
 تاقالع ةرادإ يف ةيكذلا تاقيبطتلا
نيعربتملا

يطيقنشلا ىفطصم :ميدقت
CRM



عيضاوملا

قیوستلل ةثیدحلا ةرادإلا نع ةمدقم•

SaaS موھفم ىلع ةرظن•

CRM ءالمعلا تاقالع ةرادإ ماظن نع ةمدقم•

ةیحبرلا ریغ تامظنمللCRMةمظنأ زربأ ىلع ةعیرس ةرظن•

Salesforceماظن ایازم ضعب ضارعتسا•

CRM



قيوستللةثيدحلاةرادإلانعةمدقم



قيوستللةثيدحلاةرادإلانعةمدقم



قيوستللةثيدحلاةرادإلانعةمدقم



ةيقيوستلا لحارملل سايقلاو قيوستلا تاودأ



SaaSموهفمىلعةماعةرظن

CRM



SaaSموهفمىلعةماعةرظن



SaaSموهفمىلعةماعةرظن



CRMءالمعلاتاقالعةرادإماظننعةمدقم

ةمیظع تاینقت قحتست ةمیظعلا ماھملا

CRM



؟CRM ماظن ىلإ جاتحن اذامل
 طباض كرت ببسب مهم معاد عم ةقالعلا ليصافت متدقف ةرم مك•

؟ مكيدل لمعلل هعم لاصتالا

 ةرثك ببسب لمتحم معاد عم ةعباتملاو لاصتالا متيسن ةرم مك•
؟ بسانملا تقولا يف هتعباتم ىلع ناوألا تاف ىتح تالاغشنالا

 مدع ببسب مهم ليمع عم لصاوتلا تايولوأ بيترت مكتاف ةرم مك•
؟هتيمهأ ىوتسم نيبت يتلا هعم ةقباسلا لصاوتلا تالجس دوجو

 مكعم ريبك روهمج لعافت لصافت ظفحو ةعباتمو ةرادإ مكنكمي فيك•
؟ ةنيعم ةيقيوست ةلمح ءانثأ



؟CRMماظنىلإجاتحناذامل

عمتاقالعلاةرادإيفاهدعاسيًايمسراًماظنتامظنملاةرادإبلطتت•
ءانبلةرادإلاسلجمءاضعأونيديفتسملاونيعوطتملاونيحناملا
نمةمظنملانكمتتىتحنيديفتسملاعيمجعمةلاعفتاقالع
.اهفادهأقيقحت

،ةمظنملاةمهملماكززعيCRMماظندوجوةيمهأتءاجانهنم•
رهظيويعامتجالالصاوتلاعقاوميفيظحللااهريثأتسايقوعبتتب
نابسحلايفذخأيويعانطصالاءاكذلامادختسابنيعربتملاتارشؤم
.ةمظنملاعميصخشلامهلعافتراسميفةريبكوأةريغصلك



CRMءالمعلاتاقالعةرادإماظنتامدخضعب



CRMماظنقيبطتجئاتنتايئاصحإ :IBMنعةسارد





سمألاومويلانيبCRMةمظنأمادختساراشتناةبسن



 ةصصخم تارادصإ اهيدلCRMs ةمظنأ7 لضفأ
.ةيحبرلا ريغ تامظنملل





ماعلكشبSalesforceتامدخ



تاهجلابةصاخلاSalesforceتامدخ
ةيريخلا



نيديفتسملاونيحناملاتاقالعوتاعربتلاةرادإ



نيحناملاتاقالعوتاعربتلاةرادإ
نيديفتسملاو

•Salesforce.orgجتنمقلطتFoundationConnectتاعربتلاةرادإل.

•FoundationConnectءاردمو،نيديفتسملاونيعربتملانمًالكمعدي
تاعربتلاةرادإةيلمعيفةروثثدحُيًالماشًالحرفوياممامهنيبةقالعلا
.اهئادأريراقتو

ةايحةرودةفرعمنمهنيكمتلالخنمنيعربتملاتاقالعلوؤسممعدمتي•
عيزوتوذيفنتىلإيئاهنلاديفتسملاةيلهأنماًءدب-اهلمكأبيريخلاءاطعلا
عبتتوحنملاعيزوتىلإاًلوصو،تابلطلامييقتوتاعجارمىتحو،عربتلاوأحنملا
حمسيامم،كلذلاًصيصخةممصمةباوبربعنيديفتسملامعدمتي.اهجئاتن
ريراقتلاثيدحتيفنواعتلاو،ةدعاسملاوأمعدلاتابلطميدقتوظفحبمهل
.مظتنملكشبةحنملاتاجرخموجئاتنريراقتميدقتو،اهتلاحو



تاعربتلاةرادإماظنعمءالمعلاتاقالعةرادإماظنجمد

CRM + GMS = 360تاعربتلا ىلع ةلماش ةرظن

 عم طقف سيل ،كتاقالع عيمج ةرادإ كلرفوي
 نيعجارملا عم كلذكو لب نيعربتملاو نيديفتسملا
 ركفلا ةداقو ةيجراخلا تاهجلا يدرومو نييجراخلا
 ىلع ةرادإلا سلجم ءاضعأو تاكرشلا ءاكرشو
 سفن يفو )CRM( ءاكرشلا تاقالعلا ةرادإ ةصنم
 .)GMS( كب ةصاخلا تاعربتلا ةرادإ ماظن

360 ةيوازب ةلماش ةرظن ىلع لوصحلا حبصأ دقل
ىضم تقو يأ نم رثكأ قيقحتلل ةيلباق رثكأ ةجرد
.اهب لمعت يتلا ةقيرطلا يكاحت ةينقت عمو



كلاوجنمكلامعأعيمجردأ
؟ًاضيأ كانه نم لمعت ال اذامل ، ينورتكلإلا كديربو كفتاه عم شيعت
ماظندوجولالخنمكوفظوموتنأاهبلمعتيتلاةقيرطلارييغتبمق•

Salesforceيفةدوجومتامولعميأضرع.اهبلمعتيتلاةقيرطلابلمعي
وأGmailمدختستتنكءاوس-ينورتكلإلاكديربيفلمعلاءانثأاهعيمج

OutlookوأOffice365.
ثيدحتكيدلله:تاعربتلاةرادإماظنودراولاديربلانيبليدبتلانمديزمال•

؟ةديدجلاصتاةهجءاشنإوأفلمقافرإىلإجاتحتله؟هبمايقلل
.كبصاخلاينورتكلإلاديربلانمةرشابمتالجسلاءاشنإوثيدحتكنكمي•

ثيحبSalesforceىلإةرشابماهلسرتيتلاينورتكلإلاديربلالئاسرلجس
لمعتيتلاتاسسؤملاعمتالعافتثدحأكتسسؤميفصخشيأىدلنوكي
!اضيأكلاوجنموقيرطيفكلذعيمجمق.اهعم



تادعاسملاوأعيراشمللةيلهألاةرادإ
اهذيفنتو

اًيزكرماًناكمةيريخلاعيراشملاوأةدعاسملابلطلنيمدقتمللماظنلارفوي•
ريراقتومهتابلطبةلصلاتاذتادنتسملاوتامولعملاعيمجنيزختوةرادإل
.ىرخألاتامدخلانمديزملاوبلطلاةلاح

FoundationConnectيفةيريخلاعيراشملاوأتادعاسملابلطةباوبلمعت•
نيديفتسمللةحاتملاتادعاسملاوأعيراشملاصرفضارعتساليهستىلع
وأحنملايفظومعملصاوتلاو،تابلطلاميدقتو،ظفحو،ءدبل،اهنم
.ةلوهسورسيلكبكيدلعيراشملا

لكلةيلهألاتابلطتمعملماعتلايفةديدشةلوهسبجمانربلكىلحتي•
.يريخعورشمبلطوأةحنمبلط



ـبةصاخلاعجارملاةباوبمادختساب•
FoundationConnect ةعجارملاةيلمعنوكت،

،ةدحاورزةرقنب.مادختسالاةلهسوةعيرسمييقتلاو
تاقيبطتلاىلإلوصولانييجراخلانيعجارمللنكمي
.تامدخلاعيمجىلعمهتاقيلعتميدقتو

لحارمنمةلحرميأيفوبلطيأدوجوناكممهفا•
.ةيلاتلاتاوطخلاوحلاصملابراضتنعغلبأو،ةيلمعلا

مييقتلاوةعجارملا



 تاعوفدملا ةرادإ ىلإ ةينورتكلإلا تاعيقوتلا ىلإ عيراشملا تايقافتا نم اءدب•
 كعيراشم عيمج ةرادإFoundationConnect ةادأ كل لهسُت ، ةينازيملاو
.ةيريخلا

 وأ اهعيزوت ناك اذإ امو ، تاعوفدملا طورشو ،عورشملا يلامجإ ليجستب مق•
!اهلهزا مث لاومألا يتأت نيأ نمو ،ةنيعم ةلاح ريراقت بلطتي اهذيفنت

 ةيمهأ رثكألا ماهملا ىلع زيكرتلا نم نكمتت ىتح يقابلاب موقي ماظنلا عد•
،حنملا وأ عيراشملا تابلط ميدقت ةباوب لالخ نم .عساو قاطن ىلع لمعلاو
 ةصاخلا لاصتالا تامولعم ثيدحت عيراشملا وأ حنملا ىلع نيلصاحلل نكمي
 لصاوتلاو ،غلابملا عيزوت ريراقت ضرعو ،مهعيراشم ةلاح ريراقت ميدقتو ، مهب
!تانايبلا لوادجل اعادو ،ينورتكلإلا ديربلا جراخ حنملا يريدم عم

اهترادإوتادعاسملاوأعيراشملاعيزوت



ريثأتلا سايقو تاجرخملاريراقت
 يف تانايبلا كلت لك عض .اهلومت يتلا تاهجلا كلذكو ،لمعلا نم ريثكلاب موقت تنأ•

 كنكمي ، مادختسالل ةزهاجلاFoundationConnect ريراقت لالخ نم ،مادختسإ لثمأ
 تقو يأ يف اهذيفنت يف مدقتلا ىوتسمو كعيراشم نع ةيليصفت ةيؤر ىلع لوصحلا
.هعفدت لاير لك لباقم هزاجنإ متي ام مهفو ددحم

 امدنع ةلاحلا ريراقتو تاثيدحتلا عمجاو ،ةنيعم جئاتن قيقحت ديرت امدنع ريياعم ددح•
.ةيجيتارتسالا اهفادهأ وحن كتسسؤم مدقتت فيك روصتب مقو ،اهديرت



ةيحبرلا ريغتامظنمللينورتكلإلاقيوستلاةرادإ









ردصملا حوتفم ھنأل يناجم :رعسلا











مكلاًركش


