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  נושאים שנבדקו עד כה בתהליכי עבודה בעדן טל

שיווק  
דיגיטלי

מכירות
טלמרקטינג

שירות

ש"הנח
לקוח  חיוב

ומשלוח  
מסמכים

ניהול מחסן
טופס 

הוראת קבע



שימור לקוחות - ניוזלטר
עזרה במכירות

סרטוני יוטיוב

דוגמא להדרכה על תפעול

מחיר משתלם

אלון גל ממליץ

שיווק דיגיטלי ללקוחות חדשים

להביא לקוחות חדשים  + פרסום --> מכירות

מכירות טלמרקטינג

בניית אסטרטגיה שיווקית

קהלי יעד  קביעת

בניית מאגרי מידע של לקוחות  
פוטנציאליים

יצירת לידים



שיחת טלפון

מכירות טלמרקטינג וסוכנים

שכנוע מכירה+בדיקת מלאי + עריכת חוזה + מתן הנחות + תכנון זמן סוכנים --> שירות

להתקשר  
פעם  

?מענין

המחשת המוצר ללקוח בכל 
אמצעי  

קטלוג מוצרים מלא

כן

ללקוחות  להתקשר
פוטנציאליים 

הצגת מחירון  
:הנחות  קביעת

באישור מנהל טלמרקטינג% Xעד 

למנהל ובאישורו X %SMSמעל 

עריכת חוזה
בחירה ממאגר חוזים

לא

בדיקת מלאי√	

שריון ללקוח√	

הקצאת סוכן
ניהול יומן של מנהל סוכנים

פגישה ביומן של מנהל   קביעת√	
סוכנים

מנהל מחלק עבודה לצוות√	

עריכת הסכם מכר
טיוטא לסוכן שיחתים לקוח

סוכן מגיע ללקוח ומחתים על חוזה√	

למנהלת  SMSיישלח  -טיפול דחוף 

שירות

העברה לשירות

לא

סוכנים



שיחת טלפון

שירות

שרות + תאום התקנה מול לקוח + הקצאה ושריון טכנאי + הכנה ומשלוח טפסים ללקוח

להתקשר  

?פעם נוספת

מצב   בדיקת
כספי של 
הלקוח  
במערכת

"מנהל"שריון טכנאי 

התקשרות חוזרת -פוטנציאלי 

תקין

אספקה והתקנה  
תאום עם הלקוח

Yהזמנה 

ציוד מהמחסן   הוצאת
"טכנאי מנהל"העברה למחסן 

Yעבור הזמנה 

מנהל טכנאים יעביר ציוד מהמחסן  

 Xשלו למחסן טכנאי 

טכנאי מגיע להתקנה

לא

כן

פריטים   הורדת/אפשרות להוספה

Yבהזמנה 

החתמת לקוח על ביצוע עבודה
בטבלט

השירות מתאם התקנה  מול היומן  

של מנהל טכנאים
 הוא זה שיחליט איזה" המנהל"

טכנאי הוא משריין לעבודה

יש אפשרות במערכת לשריין ישירות  

Xלטכנאי 
התאמה בתוכנה לראות כל   צריכים

.הפעילויות של טכנאים במסך אחד

החתמת לקוח על אספקת ציוד
בטבלט

ניהול מחסן



ניהול מחסן ממוחשב

התהליך עוד לא נבדק בעדן טל



הנהלת חשבונות - חיוב לקוח

חיוב + משלוח בדואר של מסמכים ללקוח (עוד לא נבדק)



טופס הוראת קבע

הלקוח חותם על המסמך במחשב ואין צורך שילך לבנק


