به نام خدا
لیست سرفصلهای سیستم مهندسی فروش به شرح زیر به استحضار می رسد:
تدوین  ،راه اندازی و پیاده سااازی وا د و ساایسااتم سااازمانی مهندساای فروش در م
مر له کلی زیر،ص رت می پذیرد :

ه ،ی5

 -1تدوین شیوه نامه و سند راهبردی و طراحی سیستم سازمانی مهندسی فروش و
باشگاه مشتریان مجموعه .
 -2اجرای عملیاتی و استقرار سیستم سازمانی مهندسی فروش و باشگاه مشتریان
مجموعه .
 -3آنالیز و پیاده سازی نرم افزار مهندسی فروش مجموعه و زیرسیستمهای آن از جمله
 Market Story ، Network Marketing ،CEM ، CRM ، Market storyو Mystery

 Shoppingو  ...در بخش  ( Serverسازمانی)
 -4پیاده سازی و یکپارچه سازی پرتال سمت وب  ( Clientمشتریان نهایی ) .
 -5آموزش فرآیندهای سیستم به کلیه پرسنل مرتبط و کاربری و مدیریت نرم افزار به
کاربران نرم افزار.

الزم به ذکر است که پس از استقرار سیستم مهندسی فروش ،را ی و پیاده سازی سیستم های
 ( SCMمدیریت ارتباط با زن یره تامین) و  ( ERMمدیریت ارتباط با کارمندان) و یکپارچه ن دن
آنها با سیستم مهندسی فروش و باشگاه مشتریان امکان پذیر می باشد.

سیستم مهندسی فروش و باشگاه مشتریان در الیه  ، 3خ د در سه سطح تعریف می گردد:

Clinic ME _ System Code

B2B

B2C

B2B2C

➢ سیستم جامع مهندسی فروش در فازهای ت سعه در سه سطح  B2Bو  B2Cو  B2B2Cقابل
تعریف می باشد.
➢ سایساتم مهندسای فروش آرانی قابلیت ارتباط با سایسات های ملتلف از ریق متدهای  APIرا دارا
می باشد.
ه ،به ص ا رت
➢ انتقال ا ال ات مشااتریان قبلی و جاری در قالخ خ اندن از ساایسااتم فروش م
ات ماتیک و نرم افزاری امکانپذیر می باشد.

سرفصلهای سطح : B2C
➢  : Loyalty Customer Codingاختصاص کد م زا و رمز منحصر بفرد به هر مشتری
یکپارچه با کد منحصر بفرد در سیستم فروش و مالی م

ه.

➢  Rankingمشتریان  :بر اساس گردش مالی در بازه زمان یا تعداد ان ام خرید در بازه
زمانی مشلص به ص رت منحصر بفرد هر مشتری ،محاسبه ات ماتیک  Rankمشتری پس از
تس یه مالی کاالیا محص ل دریافت شده.
➢ ضریب گروه محصول در  : Rankingمحاسبه  Rankمشتری در سیستم ،بسته به
محص ل خریداری شده گروه های کاالیی ملتلف با ضرایخ ملتلف و تاثیر متفاوت آنها در
 Rankمشتری.
➢ کارت وفاداری و اعتباری هوشمند  :امکان صدور کارت وفاداری ه ش ند و رمز مرب ط به
کارت برای مشتریها بر اساس شرایط ورود به باشگاه مشتریان و الیه های امنیتی.
➢  : Coinمحاسبه ات ماتیک شارژ ا تبار به ص رت  Coinدر کارت هر مشتری پس از هر
تس یه و پرداخت مشتری .
➢ ضریب محصول در  : Coinمحاسبه  Coinقابل شارژ در کارت مشتری در سیستم ،بسته
به محص ل خریداری شده در گروه های کاالیی ملتلف با ضرایخ ملتلف و تاثیر متفاوت آنها
در ا تبار مشتری.
ه و رمز به
ه با ارائه کارت ا تباری م
➢  : Coin Useامکان استفاده از  Coinم
ص رت ض ری در مراجعات بعدی مشتری یا اشلاص دیگر ارائه دهنده کارت مشتری .
ه در مرا ل ت سعه بعدی به ص رت آنالین با
➢  : Coin Useامکان استفاده از  Coinم
ه.
ه و رمز در درگاههای آنالین فروش م
ارائه کد ا تباری م
ه در مرا ل ت سعه بعدی در ابرباشگاهها با
➢  : Coin Useامکان استفاده از  Coinم
ه و رمز در درگاههای آنالین یا کارتل ان های خارج از
ارائه کارت ،یا کد ا تباری م
ه.
م
➢ ضریب فصل خرید  :امکان سیاستگذاری متفاوت  low Seasonو  High Seasonبه
ص رت رویداد و تاثیر متفاوت در شارژ ا تبار کارت م
تقاضا.

ه مشتری بسته به فص ل ملتلف

➢ سیستم  Event Managementشامل:
 تعاریف رویداد :-

-

رویدادهای ه گانی.
ه .Brand Event
رویدادهای برند م
رویدادهای تق یم اختصاصی مشتری.
رویدادهای  ( CEMمدیریت ت ربه مشتری شامل :
 . ….، First Sale , Missingرویدادهای Network Marketing
رویدادهای اصل پارت :
 گروه بندی داده های مشتریان براساس پروفایل شغلی. گروه بندی داده های مشتریان براساس منطقه جغرافیایی رویدادهای اینستاگرام. رویدادهای شبکه های اجت ا ی.رویدادهای جشن اره

 اطالع رسانی :-

ا الع رسانی از ریق ،sms
، e_mail
ه (در ص رت فعال
پنل شلصی هر مشتری در پرتال سیستم بر روی وب سایت م
ب دن سامانه پرتال س ت وب سایت مشتری مهندسی فروش)
امکان لینک شدن با سیستم  Call Centerدر ص رت وج د زیرساخت و افزونه
مرب ه س ت Call Center
امکان استفاده از پیامهای ت لید شده برای ارسال در شبکه های اجت ا ی مشتریان.

 : Offer Management-

. limited Time Credit
RANK +
Credit per Target
Credit per Service
Gift/Service

➢ سیستم : Network Marketing
-

-

شناسایی مشتریان معرف .
کد معرفی.
مزایای معرفی ش نده در اذای داشتن معرف معتبر.
اختصاص ا تبار(  Network Marketing ) Coinبه هریک از مشتریان معرفی
ه پس از ثبت نام مشتری معرفی شده و تس یه مالی
کننده مشتری جدید به م
ه در شی ه
معرفی ش نده ،با در نظرگرفتن م ارد ق قی ،شرایط  ،و سیاستهای م
نامه مرب ه.
امکان شارژ ا تبار  Network Marketingمعرف به اذای  nبار تس یه معرفی ش نده
و یا بازه زمانی از اولین پذیرش معرفی ش نده.
تعریف رویدادهای  Network Marketingبه ص رت فصلی و شی ه نامه مرب ط به
رویدادهای .Network Marketing

➢ گراف عادت  :محاسبه گراف ادت مشتری بر اساس  nبار آخر خرید از م

ه.

➢ سیستم  : Missingسیستم  Missingمشتری براساس انحراف از گراف ادت خرید
ه در  Nبار آخر پرداخت با  T%تل رانس تح ل و دادن خروجی ات ماتیک
مشتری از م
به سیستم رویداد  CEMو اختصاص آفر خ دکار به مشتریان مرب ه.
➢ رضایت سنجی :

(در ص رت فعال ب دن سامانه پرتال س ت وب سایت مشتری مهندسی فروش)
-

رضایت سنجی از فرآیند خرید و تحویل پس از پایان خرید مشتری.

 به ص رت ارسال متن اوی لینک آنالین اختصاصی شده رضایت سن ی مشتری ازفرآیندهای خرید و تح یل در دو مر له:
 مر له اول میزان رضایت کلی از فرآیند خرید و تح یل در قالخ انتلاب گزینه های الی ،خ ب  ،مت سط  ،ضعیف ،ناراضی و ت لید خ دکار و لحظه ای گزارشات درصد رضایت
مندی مشتریان در لحظه.
 مر له دوم ،تشلیص ه ش ند یف انتلاب شده راضی یا ناراضی و انتلاب آسان دلیلنارضایتی یا رضایت ندی به ص رت پارامتریک و  Boxورود نظرات ،انتقال خ دکار
رضایت ندی به پروفایل هر مشتری.

 رضایت سنجی از کیفیت محصول استفاده شده در بازه زمانی چند ماه پس از پایانخرید مشتری.
 به ص رت ارسال متن اوی لینک آنالین اختصاصی شده رضایت سن ی مشتری ازکیفیت محص ل دریافت شده در دو مر له:
 مر له اول میزان رضایت کلی از کیفیت محص ل دریافت شده در قالخ انتلاب گزینههای الی  ،خ ب  ،مت سط  ،ضعیف ،ناراضی و ت لید خ دکار و لحظه ای گزارشات درصد
رضایت مندی مشتریان در لحظه.
 مر له دوم ،تشلیص ه ش ند یف انتلاب شده راضی یا ناراضی و انتلاب آسان دلیلنارضایتی یا رضایت ندی به ص رت پارامتریک ت سط شلص مشتری و  Boxورود نظرات،
انتقال خ دکار رضایت ندی به پروفایل هر مشتری.
➢ :Gift Card
ه و برای هدیه
  Gift Cardبا امکان خرید زود هنگام با شارژ هدیه مازاد ت سط مدادن به دیگران  ،در هنگام مصرف مانده ا تبار در کد هدیه گیرنده شارژ می گردد.
 امکان ت لید کدهای تلفیف درصدی و کدهای ا تباری با مبلغ مشلص با مدت زمانیمشلص و قابلیت یک بار یا چند بار مصرف برای ارگانها ،شرکتها و سازمانهای م رد
ه.
مارکتینگ م
➢ سناریو رفتار با مشتری ( Market Storyمدیریت دانش):
 تعریف شرح وظیفه های متفاوت در قبال ان اع مشتریان یا مشتری خاص و ا الم شرحوظیفه به پرسنل فروش در پروفایل مشتری.
 تدوین سناری های رفتار با مشتری ت سط پرسنل جاری و استفاده در شی ه نامه مارکتاست ری.
 سرفصلهای مدیریت دانش➢ پروفایل مشتری :
 به اذاء هر مشتری در پروفایل شلصی نتایج لحظه ای رضایت سن ی  Updateمیگردد.
ه و ا ال ات دریافتی از
 ن دار ادات محص لی براساس تک یل ت ربه مشتری در مسیستم ،به اذاء هر مشتری در پروفایل شلصی ایشان تک یل می گردد

 س ابق خرید و ا تبارهای دریافتی از پرداخت و س ابق معرفی هر مشتری در پروفایلثبت می ش د.
 هر مشتری در پروفایل  Time Lineخص صیات اخالقی دارد که در م ارد خاص قابلثبت می باشد.

سرفصلهای سطح : B2B

➢ تعریف الیه های مختلف  Bدر سطوح :
ن اینده فروش
مشتری ده
Dealer
➢  : B Customer Codingاختصاص کد م زا و رمز منحصر بفرد به هر مشتری ن اینده
فروش یکپارچه با کد منحصر بفرد در سیستم فروش و مالی م

ه.

➢  : B Rankingبر اساس گردش مالی در بازه زمان یا تعداد ان ام خرید در بازه زمانی
مشلص به ص رت منحصر بفرد هر مشتری ،محاسبه ات ماتیک  Rankمشتری پس از تس یه
مالی کاالیا محص ل دریافت شده.
➢ ضریب گروه محصول در  : Rankingمحاسبه  Rankمشتری  Bدر سیستم ،بسته به
محص ل خریداری شده گروه های کاالیی ملتلف با ضرایخ ملتلف و تاثیر متفاوت آنها در
 Rankمشتری.
➢ ( در صورت وجود پرتال  ) Bپنل اختصاصی هر مشتری  : Bامکان صدور کد ه ش ند
و رمز مرب ط برای هر فروشگاه . B
➢  : B Coinمحاسبه ات ماتیک شارژ ا تبار به ص رت  Coinدر کد هر مشتری پس از هر
تس یه و پرداخت مشتری .
➢ ضریب محصول در  :B Coinمحاسبه  Coinقابل شارژ در کد مشتری  Bدر سیستم
،بسته به محص ل خریداری شده در گروه های کاالیی ملتلف با ضرایخ ملتلف و تاثیر
متفاوت آنها در ا تبار مشتری.
➢  : Coin Useامکان استفاده از  B Coinدر خریدهای بعدی مرب ط به تس یه شده ها.

ه در مرا ل ت سعه بعدی به ص رت
➢  : B Coin Useامکان استفاده از  B Coinم
ه.
ه و رمز در درگاههای آنالین فروش م
سفارشانت آنالین  Bبا ارائه کد ا تباری م
ه در مرا ل ت سعه بعدی در ابرباشگاهها با
➢  : Coin Useامکان استفاده از  Coinم
ه و رمز در درگاههای آنالین یا کارتل ان های خارج از
ارائه کارت ،یا کد ا تباری م
ه.
م
➢ ضریب فصل خرید  :امکان سیاستگذاری متفاوت  low Seasonو  High Seasonبر
اساس م ارد ماهانه ،هفتگی و تی سا اتی از روز.
به ص رت رویداد و تاثیر متفاوت در شارژ ا تبار کد  Bمشتری بسته به فص ل ملتلف تقاضا.

➢ سیستم  B2B Event Managementشامل:
 تعاریف رویداد :-

-

رویدادهای ه گانی.
ه .Brand Event
رویدادهای برند م
رویدادهای تق یم اختصاصی هر فروشگاه.
رویدادهای  ( CEMمدیریت ت ربه مشتری شامل :
 . ….، First Sale , Missingرویدادهای Network Marketing
رویدادهای اصل پارت  Bبه ص رت تفکیک از : C
 گروه بندی داده های مشتریان براساس پروفایل شغلی. گروه بندی داده های مشتریان براساس منطقه جغرافیایی رویدادهای اینستاگرام. رویدادهای شبکه های اجت ا ی.رویدادهای جشن اره

 اطالع رسانی : ا الع رسانی از ریق ،sms ، e_mailه (در ص رت فعال
 پنل شلصی هر مشتری در پرتال سیستم بر روی وب سایت مب دن سامانه پرتال  B2Bس ت وب سایت مشتری مهندسی فروش)

 امکان لینک شدن با سیستم  Call Centerدر ص رت وج د زیرساخت و افزونهمرب ه س ت Call Center
 : Offer Management . limited Time Credit RANK +Credit per Target -

➢ سیستم : Network Marketing
-

-

شناسایی مشتریان معرف .
کد معرفی.
مزایای معرفی ش نده در اذای داشتن معرف معتبر.
اختصاص ا تبار(  B2B Network Marketing ) Coinبه هریک از فروشگاههای
ه پس از ثبت نام مشتری معرفی شده و تس یه
معرفی کننده فروشگاه جدید به م
ه در
مالی معرفی ش نده ،با در نظرگرفتن م ارد ق قی ،شرایط  ،و سیاستهای م
شی ه نامه مرب ه.
امکان شارژ ا تبار  Network Marketingمعرف به اذای  nبار تس یه معرفی ش نده
و یا بازه زمانی از اولین پذیرش معرفی ش نده.
تعریف رویدادهای  Network Marketingبه ص رت فصلی و شی ه نامه مرب ط به
رویدادهای .Network Marketing

➢ گراف عادت  :محاسبه گراف ادت مشتری بر اساس  nبار آخر خرید از م

ه.

➢ سیستم  : B Missingسیستم  Missingمشتری براساس انحراف از گراف ادت خرید
ه در  Nبار آخر پرداخت با  T%تل رانس تح ل و دادن خروجی ات ماتیک
مشتری از م
به سیستم رویداد  CEMو اختصاص آفر خ دکار به مشتریان مرب ه.

➢ رضایت سنجی :B2B

(در ص رت فعال ب دن سامانه پرتال  B2Bس ت وب سایت مشتری مهندسی فروش)
-

رضایت سنجی از فرآیند خرید و تحویل پس از پایان خرید مشتری.

 به ص رت ارسال متن اوی لینک آنالین اختصاصی شده رضایت سن ی مشتری ازفرآیندهای خرید و تح یل در دو مر له:
 مر له اول میزان رضایت کلی از فرآیند خرید و تح یل در قالخ انتلاب گزینه های الی ،خ ب  ،مت سط  ،ضعیف ،ناراضی و ت لید خ دکار و لحظه ای گزارشات درصد رضایت
مندی مشتریان در لحظه.
 مر له دوم ،تشلیص ه ش ند یف انتلاب شده راضی یا ناراضی و انتلاب آسان دلیلنارضایتی یا رضایت ندی به ص رت پارامتریک و  Boxورود نظرات ،انتقال خ دکار
رضایت ندی به پروفایل هر مشتری.
 رضایت سنجی از کیفیت محصول استفاده شده در بازه زمانی چند ماه پس از پایانخرید مشتری.
 به ص رت ارسال متن اوی لینک آنالین اختصاصی شده رضایت سن ی مشتری ازکیفیت محص ل دریافت شده در دو مر له:
 مر له اول میزان رضایت کلی از کیفیت محص ل دریافت شده در قالخ انتلاب گزینههای الی  ،خ ب  ،مت سط  ،ضعیف ،ناراضی و ت لید خ دکار و لحظه ای گزارشات درصد
رضایت مندی مشتریان در لحظه.
 مر له دوم ،تشلیص ه ش ند یف انتلاب شده راضی یا ناراضی و انتلاب آسان دلیلنارضایتی یا رضایت ندی به ص رت پارامتریک ت سط شلص مشتری و  Boxورود نظرات،
انتقال خ دکار رضایت ندی به پروفایل هر مشتری.

➢ سناریو رفتار با مشتری ( Market Storyمدیریت دانش):
 تعریف شرح وظیفه های متفاوت در قبال ان اع مشتریان یا مشتری خاص و ا الم شرحوظیفه به پرسنل فروش در پروفایل مشتری.
 تدوین سناری های رفتار با مشتری ت سط پرسنل جاری و استفاده در شی ه نامه مارکتاست ری.
 -سرفصلهای مدیریت دانش

➢ پروفایل مشتری: B
 به اذاء هر مشتری در پروفایل شلصی نتایج لحظه ای رضایت سن ی  Updateمیگردد.
ه و ا ال ات دریافتی از
 ن دار ادات محص لی براساس تک یل ت ربه مشتری در مسیستم ،به اذاء هر مشتری در پروفایل شلصی ایشان تک یل می گردد
 س ابق خرید و ا تبارهای دریافتی از پرداخت و س ابق معرفی هر مشتری در پروفایلثبت می ش د.
 هر مشتری در پروفایل  Time Lineخص صیات اخالقی دارد که در م ارد خاص قابلثبت می باشد.
 هر مشتری در پروفایل  Time Lineخص صیات اخالقی دارد که در م ارد خاص قابلثبت می باشد.

➢ پرتال مشتریان سمت وب  Bفروشگاه  Dealer ،و مشتری (Cروی وب سایت مجموعه)
یکپارچه با سیستم مهندسی فروش
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

پنل کاربری اختصاصی هر مشتری با کد و رمز اختصاصی.
امکان تک یل فرم برروی پرتال ت سط خ د مشتری.
امکان ارسال لینک ورود به پنل اختصاصی هر مشتری از ریق پیامک ،دایرکت اینستاگرام
 ،واتساپ یا سایر شبکه های اجت ا ی و ارسال نام کاربر و رمز ب ر اختصاصی هر مشتری.
دسترسی به ا تبارات و رتبه و س ابق خرید و خدمات در پنل هرمشتری.
آفرهای اختصاصی مرب ط به هرمشتری.
رویدادهای ه گانی و اختصاصی هر مشتری.
امکان ارسال لینک رضایت سن ی و ثبت در پنل اختصاصی هر مشتری.
فرم های مرتبط.
امکان ویرایش فرم ا ال ات شلصی در پنل هر مشتری و درج و اصالح در پایگاه داده
مرکزی.

سیستم های مکمل یکپارچه با سیستم مهندسی فروش :
➢ سیستم جامع بازاریابی : Marketing
ه ،در سیستم کد م زا و منحصر بفرد می گیرد.
➢ هر بازاریاب م
➢ هر بازاریاب از ریق کد و رمز خ دش می ت اند وارد پنل بازاریابی خ دش بش د و به ثبت م ارد
بازاریابی روزانه به ص رت آنالین بپردازد.
➢ امکان ثبت پیگیریهای روزانه هر یک از کد مشتری های مرب ط به بازاریاب در هر لحظه ،خارج
ه و به ص رت آنالین در پنل اختصاصی هر بازاریاب.
از م
ه بر اساس پارامترهای زیر به منظ ر تعریف اکشنهای ا الع
➢ امکان تفکیک مشتریان م
رسانی،رویداد و پیگیری:
 منطقه جغرافیایی ن ع گروع محص ل م رد نیاز. ن ع روش آشنایی شبکه های اجت ا ی Instagram, Whatsap,Telegram, Linkedin : شغل میزان تحصیالت رده سنی➢ امکان استفاده از داده های ملتلف سیستم مهندسی فروش و تعریف ا الع رسانی های
ملتلف ات ماتیک و اختصاص رویدادها و آفرهای ملتلف به گروههای ملتلف در هر رویداد.
➢ امکان گزارش گیری پیگیریهای بازاریابان ت سط مدیر بازاریابی
ه براساس امتیاز دریافت شده از هر تبدیل مشتری بالق ه به
➢ رتبه بندی بازاریاب های م
فروش
➢ محاسبه پ رسانت بازاریابی از تبدیل امتیازات و ت یع و برداشت در بازه های ماهانه یا
هفتگی.
➢ جداول ثبت پیگیری ت سط بازاریاب به ص رت دورکاری و آنالین.
ه یا ورورد از مرکز ت اس) و امکان انتلاب
➢ تشکیل لیست مشتریان آزاد ( ت سط خ د م
مشتری از لیست مشتریان آرزاد یا ثبا اولیه ت سط بازاریاب.
➢ امکان اختصاص و دسته بندی مشتریان بین بازاریابان براساس س ابق یا تلصص و . ...

