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CRM Business V2  

kullanıcılarınızın, iş süreçleri ihtiyaçlarınız doğrultusunda kulla-
nıcı grupları ve erişim hakları tanımlarını yapabilir, ajandalarını 
takip edebilir ve yönetebilir, görev atamaları yapabilir ve tüm 
bu süreçlerin detaylı raporlamaları ile personel performans 
analizlerinizi çıkartabilirsiniz. 

 
CRM Business V2 ’nin bir diğer kullanım amacı ise, potansiyel 
müşterilerinizin satış öncesi tüm süreçlerini takip etmenizin 
yanında, mevcut müşterilerinizle sürdürmekte olduğunuz iliş-
kilerinizi de takip etmenizi, raporlama ve iş süreçleri analizleri 
sayesinde bu süreçte oluşabilecek aksaklıkları önceden öngö-
rebilmenizi ve gerekli önlemleri zamanında alabilmenizi, dola-
yısıyla kesintisiz müşteri memnuniyeti oluşturmanızı sağlamak-
tır. 
 

Interfax, Posta Güvercini ve Smart Message çözüm ortakları ile 
yapılan entegrasyonlar sayesinde CRM Business V2 yazılımının 
arayüzünü kullanarak faks, toplu e-posta ve toplu SMS gönde-
rimlerinizi de yapabilirsiniz. 

CRM Business V2 Müşteri İlişkileri Yönetimi Yazılımı sayesin-
de potansiyel müşterilerinizle tanıştığınız andan itibaren tüm 
ön pazarlama faaliyet sürecinizi, soğuk ve sıcak satış süreçleri-
nizi ve satış sonrası süreçlerinizi, LOGO’nun Go Plus, Tiger Plus 
ve Tiger Enterprise yazılımları ile entegre olacak şekilde yöne-
tebilir ve temel ürün stok bilgisi, cari hesap bakiyesi gibi rapor-
lara ulaşabilirsiniz. 
 
Firmanızın ve iş süreçlerinizin ihtiyaçları doğrultusunda, sistem 
altyapısında ve veritabanında yapılabilen tanımlamalar saye-
sinde özelleştirilebilmekte, kullanıcıların veya departmanların 
ihtiyaçlarına göre özel görünümler ve açılış ekranları tanımla-
nabilmekte, gruplamalar ve filtrelemeler oluşturulabilmekte ve 
kaydedilebilmektedir. Ayrıca istekleriniz doğrultusunda oluştu-
rulabilen “Dinamik Paneller” sayesinde ekranlarınıza grafik, 
bilgi veya ajanda panelleri eklenebilmektedir. 

CRM Business V2, ürün ya da hizmet satan ve satış öncesi, 
satış esnası ve sonrasındaki süreçlerini kontrol altına almak 
isteyen tüm şirketlerin ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla 
geliştirilmiştir. Satış & Pazarlama ekibinizi veya teknik ekibinizi 
oluşturan  
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teklif kaydınızın altında saklanmasını, CRM Business V2 arayü-
zü kullanılarak mevcut e-posta yönetimi yazılımınız aracılığı ile 
müşterinize e-posta olarak gönderilmesini sağlayabilirsiniz. 

Destek Merkezi bölümü, anlatmış olduğumuz tüm bu süreç 
yönetimi, teknik servis yönetimi ve memnuniyet / şikayet taki-
bi aşamalarının yanında, aslında bir başlangış ve bitmesi gere-
ken tarihi olan ve takip edilmesi gereken aşamaları ile denet-
lenmesi gereken personelleri olan tüm iş süreçlerinin kayıt 
altına alınması, yönetilmesi ve raporlanabilmesi amaçlı gelişti-
rilmiş bir bölümdür. 

REFERANSLARIMIZ 
 
İNTERMAT, TEMA Vakfı’nın 20 yıllık veri-
lerini koruma altına alarak CRM Business 
V2 sistemine aktardı. Bir milyondan fazla 
data girişi yapılırken, farklı formatlar-
da  depolanan dağınık bilgiler, tek sis-

temde birleştirildi. Böylelikle Vakfın özellikle bağış ve gönüllü 
takip sisteminin internet sitesi ve LOGO Tiger Plus yazılımları 
ile entegre olarak daha hızlı işlemesi sağlandı. CRM sistemi 
sayesinde veriler arşivlenerek güvence altına alınırken, ihtiyaç 
duyulduğunda kısa sürede, aranan niteliklere göre veriye ula-
şılması sisteme bağlandı. 

Ayhan ARSLAN 
TEMA Vakfı Bilgi İşlem Bölüm Başkanı 

 

 

Yangın ve gaz algılama sistemleri konu-

sunda faaliyet gösteren Mavili Elektronik 

A.Ş. konusunda dünyanın önde gelen 

üretici firmaları arasında yer alarak 25 

yıldır “GÜVEN ÜRETİYORUZ” sloganıyla sektöre yön veriyor.  

 

İntermat CRM Business V2 yazılımı ile tüm bölgelerimiz teklif 

süreçlerine katıldı, bu sayede hız kazanarak tüm müşterilerimi-

ze sunduğumuz hizmet kalitesini arttırdık. Sürekli seyahatlerde 

olan yöneticilerimiz olduğundan iş süreçlerimizi yürütmekte, 

onay mekanizmalarını çalıştırmakta zorlanıyorduk. CRMobil 

uygulaması ile kolaylıkla iş süreçlerimizi yürütebiliyoruz. 

CRMobil uygulaması ile yöneticilerimiz ofis dışında iken bile 

ofis ortamındaymış gibi onaylarını alma, müşterilerimizi onay 

mekanizmalarımız yüzünden bekletmeden teklif ve sipariş sü-

reçlerini hızlandırma fırsatı bulduk.   

 

CRM yazılımı seçerken bizim için en önemli konu, yazılımın 

yalınlığı ve alt yapısının yanı sıra firmanın yaklaşımı ve çözüm 

üretebilme potansiyeli idi. Her firmanın kendi iç dinamikleri 

vardır. Bu nedenle en önemlisi iş süreçlerimizin iyi analiz edilip 

standart bir yazılımı bize uygun hale getirebilmekti. İntermat 

firması, konularına hakimiyetleri sayesinde standart bir CRM 

yazılımını bir terzi misali ustalıkla firmamıza uygun hale getirdi. 

Her problemimizde çözüm üretmek için çaba sarfeden İnter-

mat ailesi çalışanlarına teşekkür ederiz.  

Fırsatlar bölümü, satış sürecinizin başladığı aşamaya göre kur-
gulanabilmektedir. Fırsat kaydı oluşturma ve takip etme süreci 
satış operasyonunuzun seyrine göre farklı fırsat takipleri, gö-
rüşme kayıtları ile bağlı olarak veya olmayarak farklı süreçlerde 
bir arada yürütülebilmektedir. Ekibinizin yapmış olduğu müşte-
ri görüşmelerinin sonucu olarak satış fırsatlarınızı oluşturabilir 
ya da sıfırdan oluşturulan bir  fırsat kaydının süreci ile ilgili gö-
rüşme, belge ekleme, e-posta yazışmaları, teklif ve satış süreci 
kayıtlarını fırsat kaydıyla ilişkilendirebilir ve sürecin tamamını 
tek ekrandan yönetebilirsiniz. 

Teklifler bölümü, çalışma sisteminizin ihtiyaçlarına göre oluş-
turulabilen teklif oluşturma pencereleri, bu pencerelerde ihti-
yaçlarınıza göre özelleştirilebilen tanımlama ve gruplama alan-
ları ve LOGO yazımları ile sağlanan anlık entegrasyon sayesin-
de size esneklik ve hız kazandıran bir bölümdür. 

Teklifinize ürün eklediğinizde, CRM Busines V2 eklemiş olduğu-
nuz ürünün anlık stok durumunu, LOGO veritabanından kont-
rol eder ve eğer ürün stoğunuz teklifinizdeki adetten az ise size 
yetersiz stok uyarısı verir. Teklif kayıt aşamasında ise müşteri-
nin LOGO veritabanında tanımlı olan Cari Hesap Risk Limiti 
kriterleri kontrol edilir ve eğer risk limiti aşılmış ise limit aşımı 
uyarısı verilir. Bu aşamaların devamında, iş süreçlerinize bağlı 
olarak kurgulayabileceğiniz Teklif Onay süreci yer almaktadır. 

Teklifinizi oluştururken girmiş olduğunuz tüm müşteri, ürün, 
hizmet, fiyat ve ödeme bilgileri, şablonunuzda olmasını istedi-
ğiniz bölümlere yerleştirilmekte ve teklif dökümanınız otoma-
tik olarak oluşturulmaktadır. Teklif dökümanınızın istediğiniz 
belge formatında (MS Word, MS Excel, PDF) hazırlanmasını ve 
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