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صفرتاصد
زیرساخت IT شما بافالنیک

      این نقشه، بخشی از خدمات فالنیک در زمینه تجهیزات و زیرساخت IT است.
برای سایر خرید یا خدمات دیگر در این حوزه می توانید با شماره ۸۳۶۳  ۰۲۱ تماس بگیرید.
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سرور و تجهیزات شبکه
تلفنیقراردادی

VDi
سـیو

پ

گ
طراحی شبکهمانیتورین

مجازی سازی

نگهداری

تیو
اک

جنرال سرویس

ارتقای سخت افزاری

شتیبانی
پ

تمدیدگارانتی

ارانتی
زیانواع پکیج گ

دا
ه ان

و را
ب 

ص
ن

خدمات شبکه س
نوک

ی لی
ها

س 
روی

س

تعمیر

ت
بازیابی اطالعا

خدمات
و راهکارها

رک

بی
جان

زم 
لوا

UPS

یروال
فا

روتـر

سوییچ

ج
وری

ست
ا

سرور
پیکربندی آنالین

محصوالت

CRM

ERP محصوالت

RF
Pد

ولی
ت

دموی رایگان

ش فاکتور
پی

مشاوره

خریــد

قراردادی

سفارشی سازیپشتیبانی

نصب نرم افزار

آموزش

خدمات محصوالت تصویرسازیوچاپ

پالتر

پرینتر

کارتریج

لوازم جانبی

شارژکارتریج

کنر
اس

فکس

کپی
محصوالت

حضوریغیرحضوری

شتری
ل م

در مح

ک
ه ی

رج
ت د

عا
قط

گاه
میر

تع

دی
ردا

قرا

تلفنی

یبانی
شت

پ

س
وی

سر
 و 

میر
تع

مل
عا

تم 
س

سی
ی 

سان
وزر

بر

Pickup & Delivery

نصب و راه اندازی

گارانتی خدمات
و راهکارها

پردازش شخصی

العات
اطـ

زیابی 
با

س
تعمیر و سروی زار

م اف
 نر

نی
سا

وزر
 بر

ل و
عام

تم 
س

سی
ب 

ص
ن

ت افزاری
ارتقای سخ

شتیبانی
گارانتیپ

خدمات
و راهکارها

Laptop

Computer

Thin Client

Tablet

لوازم جانبی

W
or

kS
ta

tio
n

All in one
Mi

ni 
Ca

se

Monitor
محصوالت

مشاوره خرید  .  خرید  .  تامین  .  تجهیز  .  گارانتی
خدمات پس از فروش  .  تعمیر 

و راهکارهای سازمانی



در  را  اسفند ۱۳۷۴ فعالیت خود  از  اچ پی)  (ایران  فالنیک  شرکت 

عرصه، فروش و خدمات پس از فروش سیستم های کامپیوتری آغاز 

کرد. پس از گذشت ۲۷ سال، اکنون کامل ترین سبد محصوالت IT را 

در ایران با گارانتی رسمی ارائه می دهد.

     حضـــور بیش از ۸۵ کارمند ماهر و ۲۷ ســـال ارائه خدمات به بیش از 

۵۱۰۰۰ مشتری حقیقی و حقوقی، تجربه ۱۶ سال فروش اینترنتی، فالنیک را 

به شناخته شده ترین مرکز ارائه دهنده خدمات و فروش محصوالت شبکه، 

چاپ و پردازش شخصی و ارائه راهکارهای سازمانی تبدیل کرده است. 

     در ســـال ۱۳۸۹، شـــرکت فالنیک با هدف بهینه ســـازی فرآیند ها، 

ارزیابی کمپین های  اتوماتیک ســـازی فعالیت ها و  افزایش نرخ فروش، 

تبلیغاتی، تصمیم به بومی ســـازی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشـــتری 

Microsoft Dynamics CRM گرفت.

     فالنیک به پشـــتوانه تجربه  موفق در پیاده سازی و اجرا، تصمیم گرفت 

نرم افزار Microsoft Dynamics CRM را به دیگر سازمان ها عرضه کند.

     نرم افزار Microsoft Dynamics CRM، هر ساله در بین بهترین نرم افزار های 

CRM جهان قرار می گیرد. این نرم افزار برای سازمان های متوسط و بزرگ فعال 

در تمامی عرصه ها مناسب است. 

CRM
Microsoft
Dynamics

CRM
Microsoft
Dynamics بیش از ربع قرن است

که درکنار شما هستیم
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چرا به CRM نیاز دارید؟

     CRM یک دیتابیس بزرگ اســـت، که تمامی اطالعات مشـــتری را ذخیره و 

طبقه بندی شده در هر مکان و دستگاهی در اختیار شما قرار می دهد. 

    با ذخیره اطالعات، همواره ســـابقه، تاریخچه، رفتار و عالئق مشـــتری در 

دسترس پرسنل است که بر اساس آنها می توان رفتار مشتری را آنالیز کرده و 

بهترین واکنش  را نشان داد.

    بـــا ثبت تاریخچه اطالعات، هنگام خروج یا عدم حضور پرســـنل، نگران از 

دست رفتن اطالعات مشتری نخواهید بود. 

    نرم افزار CRM، فرآیند های سازمانی را به صورت اتوماسیون پیاده سازی کرده 

و با سرعت بخشیدن به کار ها از خطاهای انسانی جلوگیری می کند.

برای اطالعات بیشتر در مورد crm می توانید مقاله های زیر را مطالعه کنید.

CRM چیست؟ دالیل شکست
CRMپروژه های
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Microsoft Dynamic CRM
کمکـی بـه شمـا می کنـد؟ چه 

ذخیره سازی اطالعات مشتری

به کمک نرم افزار CRM مایکروسافت، می توانید تمامی اطالعات مشتری از جمله 

نام و نام خانوادگی، شماره تماس، آدرس، سوابق مشتری و ... را ثبت کنید.

ایجاد پرتابل برای مشتری

Microsoft dynamics CRM محدود به کارمندان سازمان نیست. با ایجاد پرتابل برای مشتری، 

درگاهی برای ارتباط، ثبت درخواست و نظرات، ارسال پیش فاکتور و ... در اختیار شما قرار می گیرد.

نظارت بر کارمندان سازمان

در نرم افزار CRM مایکروسافت می توانید نحوه انجام کارها توسط پرسنل را بررسی و از روال 

کارها گزارش تهیه کنید. این گزارش ها می تواند در ارزیابی عملکرد پرسنل به شما کمک کند.

ارتباط با نرم افزارهای مختلف

می توانید نرم افزار Microsoft dynamics CRM را به نرم افزارهای دارای وب سرویس استاندارد 

مانند word، excel، outlook، انواع نرم افزارهای مالی، پیامکی و ... متصل کنید.

ایجاد گزارش های متنوع

از اطالعات ثبت شده در نرم افزار، می توانید گزارش های مختلف نموداری، متنی و جدولی تهیه 

کرده و از آنها در خود CRM یا نرم  افزارهای excel، ssrs ، power bi و ... استفاده کنید.

Microsoft Dynamic CRM برخی از مزایای

    ارائه پکیج های پشتیبانی های مختلف با توجه به نیاز مشتری (نفر ساعتی، سه ماهه، شش ماهه، یک ساله)

    آموزش نرم افزار به کاربران و راهبران سازمان  

     تعریف دسترسی متفاوت برای کارکنان واحدهای مختلف سازمان

    امکان استفاده از راه دور 

•   دسترسی به نرم افزار از طریق وب اپ

•   بهره مندی همه پرسنل از اطالعات مشتری 

       ارائه گزارش های ساده و پیشرفته برای کاربردهای مختلف (مدیریتی، تحلیلی و ارزیابی برای تیم های فروش، بازاریابی و ...)

      گردش کار نویسی مطابق روال سازمان

       ایجاد فرم های نامحدود با نمایش های مختلف و دلخواه کارفرما

       قابلیت انعطاف و توسعه پذیری باال (می توان فرم ها، گردش کارها و ... را به راحتی تغییر داد.)
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تفـاوت اصلی تریـن 
   Microsoft Dynamics CRM
                           با CRMهای ایرانی

CRM فارسیMicrosoft CRMقابلیت ها

امکان تغییر رابط کاربری 

یکپارچگی با سایر نرم افزارها 

امکان ایجاد فرآیندهای مختلف 

امکان توسعه نرم افزار توسط مشتری 

امکان دریافت پشتیبانی از شرکت های مختلف 

قابلیت گزارش سازی رایگان 

امکان استفاده در موبایل 

امکان استفاده از فرم ساز روی پلت فرم خام 

امکان خروجی گرفتن از نرم افزارهای آفیس 

امکان ساخت تمپلیت در نرم افزارهای آفیس 

داکیومنت های مختلف در اینترنت 

محدودندارددارد

مزیت های استفاده از
CRM سرویــس ابــری

در سرویس ابری CRM مایکروسافت،

خرید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری نیاز نیست. 

ســـرویس ابری CRM عالوه بر صرفه جویی در هزینه ها، مزایای زیر را به دنبال دارد:

      حفظ امنیت اطالعات

    امکان انتقال اطالعات سرویس Cloud به سرور محلی 

    نصب رایگان ماژول فارسی ساز، پیامک و ایمیل 

    نصب آسان روی دستگاه ها 

    امکان استفاده در هر مکان و زمان 

    ذخیره نامحدود اطالعات 

    امکان استفاده از تقویم شمسی 

    ۵ ساعت آموزش کاربری رایگان 
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در فالنیک بنا بر نیاز کســـب و کارها، ماژول های مختلفی طراحی و به مشتریان ارائه 

می شود. برخی از این ماژول ها عبارتند از:

ماژول های مختلف
Microsoft Dynamic CRM

ماژول ارتباط با ایمیل

ماژول ارتباط با پیامک (امکان ارسال پیامک گروهی)

WhatsApp ماژول ارتباط با

Skype ماژول ارتباط با

CRM با API ماژول ارتباط

شمارنده خودکار تماس

ماژول اطالع رسانی برای فعالیت ها (نوتیفیکیشن)

MailerLite ماژول ارتباط با ایمیل

ماژول منابع انسانی

ماژول لجستیک (ارتباط با لوجیکو – الوپیک و ...)

ماژول مدیریت شکایات و نظرسنجی 

ماژول مالی (ارتباط با نرم افزارهای مالی مثل سپیدار و ...)

ماژول مدیریت فعالیت ها

ماژول ارتباط با تلفن

ماژول ارتباط با نمابر

Telegram ماژول ارتباط با

فارسی ساز و تقویم شمسی

WooCommerce ارتباط با سایت های

باشگاه مشتریان

ماژول آموزشگاه 

ماژول انبار 

WordPress ارتباط با سایت های

پیاده سازی انواع پورتال

ماژول مدیریت قراردادها

ماژول دریافت و پرداخت 

ماژول تیکتینگ
...
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برخی از مشتریان
Microsoft Dynamic CRM

فالـنــیک

شرکت همادیس فرابر

شرکت سوران پارت
ماهان کنترل شرق

کلینیک زیبایى دکتر انوشه
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