4.2.1שדה

מופיע אוטומטי מתוך ה  LEADאו "הזדמנות" או חשבון לקוח.

ניתן לשנות ידנית לפי הצורך.
 11.4.2.2בשדה
 11.4.2.3בשדה
בשדה

מופיע אוטומטי הקישור של הדוא"ל ( LEADאו "הזדמנות" וכו').
כתובת הדוא" ל תיגזר אוטומטית מנתוני החשבון.
מוסיפים העתק אותו דוא"ל במידה ונדרש.

 11.4.2.1בשדה

יופיע אוטומטי הנושא של ה  LEADאו "הזדמנות" .

 11.4.2.4בשדה

בוחרים את תצוגת הטקסט שרושמים בדוא"ל:

נכתב ע"י simona goldstein

גרסה מס' 1
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 11.4.2.4לחץ/י על הכפתור

CRM

כדי לבחור

מתוך הרשימה בחר/י

תבנית של טקסט מוכן מראש.

 11.4.2.2לחץ/י על הכפתור

מתוך הרשימה בחר/י

 11.4.2.1לחץ/י על הכפתור

כדי להוסיף או להוריד  ,Bcc ,Ccחתימה.

 11.4.2.9בסוף הפעולה לחץ/י על


כדי להצמיד מסמכים.

או

טיפ :ארגן במחשב האישי שלך ו/או השרת את המסמכים העשויים להשתתף בתבניות
דוא"ל ,כך שיהיו זמינים לשליפה קלה.

נכתב ע"י simona goldstein
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 .15ניהול/התעניינות של לקוח עסקי (ארגון/תאגיד)
התעניינות של לקוח עסקי תנוהל בכלים של המערכת ,כמו בחשבון תלמיד (יחיד).
 לקוח עסקי מוקם ע" י מחלקת כספים וכלכלה במטה מוסד הטכניון.
 כאשר הלקוח אינו קיים במערכת ו/או חומר הקורס גם לא קיים ,תועבר בקשה
לפתיחתו ע"י גזברות היחידה.
 דרישה להקמת לקוח עסקי תועבר מיד עם תחילת ההתעניינות.
 לשם הקמת הלקוח במערכת יש לקבל מידע לגבי :שם התאגיד המלא ,מספר ח.פ /תאגיד,
כתובת ופרטי איש קשר מקצועי ו/או כספי.
 איש הקשר המקצועי יוגדר וינוהל בחשבון ה ,CRM-בישות איש קשר ע"י העובד המטפל
בפנייה.
 כל עוד לא הוגדר חשבון ללקוח ו/או מספר החומר (הקורס -תכנית ההדרכה) ,יירשמו כל
הפעילויות והמידע הנדרש לגבי ההתעניינות בשדה הערות ב.LEAD -
 לאחר קבלת מספר החשבון העסקי ו/או מספר הקורס ,יעודכנו פרטיו בLEAD -
ויוגדרו כל הפעילויות הנדרשות (כמתואר בשדה ההערות).

נכתב ע"י simona goldstein
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 15.1הקמת  LEADללא חשבון לקוח עסקי

פתיחת  LEADללקוח עסקי שאינו קיים עדיין ,אפשרית דרך התפריט הראשי – שיווק או דרך
התפריט המהיר.
לפתיחת  LEADחדש ללא מספר לקוח וקורס יש ללחוץ על

 14.1.1השדה
 14.1.2בשדה
 14.1.3בשדה

כדי לקבל את המסך הבא:

הוא חובה ומזינים את שם הקורס המבוקש.
מזינים את שם החברה /תאגיד הפוטנציאלי עד לפתיחתו הסופית.
מזינים את שם החברה/תאגיד וכל הפרטים הרלוונטים לפתיחת

החשבון העסקי ו/או פרטי הקורס המבוקש (תכנית הלימודים) באם הוא לא קיים.
 14.1.1בשדה

בוחרים מתוך הרשימה את

כדי לבחור את ארגון המכירות,
לוחצים על השדה
 14.1.4בבלוק
ערוץ ההפצה (חיפה או ת"א) ,חטיבת המוצרים ומשרד מכירות (תכנית הלימוד).ראה סעיף 12.2
 14.1.4השדה

יתעדכן אוטומטית ע"פ המבנה הארגוני שהוגדר בסעיף 14.1.4

 14.1.2לשמירת הנתונים לחץ/י על
 14.1.1בשלב הזה מקבלים בשדה

נכתב ע"י simona goldstein

.
את מספר הזיהוי של הלקוח הפוטנציאלי ב.CRM -

גרסה מס' 1
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 15.8הוספת לקוח עסקי ב LEAD -שנפתח ללא מספר לקוח ומספר קורס

 14.2.1לאחר פתיחת חשבון לקוח עסקי ע" י מחלקת הכספים של מוסד הטכניון,
מחפשים את ה LEAD -דרך התפריט הראשי – שיווק או התפריט המהיר ומקבלים
את המסך הבא:

 14.2.2בשדה

כדי לקבל את רשימת

מזינים את התנאי חיפוש

ה LEADS -שנפתחו ללא מספר לקוח עסקי ו/או מספר קורס:

 14.2.3לפי

הקורס ו/או

בוחרים את השדה כדי להמשיך את הטיפול

ע" י השלמת הפרטים של הלקוח העסקי לאחר שנפתח במחלקת הכספים של מוסד הטכניון.

נכתב ע"י simona goldstein
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 .16חשבון לקוח עסקי  -חיפוש ועריכה/עדכון במערכת ה CRM

לאחר פתיחת חשבון העסקי ע" י מחלקת הכספים של מוסד הטכניון ,ניתן לחפש את החשבון דרך
התפריט הראשי – שיווק או התפריט המהיר ומקבלים את המסך הבא:

 16.1בחיפוש פשוט לפי השדות המופיעים במסך הפתיחה יש להתייחס לשדה
ולבחור מהרשימה את הקריטריון
 16.8ניתן לחפש ע"פ שם חברה/תאגיד ,תפקיד ,איש קשר (שם משפחה ו /או פרטי),זיהוי חשבון.
לוחצים על

כדי לקבל את רשימת התוצאות:

 16.3לוחצים על שם הלקוח ומקבלים את המסך של "חשבון משותף :השם של לקוח העסקי"

נכתב ע"י simona goldstein

גרסה מס' 1
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 16.4בבלוק

מוסיפים את איש הקשר הראשי שאיתו מדברים בחברה .

לוחצים על השדה
ובבלוק
,
בסוף לוחצים על

 16.5בבלוק

CRM

או

(במידה וישנו איש קשר נוסף בחברה)

מזינים את בשדה החובה את
וליד השדה

מסמנים

,

,

,

כברירת מחדל.

:

הנתונים מגיעים אוטומטי ממערכת ה.SAP -

 16.6הגדרת " ,LEADהזדמנות" ,הזמנת  CRMמתוך "הזדמנות" או הזמנת  CRMישירות
מחשבון העסקי ,כמו בחשבון יחיד.

מקבלים את רשימת הפעילויות מסעיף  14.4וניתן לבדוק
 16.7בבלוק
את הנתונים בכל אחד בנפרד ע"י לחיצה על עמודת ה"זיהוי" או "תיאור":

נכתב ע"י simona goldstein
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 .17יצירת תבנית טופס דואר במערכת ה CRM
יצירת תבנית טופס דואר תותר לפי הנהלים של היחידה ללימודי המשך.
שם התבנית ("זיהוי") יוגדר בהתאם לכך.
כל התבניות של היחידה ללימודי המשך יתחילו ב

.ZLM

ניתן להעתיק תבנית קיימת ולשנות לפי הצורך בניסוח חדש.
 12.1בשולחן העבודה – נושא שיווק ,בחר/י
ולחץ/י על

 12.2שדה

 12.3בשדה

 12.1בשדה

 12.4בשדה

נכתב ע"י simona goldstein

דרך "יצירה" או "חיפוש"

ליצירת טופס דואר חדש .מתקבל המסך הבא:

הוא שדה חובה ובו מייצרים את התבנית החדשה לפי הכללים של היחידה.

מגדירים את התיאור של הטופס.

בוחרים מתוך הרשימה את הקטגוריה

.

רושמים את נושא הדוא"ל שיופיע אח"כ אוטומטי בטקסט כברירת מחדל.
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 12.4בבלוק

CRM
.

תופיע מתוך המערכת ההגדרה

ה"עריכה" דומה לכלי עריכה של  .WORDמגדירים נוס/ים קבועי/ים :

 12.2על מנת להוסיף ערכים של שדות אשר ישלפו מבסיס הנתונים של המערכת,
יש לפעול כדלקמן:
 חובה להקפיד להביא את הסמן למקום בו נדרש ערך השדה להצבה.
 יש ללחוץ על הכפתור

 .מתקבלת הטבלה "קטגוריית תכונות" ,

אשר מתוכה בוחרים את השדה הנדרש :

 12.1כאשר בוחרים
מקבלים פרמטרים נוספים כגון מוצר וכו' ( לפי הקביעה של היחידה ללימודי המשך).
 12.9ניתן להוסיף קובץ קבוע דרך
 12.12בסיום לחץ/י על

ובחירת "סיפוח קובץ" או ע"י לחיצה על
או

.

.

 12.11לאחר יצירת תבנית חדשה "מורכבת" יש לבצע בד יקת תקינותה באמצעות שליחתה לדוא"ל
של עורך התבנית.
נכתב ע"י simona goldstein
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 .12יצירת קמפיין במערכת ה CRM
קיימים  2סוגים של קמפיין:
 קמפיין שיווקי – נועד למטרות פרסום ושיווק .לאור זאת ישלח רק למי שמאשר לקבל דואר
פרסומי כפי שמנוהל בתכונת "קבלת מידע פרסומי" בחשבונו במערכת .לכן כל הגדרה של
קבוצת יעד חייבת להתייחס לתכונת השיווק של קבלת מידע פרסומי.
 קמפיין תפעולי – הוא לצורכי תפעול קורסים כפי שיידרש ( כגון משלוח הודעה על תשלום
שכ"ל ,ביטול שיעור וכו').
 11.1בשולחן העבודה – נושא שיווק ,בחר/י
ולחץ/י על

נכתב ע"י simona goldstein

דרך "יצירה" או "חיפוש"

ליצירת טופס דואר חדש .מתקבל המסך הבא:
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 11.2בשדה

CRM

מגדירים את קוד הקמפיין ע"פ נהלי היחידה.שדה זה הוא חובה ,ותמיד יחל

במחרוזת .ZLM

 11.3בשדה

 11.1בשדה

שהוא שדה חובה ,יש להגדיר את השם של הקמפיין.

.

שהוא שדה חובה ,יש לבחור מתוך הרשימה

 11.4בשדה

שהוא שדה חובה ,תקבע המטרה מתוך הרשימה (לדוגמה

 11.4בשדה

יש לבחור את הערך מתוך הטבלה.

 11.2בשדה

יוגדר שם העובד בהתאם לקמפיין.

 11.1שדות חובה נוספים :

 11.9בשדה
סטאטוס

נכתב ע"י simona goldstein

).

+

.

שהוא שדה חובה ,מנהלים את הסטאטוס של הקמפיין .רק לאחר הגדרת
(מתוך הטבלה) ,הקמפיין פעיל לביצוע.
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 11.12בשדה

CRM

שהוא שדה חובה ,בוחרים את האמצעי מתוך הטבלה שמתחיל

ב"לימודי המשך:."...
 12.10.1ערוץ דוא"ל– שולח דוא"ל לכל האוכלוסייה המוגדרת ב"מקטע" .להלן פעולות החובה:


הוא יבחר מתוך רשימה כפי שיקבע בהתאם לקמפיין.



זאת התבנית שנקבעה מראש .ראה/י דוגמה סעיף .12



הכתובת שאליה חוזרים המאיילים.

 11.12.2ערוץ קובץ – יצירת רשימת כתובות לפי האוכלוסייה שנגדיר ב"מקטע".
בשדה

מתוך הרשימה .

בוחרים את התבנית

 11.12.3ערוץ שיחת טלפון  -יצירת רשימת כתובות לפי האוכלוסייה שנגדיר ב"מקטע".
 11.12.1ערוץ  LEADלימודי המשך – פתיחה אוטומטית של .LEADS

נכתב ע"י simona goldstein
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 12.11בלוק
בסעיף הזה מגדירים את האוכלוסייה הרלוונטית אליה מכוון הקמפיין ,בהתאם לתכונות.
לדוגמה :כל המתעניינים בקורס מנהל עסקים ולא למדו מסיבה כזאת או אחרת.
את המקטע מגדירים במס' שלבים באופן הבא:
מגדירים את התכונות של האוכלוסייה שהינה היעד לקמפיין  .ע" פ תכונות אלו נשלפת אוכלוסיית
החשבונות שנבחרה .באופן דומה ניתן להגדיר מס' אוכלוסיות ואח"כ למזג ביניהם ו/או לחתוך
ביניהן.
 11.11.1להגדרת מקטע לחץ/י על

 11.11.2לאחר שלוחצים על

 11.11.3השדה

 11.11.1בשדה
נכתב ע"י simona goldstein

כדי לקבל את המסך הבא :

מקבלים את המסך הבא:

הוא חובה ובו מגדירים שם לקמפיין.

ובשדה

מתקבלים פרמטרים אוטומטי ולא משנים אותם.
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 11.11.4לחץ/י על הכפתור

CRM

כדי להגדיר בפרופילים את תכונות האוכלוסייה

שתשתתף במקטע .לאחר אישור ע"י לחיצה על

מקבלים את המסך הבא:

 11.11.4מתוך "רשימת תכונות" בחר/י את התכונה/ות עבור הקמפיין המבוקש:

 11.11.2לחץ/י קליק ימני על השדה המבוקש (לדוגמה
כדי לקבל את המסך הבא:

נכתב ע"י simona goldstein

) ואחר כך לחץ על "יצירת מסנן"
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 11.11.1לחץ/י על

CRM

כדי לקבל את הרשימה/טבלה הבאה:

 11.11.9בחר /י מתוך הרשימה את התיאור הרלוונטי לקמפיין ולח/י על

 11.11.12את הסנן

גוררים אותו לצד ימין של המסך בסעיף  11.11.4ומקבלים

את האייקון הבא:
 11.11.11לחץ /י לחיצה ימינית על האייקון ובחר/י "ספירה" .מקבלים את סה"כ האנשים

שישתתפו בקמפיין לפי התכונה שנבחרה
 11.11.12לחץ/י לחיצה ימינית עוד פעם על האייקון ובחר/י "בניית קבוצת יעד"  " +דיאלוג".

לאחר קבלת
נכתב ע"י simona goldstein

לחץ/י על

+

.
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 12.18יצירת "מקטע" מתוך  INFOSETבדומה לסעיף .11.11
 11.12.1מתוך "רשימת תכונות" בחר/י את ה LEAD -או ( OPPORTUNITYהזדמנות)
או ( ORDERהזמנת לקוח).
לדוגמה :אם נבחר  LEADמקבלים את רשימת הנושאים של ה INFOSET -הבאה:

המשך הפעילות כמתואר בתת הסעיפים של הסעיף 11.11
 11.13בבלוק

רואים את מספר האנשים בקבוצה.

ניתן להגדיר הרבה פרופילים בתוך המקטע.

נכתב ע"י simona goldstein
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 11.11בבלוק

CRM

לוחצים על הקישור הכחול ומקבלים את רשימת השמות שבתוך

הקבוצה של המקטע.
ניתן להוסיף או למחוק שמות לפי הצורך.

 11.11.1לחץ/י

ובחר/י "מיזוג קבוצות יעד" ,כאשר הקמפיין מיועד לכמה קבוצות.

בדרך זו נמנעים משליחת דוא"ל כפול לאותם אנשים.

כדי לבצע ערוצי תקשורת בדומה לקמפיין

 11.11.2לחץ/י על הכפתור

 11.11.3בשדה
 11.11.1בשדה

חייבים לסמן . V
בוחרים את סוג הפעולה מתוך הרשימה/טבלה :משימה LEAD ,וכו'

 11.11.4בשדות "עובד אחראי" " +תאריכים" כפי שיקבע.
 11.11.4בסוף לוחצים על הכפתור
נכתב ע"י simona goldstein

.
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 12.15לוחצים על הכפתור

 11.14.1לוחצים על

 11.14.2לחץ/י על

 11.14.3בשדה

CRM

כדי לחזור ל"קמפיין".

ובשדה

בחר/י

.

כדי להפעיל את הקמפיין .מקבלים את המסך הבא:

בוחרים את

 11.14.1לחץ/י על הכפתור רענון

ומקבלים את המסך:

 +לחיצה על

 .בשלב זה המערכת יוצרת ( LEADSלדוגמה)

לכל אחד מהלקוחות שהופיעו ברשימת המקטע.

נכתב ע"י simona goldstein
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 12.6שימוש ב"מקטע" קיים לקמפיין חדש.
ניתן להשתמש במקטע קיים (אשר הוגדרו לו קבוצות יעד) כדלקמן:
 11.14.1הגדרת קמפיין חדש כמקובל .ראה/י סעיפים מ 11.1 -עד 11.12

 11.14.2בבלוק

לחץ/י על

 11.14.3לאחר לחיצה על הכפתור
ובוחרים לפי הצורך.

כדי לקבל את המסך של החיפוש

מקבלים את רשימת ה"מקטעים" הקיימים במערכת

של ה"קמפיין" ניתן לצפות ב"קבוצת היעד" בתוך ה"מקטע".
 11.14.1לאחר ביצוע
המשך יצירת ה"קמפיין" כמו בסעיף 11.4

נכתב ע"י simona goldstein
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 12.17קמפיין משולב ערוצים
בקמפיין ניתן להגדיר ערוץ תקשורת אחד בלבד.
באם נדרש ליישם בקמפיין מס' ערוצי תקשורת כגון פתיחת  LEADומשלוח דוא"ל ,אזי יוגדרו
לצורך זה תת קמפיינים לקמפיין אב.
תהליך העבודה הינו כדלקמן:
 11.12.1הגדרת קמפיין אשר ישמש כקמפיין אב .ראה סעיפים  11.1עד 11.9
 11.12.2בבלוק

יוגדר קמפיין נוסף לכל ערוץ נדרש.

 11.12.2.1ניתן להגדיר קמפיין נוסף גם דרך הבלוק
ומתקבל מסך יצירת קמפיין חדש .נא שלים לב לשדה קמפיין "אב":

 11.12.3קמפיין האב יועבר לסטאטוס

נכתב ע"י simona goldstein

להפעלה וקמפייני הבנים יופעלו.
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 .19יצוא נתונים לגיליון  EXCELבמערכת ה CRM
ניתן לייצא נתונים לגיליון  .EXCELלדוגמה רשימת .LEADS
לחץ/י על הכפתור

כדי לייצא את הרשימה .ניתן "לשמור" או "לפתוח" בלבד.

במידה והקובץ  EXCELלא יוצא בצורה תקינה חייבים לשמור אותו על ה  DESKTOPולבצע את
הפעולות הבאות:

 19.1בתוך הגיליון לחץ/י על

נכתב ע"י simona goldstein

ובחר/י את הקובץ שנשמר .מתקבל המסך הבא:
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 19.2בחר/י  Delimitedובנוסף ) Unicode (UTF-8אח"כ לחץ/י על

 19.3בשלב  2סמן  Semicolonולחץ/י על

 19.1בשלב  3לחץ/י על

נכתב ע"י simona goldstein

כדי לסיים את התהליך.

ובחלון ההמשך לחץ/י על
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 .80דו"חות ביצוע קו ייצור ( )PIPELINEבמערכת ה CRM
"ביצוע קו ייצור" ( )PIPELINEהינה מערכת דוחות מתוחכמים המאפשרים בקרה אחר מצב
תוכנית לימוד ו/או קורס ,במחזור החיים שלהם.
הנתונים המוצגים בדו"ח מבוססים על המידע המנוהל ב"הזדמנות" לכל קורס.

 22.1דרך שולחן העבודה בחר/י את

בבלוק

כדי לקבל את מסך הבחירה של הדו"ח:

מקבלים את רשימת נושאי הדו"חות.

 80.8דו"ח
הדו"ח מציג כברירת מחדל את הנתונים ,ע"פ רבעונים ,למשתמש ע"פ הקורסים באחריותו או ע"פ
מסננים ע"פ בחירה.
הדו"ח מוצג ב 3-חלקים:
 22.2.1חלק גרפי-מציג את ה סכום הכספי הכולל של כל ההזדמנויות ברבעון ע"פ מצב סטאטוס
(בצבע שונה) או באופן כולל.
 22.2.2חלק טבלאי -מסכם את ערך ההזמנות ע" פ חודש ברבעון והסטאטוס שלהם (הושג או צפוי).
 22.2.3חלק תחתון-מציג את ה"הזדמנויות" הקשורות ע"פ הסטאטוס שנבחר ברבעון .לחיצה על
,בשורת הזדמנות ,תציג את הנתונים של ההזדמנות.
סמן
ניתן לשנות בחלק זה את הסינונים ע"פ רשימת בחירה ( כגון לתוכנית לימוד ,סטאטוס
הזדמנות ,שלב מכירות וכו')  .כן ניתן לבצע הדמיה של סטאטוס ואם נדרש אף לשמרה.
ניתן להציג את הנתונים לתוכנית לימוד ע" י בחירת מסנן חדש ובחירת סינון "צוות מכירה"
ובהמשך בחירת שם התוכנית הנדרשת.
נכתב ע"י simona goldstein
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 22.2.1בבלוק

CRM

ומקבלים שדות נוספים.

ניתן לשנות את הסנן ,לדוגמה ל-

שינוי המ סננים ניתן לבצע גם בחלק הגרפי וגם בחלק התחתון של הצגת ה"הזדמנויות".


את הפרמטרים בוחרים מתוך הרשימה הרלוונטית.



ניתן להוסיף/להוריד שורות סינון ע"י לחיצה על הסמן

נכתב ע"י simona goldstein

או

גרסה מס' 1
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 80.3דו"ח
הדו"ח מציג נתונים ע"פ שלבי המכירה של ההזדמנויות.
צורת השימוש דומה לדו"ח "יעד לתאריך".

נכתב ע"י simona goldstein

גרסה מס' 1
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מדריך למשתמש במערכת

CRM

 .99התאמה אישית של השדות במערכת ה CRM

ניתן לבצע התאמה אישית של רוחב השדות בפעילויות השונות ע"י לחיצה על

.

לפי ההנחיות שבהתאמה אישית ניתן להוסיף/להוריד עמודות שיוצגו בטבלה ,לקבוע את הסדר של
העמודות וכמו כן גם את הרוחב.

נכתב ע"י simona goldstein

גרסה מס' 1

עמוד  66מתוך 66

