
YPAYחברתשלCRMמערכת 

CRMמערכת הנקראת גם מערכת ניהול קשרי לקוחות הינה תוכנה המנהלת ומאגדת כלי ניהול ממוחשבים תחת מעטפת -
(.לקוחות פוטנציאלים)הלידיםאחת ומציגה תמונה עדכנית ומלאה של

 הנכנסים מדפי הנחיתה שונים שקיימים במאמרים או בסרטונים  הלידיםלבעל העסק ניתנת האפשרות לעקוב אחר
.שונים

מערכת ה". ללכת לאיבוד"מנוקזים כולם למערכת ובכך ניתנים לניהול מבלי הלידיםCRMשלYPAYנמצאת בענן

מייל ושם, פרטי הלקוחות הפוטנציאלים כוללים מספר טלפון.

מוצר שאותו יהיה מעוניין למכור/ ולעניין אותם בקבלת שירות, בעל העסק יוכל ליצור קשר עם לקוחות אלו.

השימוש בתוכנה מבוסס על שכירות חודשית נמוכה,

 המוזנים לתוכנהלידיםללא הגבלה במספר המשתמשים וכמות לקוחות או.

 מ"שקלים בחודש בתוספת מע35המחיר למוצר הינו



YPAYשל חברת CRMמערכת 

המערכתיכולות 

לידיםניהול 1.

ואנשי קשרניהול לקוחות2.

תהליכי מכירה3.

הסכמים/ חוזים 4.

ולידיםרישום ותיעוד לקוחות 5.

משיכת ליד באופן אוטומטי מדפי נחיתה6.

תזמון פגישות ומשימות7.



באופן ידני על ידי לחיצה על ( לקוחות פוטנציאלים למעקב ) הלידיםבשמות–יש למלא את השדות 

.נייד ומייל להגדיר לו את התיוג למוצר ולקבוע סטטוס , הלידלמלא את כל השדות שם + ה 

כגון פעילות מחוץ למשרד או פגישה או שיחה טלפון להעלות הסכם או חוזה  –פעילות לתזמןיש

שנחתם בין הצדדים או הצעת מחיר כקובץ למערכת  



ניתן לייצא את הרשימות לאקסל  , שהתווספו באופן ידני או על ידי משיכה מהאקסל הלידיםרשימת 

. ניתן לערוך ולשנות סטטוס ניתן לסנן לפי תגיות ולבצע חיפוש שם



אותם לקוחות יהיו מסונכרנים עם מערכת הנהלת  , crmניתן להוסיף לקוחות משלמים למערכת ה

ניתן לראות כאן את המסמכים האחרונים שהופקו וניתן יהיה להכניס חוזים . פייהחשבונות של וואי 

,  שם הלקוח: למלא את כל השדות+ יש להוסיף לקוח באופן ידני על ידי לחיצה על ה . או מסמכים

לקוחותעםשיחותולתעדפגישותלקבועניתן.להגדיר לו את התיוג למוצר ולקבוע סטטוס, מייל, נייד



המערכת תתעדכן כל בוקר  . פגישה וכדומה, שיחה( לידים) ניתן תזמן פעילויות ללקוחות עתידיים 

.  לפעילויות חדשות שיצרתם ותציג אותם



מקושר או לקוח מקושר  ללידניתן לקשר . דף ליצירת פעילות על ידי קביעת מועד תאריך ושעה

ולתעד הערות מהשיחה  לרשוםניתן



YPAYשל חברת CRMמערכת 

צור קשר
על כל שאלה שקשורה  24/7ניתן ליצור קשר . השירות ניתן דרך המייל בלבד

service@ypay.co.ilלתפעול התוכנה 

mailto:service@ypay.co.il

