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  עדן טל – דשאתר חתיאור 
  

 כללי  .1
  

 אתר החדש יהל  �

 מידע כללי �

 משקיםמ �

   לידים  •

 ליין- רכישות און •

 יהול חשבון ללקוח •
  

  לקוחות �

 

 פרטי �

 עסקי �

  הוסטל -פרויקט  �
  

  מוצרים �
  

 מערכות טיהור מים בטכולוגיות מתקדמות �

 מתקי שתיה �

 קולרים �

 מערכותמסים לכל סוגי ה �

 מכוות קפה �
  
  

  מךמטרת המס
  

  משקים באתרפעילויות ומ אפיון
  

  SALESFORCE-מימשקים למערכת אורן ו
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 טלמרקטיג  –מכירות  .2
  

  כללי 
  
ת המחוברעמדה מכל רכישה כך שתהיה אפשרות רספוסיבית ומותאמת מחשב, סמארטפון וטבלט, מערכת תהיה ה

  .ובכל מקום לאיטרט
  

  לבצע מספר תפקידים : צריכההמחלקה  חברה.במחלקת הטלמרקטיג מהווה את אחד המוקדים המרכזיים 
  
  שיווקל מהלידים שייצור לקוחות חדשים  �

 , תזכורות מתי לחזור ללקוח)ותלקוחכפולים, יהול ותיעוד שיחות עם  (פתיחת כרטיסיות ללקוחות חדשים, סיון

 , תזכורות מתי לחזור ללקוחות ותיקים)ותלקוח(יהול ותיעוד שיחות עם  שימור לקוחות �

  )ותקיימים (משובים, פרסום משובים טובים, תזכורות מתי לחזור ללקוח דרוג ומיוף לקוחותש �

  

 מחלקת הטלמרקטיג
  

  זורים שהלקוחות מצאים.אם לא, בהתסוכןפגישה עבור תתאם  תסה למכור באופן עצמאי או  כל עמדת טלמרקטיג
  

  רגוני.הא ERP - וממומשק  למול הלקוח  שיווקיהפעילות מתבצעת באתר ה

  
  מבה המחלקה  �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 סוגי משתמשים במערכת :

 מהל טלמרקטיג •

 טלפים וסוכים •

 מהלי מחלקות •

 מהל  •

  חלקו •

 דרוםטלפן  מרכזטלפן  טלפן צפון

 סוכן דרום סוכן מרכז סוכן צפון

מנהל 

  טל'

 וסוכנים

 ליד

 חלוקה אוטומטית לפי איזורים

קמפיין 

 אינטרנט

קמפיין 

 אתר

קמפיין 

 לידים ידני

קמפיין 

 גוגל

 עוד..

 טיוב ליד

 תאום פגישות לסוכן
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 טלפים וסוכים �

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  כניסת משתמשים

)2.1( 

  לידים ותזכורות

)2.2( 

  שיחות טלפן וסוכן

)2.3( 

ניתוב אוטומטי לפי 

 איזורים לטלפנים

  ריטי שיחהתס

)2.3.1( 

קטלוג מוצרים ללא מחירים 

  וטופס יצירת קשר באתר

)2.4(  

  הלקוח 

  מעונין

 לרכוש ?
 מילוי עגלת קניות

 ?תשלום רכישה +

 תאום סוכן ללקוח

 כן

 , אבל רוצה סוכןכן

  הלקוח 

  מעונין

 לרכוש ?

 תזכורות

 כן

 לא

 ותמתן הנח

 מילוי חוזה

 שירות לקוחות

  מסכי מכירות ומידע

)2.3  
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  וסוכים לפיםתאור מערכת ט
  

 כיסת משתמשים 2.1
 כיסת משתמש למערכת

  שפות :  2-יוהלו ב  CRM-הערה : האתר ומערכת ה

 
  

  

  
  

  EDEN TAL 'מע
  

   מס' טלפון
   __________________  

   ת.ז.
  _____________  

  
  
  

  
  פתיחת משתמש חדש ]  [

  אישור

  
  במידה ועמדת טלפן מיד תופיע שאלה

  
  

  
  

  
  

  
  האם עמדת יהול

  
  

  

  [עמדת יהול תוכל להעביר משימות / לידים לטלפים אחרים ולחלק העומס, בהיעדר מהל המחלקה]

  ביטול  ראישו

  

 
 סוגי משתמשים :

 מהל טלמרקטיג •

 טלפים •

 מהלי מחלקות •

 מהל  •

 לקוח •
  

 התחלה
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 לידים ותזכורות 2.2

 

o יםהליד ותמקור  
  טלויזיה, עתוות, פקס, מאגרי מידע, חבר מביא חבר, עוד...

  
o ון כפוליםסי 

  יש לבות מגון לזיהוי לידים כפולים ומיעת שיחות חוזרות ללקוח
  : כתובת מייל או מספר טלפון זהים ליד כפול

 

o  סים מסך לידיםכותזכורות 
  כיסה למערכת. בכלייפתח ותזכורות מסך הלידים 

  
וים. יתן גם שהגיעו מכל הקמפייים, לפי סיוים שותזכורות מציג את רשימת הלידים  זהמסך 

  להזין לידים באופן ידי.
  

  כל טלפן מקבל את הרשימה שלו לפי איזור.
o ליד חדש פותח משתמש במערכת  

  
  מסך לידים ותזכורות

  + תזכורות לפי תאריך ושעה )> אחרון בטבלה-מיון : לידים כסים (אחרון כס 
  
   :שדות  

מחיר קיית הליד, סמס, שם מלא, טלפון , סטטוס, קמפיין, ערוץ הגעה, ספק הליד, תאריך ושעה
  ייד, אימייל, אזור, טקסט הבקשה.

  
  

   טבלת לידים 2.2.1
 מוצגים לידים ברשימה עם כל הפרטים הרלווטיים.

o  יתן לראות את פרטי הליד בתיבת כאשר מקליקים על אחד הלידים ברשימה

ע"י הקלקה על  ,זו יתן לערוך את פרטי הליד העריכה שפתחת משמאל. בתיבה

 .סמל העיפרון שבראש התיבה

 
  
  
  

  כאן כל שיחה מול הלקוח תתחיל בהוספה/עדכון פרטי הלקוח מידע וסף �
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o תאריכון 

 
ודש וכחי", בראש טבלת הלידים מופיעה תיבת סיון לפי תאריכים : "היום", "אתמול", "ח

  "חודש קודם", כל התקופה", "תאריכים ספציפיים".

 
  אופציות וספות : 

  
  רען  -
  הוספת ליד ידי  -
 הורדה לאקסל -

  
  
  
  

o ית לידים באופן ידהז 
 במסך הלידים הראשי יתן להוסיף(+)

  
   פילטרים 2.2.2

  יתן לסן את תצוגת הלידים ברשימה לפי סטטוס טיפול, קמפיין וכו'. כאן
דוגמא : הקלקה על לשוית סיון ה"סטטוסים" ולאחר מכן בחירה בסטטוס ל

 "בטיפול" תציג רק את הלידים שמצאים סטטוס "בטיפול".
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  תיבת חיפוש 2.2.3

  חיפוש ברשימת לידים לפי שדה כלשהו.
 חיפוש של כל ערך בתוכן של כל שדה או בכל המערכת. לדוגמא :
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  שורת המסים (פילטרים) 2.2.4
וסיפים מתווסף לשורת המסים המופיעה לצד תיבת החיפוש. בכל שלב כל סיון שמ

כדי להסיר את המסים ועל  אפס הכלשלידו, או להקליק על  Xיתן לבטל מסן על 
 ידי כך להציג את כל הלידים הקיימים במערכת.

  
  

 תזכורת 2.2.5
  ליד ב טיפול -להמשך פעילות 

  ת :תסתיים בסימון תזכורת להמשך פעילו לידב לטיפו
  

o תזכורת להתקשרות לאחר  סיום רכישה :X ) שימור לקוחותזמן(  

o תזכורת להתקשרות לאחר  שיחה חוזרת :Y  זמן (לפי בקשת הלקוח) או   
  טלפןבקביעת ה                        

o  הליתוב למ תזכורת להתקשרות לאחר :Z  עבור  (לפי קביעת טלפון)זמן  
  עם הלקוח הל שיחה המהל שי                        

o  יתוב לסוכן"ללקוח הגעת סוכןז : תאום לו   

 

 הגדרות מערכת לידים  •

o כתובת מייל שהמערכת שולחת מיילים 

o  ה : שםושא, פתיח, מידע משת) יות לדוא"ל תשובות המערכתתב
 הפוה, תאריך הפיה ועוד..):

  לדוגמא

o  ייתך מיוםמשה שלום, תודה לפ "XX_XX_XX חזור אליך .בהקדם 

o תודה על משלוח המייל 

o ..ועוד 
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  לשליחת לידים SMSתבית הודעות  �
  שם השולח, מספר השולח, תבית להודעות (טקסטים קבועים)

 

 סיון כפולים �
  בכל הקמפייים ולא חשוב ממתי. הבדיקה תתבצע על שדה מספר טלפון

 

 ולידציית שדות בליד  �
  .ומייל יופיעו במבים המתאימיםשדות טלפון, ת"ז 

  
  משתמשים פעילים �

(טלמרקטיג+קמפייים+סוכי מכירות),  *פעילמהל חשבוות, מהל טלמרקטיג 
סוכים, עובדי טלמרקטיג, ספקי לידים, לקוחות, משתמשים לא פעילים, כספים, 

  שירות, מהל מחסן
  

ויתב  CHATבשעות פעילות החברה יהיה מהל פעיל טלמרקטיג שיהל שיחות  *
עובד טלמרקטיג יוכל לקבוע שהוא מהל בכיסה. שלא יקרה מצב שאין  לידים. כל

  עובד המהל את הלידים.
  

o  פרטי משתמש 
  מחלקהת"ז, טלפון ייד, תפקיד, שפת ממשק, שם מלא, דוא"ל, סטטוס, סיסמא, 

 

 יתוב לידים  �
  למרקטיגמהל טלמרקטיג צריך לראות טבלה המכילה כמות לידים חדשים + כמות לידים לעובד ט

  בהצבעה על כל אחד ייפתח רשימה ותהיה אפשרות לראות פרטי ליד וחלוקה / העברה לעובדים המתאימים.
  

o אוטומטי  
 לפי איזור מגורים של הליד  יותב לעובד המתאים

o ייד 
  מהל יתב / יעדכן יתוב ליד לעובד המתאים (בגלל עומס ו/או בגלל איזור לא מתאים)

  

  מאתר עדן טל ל קבלת ליד חדשע CHATויהול התראה  �
  מהל טלמרקטיג יקבל התראה במסך העבודה על ליד כס 

 עם הלקוח.  CHAT: אפשרות ליהול (שעות עבודה) משתמש פתוח

 . OFFLINE: קבלת מייל עם פרטי לקוח ויתוב ליד בתהליך  )(אין פעילות משתמש סגור

ידה והלקוח מעוין) אחרת יותב בתהליך "יתוב עם הלקוח באופן מידי (במ CHATתהיה אפשרות בשיחת 
  לידים".

 

  חיצוייםהתראות קבלת ליד ממקורות  �

 . Xעל כיסת ליד ועבר לטיפול טלפן  פעילכל ליד שיתקבל מאתרים חיצויים, יישלח התראה על מסך מהל 

 
  

 התחלה
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  שיחות 2.3
  הקפצת מסכים  �

. יש לפתח מגון להקפצת מסך עם פרטי לטיפול מידי SOS  לת שיחה או ליד כסבמהלך יום העבודה יש אפשרות לקב
 לקוח או כרטיס חדש.

 

  שיחה כסת מזוהה �
 המערכת מזהה מספר טלפון, מחפשת במערכת אם קיים ומציג 

 
  כרטיס לקוח 

 

  
  

: פרטי איש קשר ראשי, יומן שיחות, הצעות מחיר, הזמות לשויות -כרטיס לקוח כללי  •
בוות, יהול משימות, קבצים מצורפים, מידע אשי קשר לקוח, כרטיס ההלת חש

 וספים, סוג לקוח
  

מידע מסך ראשי : שם מלא, כתובת, טלפון, מייל, סוג לקוח, ח.פ.,  –כרטיס לקוח כללי  •
  מספר לקוח, טלפן קודם, תאריך שיחה אחרוה, חובות כספיים, 

  
 שיחה כסת לא מזוהה �

  + שאילתת חיפוש לפי שם / מספר טלפון ייד כרטיס לקוח ריקכמו 
  

 שיחה יוצאת ללקוח קיים �
מסך תזכורות יומיות מכיל רשימת לקוחות שיש לחזור אליהם. מורכב מאלו שביקשו להתקשר 

  אליהם + לידים חדשים ( ליד חדש תמיד מופיע ראשון)
  קיים ומאפשר חיוג ללקוח. לקוח כרטיס הקשה על פרטי לקוח יביא 

  
  שיחה יוצאת ללקוח חדש �

  מסך לידים חדשים ( ליד חדש תמיד מופיע ראשון)
  קיים ו/או כרטיס לקוח ריק ומאפשר חיוג ללקוח. לקוח כרטיס הקשה על פרטי לקוח יביא 

 התחלה



  

  

_____________________________________11____________________________  

  כל פתרונות המחשוב : ציוד קצה, תחנות עבודה, רשתות תקשורת, אתרי אינטרנט  ופרויקטים במערכות מידע

  053-7944270פקס:  , 077-3-378080משרד ,44150סבא, -, כפר5087ת.ד. 

 תסריטי שיחה 2.3.1

   
 : (תחת עבודה של העובד) ושילוב במערכתטלפן ל לכ תסריט מדויק

 שיחות מכירה - 

 שיחות שימור - 

 (למחלקת שירות) שיחות שירות לקוחות -

חשוב שבכרטיס הלקוח יופיעו תסריטי שיחה מתאימים, כדי שהטלפים וסוכים יוכלו  -
  לתרגל לפי ולהיות מוכים לכל פגיש/שיחת מכירה.

  .חם מקש –יוכלו לגשת למסך זה מכל מקום 

 
 שלבים בתסריט שיחה 3  :4ספח  -

  

 NESPRESO דוגמא לאתר המפעיל רכישה + תשלום  �

  קטלוג מוצרים-גאסטרו לייןדוגמא לאתר המציג את כל המוצרים ללא מחירים  �

 התחלה
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   יםקטלוג מוצר 2.4
  

 ומשולב באתר השיווקי פתוח לגולשים

 

 והסבר מה קיים  , תמוות, מבצעיםהצגת דגמיםסרטוים,  �

 
� דוגמא -הרי הסבסרטו 

 הצגת תמוות המוצר בהגדלה/הקטה + תוספות + מידע וסף �

 "ERPמבצעים, קופוים, החות רכישה באתר : מימשק "אורן  �

  וספים/ייחודיות המוצר, מידע וסףמערכים  �
  

  
 

   כאןלאחר בחירת המוצר הלקוח יגיע לטופס רכישה לדוגמא : טופס לקבלת הצעת מחיר  �
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 1.1לסל ההזמות חוזר לשלב הוספת מוצרים  2.4.1
  לרכישות וספות. הלקוחות שהזמיו המוצר רכשו גם מוצרים וספים. המלצ

  
לוח : מאחר והשיטה היא ללא מחירים אין צורך בעגלת קיות. מספיק מוצר אחד ויתן לשהערה(

  )לעין הלקוח במוצרים וספים ומתאימים לו.משיך יטופס צור קשר. הטלפן 
  

  

 מס' מזהה לקוח 2.4.2
  מספר לקוח ראשי. בכל טופס מספר זה יהיה הכרחי להמשך.מספר טלפון ייד של הלקוח ישמש כ

  

 פתיחת משתמש לקוח 2.4.3
  :חדש ח ה לפתוח משתמש ללקוכהלקוח שולח דף צור קשר עם הפרטים הבאים והמערכת צרי

  

 
  

  להמשך טיפול. : הטופס יעבור לשירות לקוחות לקוח ותיק �
  : במערכת אוטומטית: הטופס יגיע לטלמרקטיג. ייפתח משתמש חדש   לקוח חדש �

  מס' טלפון (מספר לקוח ראשי) + ת.ז (כולל סיפרת ביקורת) : קוד סודי.                     
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 קבלה/עדכון פרטי לקוח 2.4.4
  יש לקבל/לעדכן מידע וסף לפי טופס הבא  לקוח חדש או ישן
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 מבצעים / קופוים והחות 2.4.5

 

  יוגדרו במערכת מלאי. מידע וסף בפרק  ,מחירי מוצרים החות ומבצעים מיוחדים 2.4.6

 ".ERP-"ממשק אורן
  

 רכישת מוצרים 2.4.7
הטלפן/סוכן מציג את המוצרים ללקוח הפוטציאלי וממלאים עגלת קיות לאחר הצגת המוצר והסבר 

  מפורט על ביצועי המוצר.
  בתום שלב זה מתחיל שלב הרכישה :

  
 מילוי עגלת קיה �

 טלפן/סוכן מציגים המוצר או באמצעות מחשב/טאבלט או באמצעות הסבר בטלפון �

 לכאןמוסיפים מידע על פריטים וספים המגיעים עם המוצר בדומה  �

 לפי הזדהות �
 יתן להציג מסכי הסבר מלאים ללקוח. מורכב :

o מוצר ראשי 

o ילווים מוצרים 

o בחירת צבע וכמות 
 הפריטים כסים לסל הזמות
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  דוגמא לפריטי הזמה לפי הזדהות :

 
   הערה :

 ע מידע וסף." ויופיERP-לפי מק"ט המוצר באתר יבוצע חיפוש ב"מימשק אורן

 הזדהות אחרל �

o יוקוד סודי. ן יש מספר חשבון יבשלב זה למתע 

o (קוד סודי) ת מספר טלפון ות.זו בהזס לחשבואפשר להיכ 
 + הזמה

o  יההמערכת כעת צריכה להציג כליםמחיר + הפריטים שבעגלת ק  

 
  הערות    

 יופיע בתוספת פירוט אחריות ופרטים טכיים וספיםפריט כל  �

 מועדוןפריט החת מבצע/לקוח/אם חל על הק בדות 'המע �

  ".)ERP-(לפי מספר פריט במערכת "מימשק אורן
תהיה אחראית על כתיבה ויסוח תאי רכישה  מחלקת חוזים �

 לכל פריט בחוזה, בשתי שפות.

 

 ")ERP-. (מימשק "אורןבדיקת מלאי ושריון במחסן/הזמה מספק במידה וחסר �

 ")ERP-. (מימשק "אורןים מיוחדיםמתן החות/החות מרוכזות/מבצע �
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 יצירת הזמה �

 המכיל : הסכם מכר לדוגמאלאחר הוספת כל הפריטים בתאום עם הלקוח יווצר  �

o  מידע על הלקוח –פרטי אב 

 
o  הפריטים בהזמ 

 
o  ספח חוזה–  וסחים כולליםבתו + קבוע 

   עבריתאו  רוסיתהערה : הסכם מכר יכול להיות כולו בשפה         

 

  .לסגירת חוזה, באישור מהלהמערכת תדע לחשב החה מרוכזת :  החה מרוכזת �

 למהל ואישור כתשובה בהודעה.  SMS-ההודעה תישלח כ

 

 יצירת חוזה �

  +ספחההכולל את פרטי החוז PDFבץ כאשר הלקוח ותן הסכמתו ליצירת חוזה, יווצר קו
   וידרוש קבלת חתימה מלקוח.

  סוגי חתימה
 חתמיה בטבלט -
 חתימה בסמארטפון -
 חתימה על מסך מחשב -
 הדפסה ומשלוח עם שליח ו/או עם סוכן לקבלת מסמך חתום וסריקתו לחשבון הלקוח. -

  Xהזמה מס' 
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 תשלום �
 כרטיס אשראי -

  מהמקבל מסך תשלום כרטיס אשראי להשלמת ההז

 
 

  הוראת קבע בבק -
  

  .חתימה על טופס הוראת קבע
  

  הטופס צריך להיות חתום בחתימה מקורית של הלקוח. 
  (יוחתם ע"י סוכן או משלוח בדואר ישראל או טכאי לאחר התקה. 

  .)ייסרק ויישמר בתיק לקוח -טופס הוראת קבע חתום (
  

 בווסים לעובדים �
  תשלום הבווס יבוצע בהתאם להחיות מהל לטלפן / סוכן / טכאי ומחלקת שירות.

  המדייות במערכת תיקבע לפי החייתו.
  יש צורך ביצירת דו"ח אקסל חודשי למתן בווסים שייקלט במערכת השכר.דו"ח בווסים : 

  
 העברה לשירות להמשך טיפול �

יבצעו העברת התיק + מלל הסבר למידע כאשר טלפן/סוכן מסיימים תהליך חתימת חוזה הם 
  חשוב / וסף לשירות עבור תאום אספקה והתקה.

  
  :(לפי בחירת העובד) לזירוז התהליך יתן במקביל לשלוח �

 מייל לשירות לפי איזור יגיע לעובד המתאים + העתק למהל. �

הכוללת מספר תיק + שם הלקוח + איזור (צפון/דרום/מרכז)  SMSהודעת  �
 ה באספקה (במידת הצורך)+ הערה חשוב

  
  

 -------סוף תהליך מכירה   -----
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  הרשאות טלפן/סוכן/ מהל

 

 מסכי מכירות ומידע 2.3.1
  

  

 תיעוד שיחות מול לקוח �
   לכל לקוח יש לשמור היסטוריית שיחות.

  (הלקוח לא יוכל לשמוע שיחות בתיק)       
 

 הוספת מכירה לטלפן/סוכן �
  .פר יוםפי טלפן/סוכן צרכיה להל כרטסת מכירות להמערכת 

  לאחר כל קבלת תשלום יירשם בכרטיס הטלפן / סוכן מכירה.
במידה והטלפן הפה שיחה לסוכן והוא ביצע מכירה, הטלפן יקבל תגמול 

  חלקי.
  

  בחדר טלפים, לעידוד מכירות. מסך זה אפשר להציג 

  
  

  מכירות מתאריך עד תאריך שדות במסך 
  שם טלפן, מספר מכירות, מספר שיחות 

  



  

  

_____________________________________20____________________________  

  כל פתרונות המחשוב : ציוד קצה, תחנות עבודה, רשתות תקשורת, אתרי אינטרנט  ופרויקטים במערכות מידע

  053-7944270פקס:  , 077-3-378080משרד ,44150סבא, -, כפר5087ת.ד. 

 מסך מכירות ומצב שיחות �
שם טלפן, מספר מכירות, מספר שיחות , כמה זמן בשיחה, מכירה 

  בזמן הקצר ביותר, הכי הרבה שיחות יוצאות
  
  

  
  

 

  ONLINEחשוב לקבל  מידע וסף �
 שיחות יוצאות/כסות –מידע מרוכז 
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 זמי המתה לקבלת מעה �

 

  
 

 SALESFORCE –ממשק טלפויה  �

 VOXIA למערכות Sales Force CRM חיבור �
הינו  VOXIA לבין מערכות הטלפוניה של SalesForce מבית CRM חיבור בין מערכת �

חיבור מלא ולקוחות רבים שלנו כבר מיישמים אותו ועובדים איתו. יעיל יותר בכל מחלקות 
 .ל הדרגים בארגוןהארגון ובכ

לבין  SalesForce CRM בין מערכת (SalesForce phone integration) אינטגרציה �
משפרת תהליכים בתקשורת עם לקוחות וספקים וממנפת את המידע  ,VOXIA מערכות

 .הקיים בארגון לשיפור השירות ללקוח והגדלת מחזורי המכירות תוך יצירת יתרון תחרותי

 :באמצעות חיבור זה הינןהפונקציות המתאפשרות  �
 :Click2Call  חיוג ישיר �

מאוד  – SalesForce-משתמשים יכולים לבצע שיחה על ידי לחיצה על כל מספר טלפון ב
 .נוח, חוסך הרבה זמן ומונע טעויות בחיוג

 :הקפצת מסך �
הקפצת מסך הלקוח בעת שיחה נכנסת (לבחירת המשתמש אם להקפיצו) גם לפני 

רת מענה אישי, מהיר בגישה למאגר הנתונים וחוסך זמן. כמו מאפש –שהשיחה נענתה 
 .תלוי איזו מחלקה משתמשת –כן ניתן להקפיץ כבר כרטיס תמיכה, או לפתוח הזמנה 

 :עדכון נתונים �
העלאת היסטוריית השיחות (עם או בלי הקלטה של השיחה) ישירות לכרטיס הלקוח 

ל היסטוריית הפעילות מול הלקוח טוב למבט כולל ע –תחת הלקוח  Activity-וקטלוג כ
 .תוך חסכון בזמן ומניעת טעויות בעדכון פרטים
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 ן/סוכן מכירות לטלפמצב  �

  

 
    

 
  קביעת פגישה לסוכנים

 

  שהוא קובע לו פגישות. /יםכל טלפן מטפל באיזור לקוחות ומוקצה אליו סוכן •
 (מנהל הטלמרקטינג יכול להעביר לקוח מטלפן לטלפן בהתאם לצורך.)

 

 מסכי המערכת •
  

  עמדת מהל טלמרקטיג ברמה יומית : –יהול לקוחות 

  
  

 טלפן –יהול לקוח מפורט 

 התחלה
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_____________________________________24____________________________  

  כל פתרונות המחשוב : ציוד קצה, תחנות עבודה, רשתות תקשורת, אתרי אינטרנט  ופרויקטים במערכות מידע

  053-7944270פקס:  , 077-3-378080משרד ,44150סבא, -, כפר5087ת.ד. 

  פרויקט הוסטלים

  
  

  תיעוד תקשורת

  
  

  ת מחירוהצע

  
  

  הזמות לקוח
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  הוסטלים –יהול פרויקטים 

  
  

  כמה שולם  – תשלומיםתכית ה

  
  

  מסמכי ההלת חשבוות 

  
  

  יהול משימות ללקוח

  
  קבצים מצורפים

  תמוות מהתקה להמשך שירות 
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  יהול חשבון אישי תיאור 
 כללי .3

  מסירת מידע ללקוח בחשבוו האישי יחסוך משאבים רבים וכ"א ביהול והעברת מידע ללקוח.
  חשוב שהלקוח יראה מידע אישי באתר/טאבלט/סמארטפון. 

  

 באתר my-edentalהוספת מודול  •
 ר באמצעות האתר או אפליקציה לחשבון אישי.אפשרות כיסה מכל מכשי

 כיסה לאתר אישי •
  באמצעות מספר טלפון ות.ז.

 

  מה יתן להוסיף/לחדש מידע כללי על מוצרים שהמוי רכש +   •
 (מי שרכש מוצרים אלו)

 
 דוגמא -רהסרטוי הסב �

 + תוספות + מידע וסף הצגת תמוות המוצר בהגדלה/הקטה �

 "ERPמבצעים, קופוים, החות רכישה באתר : מימשק "אורן  �

  ערכים מוספים/ייחודיות המוצר, מידע וסף �
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o .יסה לחשבוןהמוצרים כאן יופיעו עם מחירים לאחר הזדהות אישית וכ  

o .יה כולל מחיריםאפשרות להוספת עגלת ק 
  

 
  תפריט אישי וסף

 
 הורדת אפליקציה לבדיקת חשבון אישי וחיובים. •

  מחויות אפל ואדרואיד או מהאתר

 

 ן שליחשבו •

  
 כל חודש חיוב יתווסף חשבוית  -
 תיקון/התקה חדשהמכירה/טכאי לסוכן/תאום  -
 במעבר דירה לשלוח בקשה להתקה חדשה  -
 עדכון אמצעי תשלום (שיוי פרטי כרטיס אשראי -
 ל מוצרים שרכשו+הזמה שעדיין לא סופקה)פירוט ההזמה (שטרי מכר ע -
 חשבויות -

  
  ".ERP-תוכן החשבוית ממשק "אורן

 
 הסכמה על קבלת מידע על מוצרים חדשים -

 או מידע על תפעול מוצרים קיימים אצל הלקוח CHAT - עזרה ב -
 התחלה
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  שרות לקוחותתיאור מערכת 

  

  כללי - שירות והתקות .4
  
התחברות למערכת מכל מקום כך שתהיה אפשרות , סמארטפון וטבלט, רספוסיבית ומותאמת מחשבמערכת תהיה ה

  ומכל מכשיר. 
  

  : שירות מחלקת התפקיד 
  
  טיפול בלקוח חוזר �

 (לקוח קיים שמתקשר לחברה מגיע לשירות. במידה וצריך מוצרים חדשים יועבר למכירות)

  טיפול בקריאות שירות ותקלות �
 (טיפול טלפוי או תאום טכאי אצל הלקוח)

  אום התקה : לקוחות חדשים & טכאי & מחסן ת �
 (עמדות שירות לפי איזורים, לכל עמדה שייכים טכאי שטח באיזור)

  סגירת קריאות לשביעות רצון הלקוח �
 (קבלת משוב מהלקוח)

על כל סוגי הטאבלטים צריכים לפעול שטח וכל שאר המודולים  סוכים וטכאיהאפליקציה ליהול  �

 .םוהסמארטפוים החדישי

 .בהיעדר איטרט off-line בשעה שיש תקשורת והן ב on-line פועלת הן בה אפליקציי �

  multi languageתמיכה בשפה רוסית כולל הפיכת מסכים משמאל לימין �
  

 שירות לקוחותמחלקת 
  

  שירות מהלת איזור ומספר טכאים השייכים לאיזור. כל עמדת 
  

  : ניהול היסטוריית קריאות וטיפול בקריאות. בכרטיס הלקוח CRMבמערכת הפעילות מתבצעת 

  
  מבה מחלקת שירות �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 צפון עמדת

 מרכז עמדת

 דרום עמדת

 טכנאי צפון

 טכנאי מרכז

 טכנאי  דרום

 מנהלת שירות

 זוריםאוטומטית לפי אחלוקה 

  טלפן/סוכן

 מרכז

  טלפן/סוכן

 דרום

  טלפן/סוכן

 צפון

עבודה 
מול מנהל 

 מחסן

  תאום

 לקוח

  ניהול
יומן 

 משותף
 טכנאים
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 סוגי משתמשים במערכת :

 שירות לקוחותמהל  •

 סוכים וטכאים •

 מהל מחסן •

 מחסאי •

 מהל •

  

סוכים, טכאים, מהלים, מחסאים, ההלת חשבוות, יוכלו לעבוד במערכת 
  אבלטים או סמארטפוים.ממחשבים/ט

  להלן צרכים לכל עמדות העבודה, כולל לקוחות :

  PRESALE הזמות

  לסוכן "תוכית עבודה"  , ליין-און רישום הזמות בשטח תהליך

  הסמארטפון מתעדכן כל הזמן במוצרים, מחירים, מלאים ומבצעים

  : ) ומחירוים יהול קטגוריות מוצרים, לקוחות ליין (-אוןרישום הזמה בסמארטפון 

  מסלול ביקורים, מלאיםיהול , מחירויםיהול , מוצריםיהול , יהול לקוחותהזמות, יהול , יהול הזמות באתר

  גרף קטגוריות, גרף מכירות, חשבויות היסטוריות, חשבויות פתוחות, חתימת לקוח, החלפות, בווסים, החזרות

 .השוואות בין סוכים, הודעות, היסטוריה

  מכירות בשטח

  תעודת משלוח ו/ או חשבויתהפקת  �

  ליין-אוןמלאי יהול  �

   ) מדפסת יידת(להפיק מסמכי מכר, טופס הוראת קבע ולהדפיס ב גבייה בשטח ביצוע �

  ל גבי הסמארטפון לאישור קבלת הסחורה או השרותחתימת לקוח ע �

  ליין על ביצוע מכירות וטכאי שטח-ןבקרה או �

 .םיעדים לביצועיהשוואת  �

העמסות ופריקות, יהול לקוחות, מוצרים, מחירוים, מגווים, שקים  ,תעודות משלוח, חשבויות, החזרות, יהול מלאי

דחויים, יעדים, מסלול ביקורים, החזרות, בווסים, החלפות, חתימת לקוח, חשבויות פתוחות, חשבויות היסטוריות, 
  השוואות בין סוכים,  גרף מכירות, גרף קטגוריות, היסטוריה, הודעות,

  קורא ברקוד



  

  

_____________________________________31____________________________  

  כל פתרונות המחשוב : ציוד קצה, תחנות עבודה, רשתות תקשורת, אתרי אינטרנט  ופרויקטים במערכות מידע

  053-7944270פקס:  , 077-3-378080משרד ,44150סבא, -, כפר5087ת.ד. 

 

  יהול טכאים וכרטיסי שירות

  הסמארטפון מקבל קריאות שרות, וכן סידור עבודה.  �

  סמארטפון הטכאי צריך לכלול היסטוריה של הטיפולים בלקוח ובמכשיריו המצאים בשרות. �

  העברת תוצאות השרות בזמן אמת למערכת לצורך עדכון הקריאות הפתוחות.  �

  ת מהל השירות בכל רגע בעשה בשטח בעמדת היהול. בקר �

  השוואת יעדים לביצועים. �

  עמדת יהול במרכז

לקוחות , פריטים,  קריאות מוקד, תקלות שכיחות , מחירוים , סטאטוסים, מעקב קריאות, עדיפויות , דוח  �
  תקלות ,  הודעות ,דוחות , ריכוז לטכאי,  זמי פעילות

  טאבלט  טכאי

בלת קריאות מוקד , סידור עבודה, צפייה בתוי הלקוח, סטאטוס קריאה, טיפול בקריאה ודיווח ביצוע,  תמיכה בק �
  מוצרים לחיוב ,יהול מלאי , העמסות ופריקות, בדיקה חוזרת, שידור.

  יהול טכאים

דיקה, קריאות סידור עבודה , הצגת תוי הלקוח, החיות מפורטות לבדיקה, מילוי טופסי בדיקה, רישום הערות ב �
  מוקד, יהול מצאי בשטח, הצגת היסטוריה של בקרות, דוחות מרכזים , דוחות

   יהול הזמות -סוכן וירטואלי 

  אלבום תמוות והצגת מחירי מחירון (חיסכון ביקור סוכן אצל לקוח).  �

  קליטת סחורה �

  . קבלת דיווח על כיסות סחורה �

יפית , הגעה וזיהוי הסחורה, סריקת ברקוד של פריטי הסחורה, הצגת הזמות ספקים בטאבלט, בחירת הזמה ספצ �
סריקה בודדת ו/או סריקת קרטוים, שיוי כמויות בהתאם להרשאות סטייה, התראה על חריגת כמות, התראה על 

  ERPחריגת פריטים, אישור העובד בחתימתו בסיום הסריקה, שידור התעודה לעמדת היהול ול 

   מבצעים 

  .ERPמתבצעת בעמדת היהול, או שעמדת היהול מקבלת את אלה שהוגדרו ב  הגדרות המבצעים �

  ומסייעים בהגברת המכירות בשטח on-lineהמבצעים משודרים לכל מכשירי השטח ב  �
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  סוגי המבצעים

  ,מבצע מחיר פרטי, מבצע כמותי פרטי, מבצע מחיר כולל, מבצע כמותי כולל, קבל- הוסף-קה, קבל-קה �
  מבצעי כפילויות, מבצעי דרוגים, ם זהיםמבצע על פריטי

  אפשרות לאפשר לסוכן שטח להפעיל מבצע קה/קבל או מבצעים אחרים המאושרים ע"י מהל. �

  קבלות, חשבוית / קבלה: -גביה 

  ביצוע גבייה ושיוך תשלומים לחשבויות פתוחות �

  הסמארטפון מתעדכן כל הזמן בחובות הפתוחים של הלקוחות ובמועד פירעום �

  וך תשלומים לחובות הפתוחים.(ביצוע כיסויים בשטח). שי �

  הדפסת קבלה מפורטת למסירה ללקוח. �

  יהול ובקרה מהמרכז על פעילות ציגי שטח. �

  השוואת יעדים לביצועים. �

  יהול כיסות במחסים: -ספקים  

  רישום סחורה הכסת למחסן באמצעות סמארטפון וקורא ברקוד.  �

". הכיסות ERP-משרד , יוצר תעודות כיסה למחסן ותשודר אוןליין ל"אורןרישום המתבצע בשטח במקום ב �

  יכולות להיות מזדמות או כגד הזמות שהופקו לספק.

  השוואת יעדים לביצועים

  תעודות יציאה: -יפוקים  �

  רישום יפוקים ויציאות באמצעות סמארטפון בשטח במקום רישומם במשרד. �

  ".ERP-מייד עם רישומה ומועברת ל"אורןתעודת יפוק כזאת גורעת מהמלאי  �

  אפשרות הדפסה לתעודות הפקה לגורם המקבל.  �

  השוואת יעדים לביצועים. �

  יהול מלאי -מחסן 

  יהול מלאי באמצעות סמארטפון.  �

  .של הסמארטפון בתוי מלאי עדכיעדכון  אוטומטי  �

  ליין. -רישום כל היפוקים און �
  אי מלא ועדכי הן ברמת הסמארטפון והן ברמת כל מחסי הארגון.)(הקפדה על התהליך מאפשרת יהול מל

 השוואת יעדים לביצועים. �
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  קליטת הזמות וביצוע ליקוטים

  ליקוטים במחסן באמצעות סמארטפון.  �

  .הזה אוטומטית של הסמארטפון בהזמות לקוחות הממתיות לאספקה �

  מצעות ברקוד. בחירת ההזמות לביצוע ליקוט וקריאת המוצרים המלוקטים בא �

במהלך הליקוט המתבצע לפי איתורים במחסן, מתעדכת ההזמה ויתן לייצר תעודת משלוח או חשבוית בגין  �
  ההזמה.

 השוואת יעדים לביצועים. �

  

   הצגה ויתוח תוצאות מכר מסוכי שטח -פדיון 

דיון בפועל לפי ימים ביחס הסמארטפון קולט את הפדיון לפי כל אמצעי התשלום, מתח את התוצאות ומציג את הפ �
  לתחזית מוקדמת. הייחוד של מודול זה היא באפשרות לצפות בתוי הפדיון בסמארטפון עבור מהל. 

 השוואת יעדים לביצועים. �

  

  יהול מידע קטלוגי והצגת תמוות -קטלוג 

  הצגת תוים לסוכן/טכאי את כל תוי הקטלוג כולל מצאי, מחירים, מבצעים ותמוות.  �

  פשרות לבצע בסמארטפון ביקורת במחסים וכן לעסוק בקידום מכירות בשטח.א �

 השוואת יעדים לביצועים. �
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   אלבום תמוות

  העלאה והצגת תמוות, רישום כמויות  מתוך האלבום, הצגת פריטים פוצים באלבום.  �

  אפשרות לבצע מצגת תמוות.  �

   תמיכה ב"יבוא" תמוות מאתר קיים. �

  במגוון, פריטים ביעד ועוד. רקע צבעוי לפריטים �

  יהול מלאי

לכל טכאי מוגדר מחסן משה. בכדי לדעת איזה ציוד מצא ביצוע ספירות מלאי מלאות או מדגמיות במחסים.  �
  בשטח.

  . הספירהים את באמצעות ברקוד מבצע. המצאיו הפריטים הסמארטפון מתעדכן בכל �

", לצורך ביצוע השוואת הספירה לרישומי המחשב ERP-תוצאות הספירה בסמארטפון משודרות למערכת "אורן �

  והצפת אי ההתאמות. 

  יתן לעדכן מחדש את המערכת המרכזית בתוי הספירה. , של מהל המחסן, על פי בקשה �

  .השוואת יעדים לביצועים �

   עריכת סקרים ובקרות

  קבלת משוב מהשטח ועיבוד תוצאות הסקרים והבקרות.  �

� ה בצורה דייב יתן למלא בשטח. מית והסקר הסמארטפון מכיל "שאלון" אותו  

  תוצאות השאלוים משודרים למטה החברה, ממויים ומועבדים לצורך מימוש מטרות הסקר והבקרה.  �

  השוואת יעדים לביצועים. �

   באפליקציה  WAZEשילוב 

  בלט ותומך בהצגת מיקום בעמדת היהול.בט Wazeטית של המודול מבצע פתיחה אוטומ �

    כאי/סוכן בהגעה ללקוח. עזרה לט �

  יהול וכחות טכאים/סוכים

 איסוף וסיכום שעות עבודה של כל עובד �

 האפשרות ויכולת לדעת איפה כל טכאי/סוכן בכל רגע תון, על המפ �

  אחזור תוים היסטוריים. �
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   תמיכה בצילום תמוות

  כירות עתידיות. אפשרות צילומים בשטח ושילוב תמוות בכרטיס הלקוח למתן שירות ומ �

  התמוה משודרת לעמדת היהול ושמרת בארכיון.  �

 התמוה משויכת למסמך שיצר אותה ויתת לאיחזור ולשימושים שוים. �

  הדפסת מסמכים בשטח �

  אפשרות להדפסת תעודות בשטח ו/או במשרדים, כפוף לסוג הציוד והמדפסות הבחרות. �

  פסה במדפסת יידת. המודול ישולב עם כל שאר המודולים הדורשים הד �

  .מפלטים שוים להדפסותטאפשרות לשיויים והכת  �
  תמיכה בסוגי תקשורת ובמדפסות שוות

  . , אצל הלקוחביצוע "סריקה" של ההדפסות לצורך שימורן בארכיון
  הדפסת תעודות בשטח  ו/או במטה החברה. 

  כפוף לסוג הציוד והמדפסות הבחרות.

  SMSהתראות 

  . מאפליקציה בעת ביצוע אירועים שוים בשטח SMSשליחת הודעות  �

 דוגמאות להודעות :

 לסוכןהודעה על מכירות יומי,  -

 , לסוכןעל מכירה חריגה ותהודע -

 אצל הלקוחהודעה על ביקור קרוב של טכאי  -

 ועוד -
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  שיפורי "אורן" להתאמה למערכת החדשה 
 כללי .5

יפורים באורן, כדי שהכסות והוצאות תהייה השלב הראשון במעבר ולפי מעבר סוף שה, חובה לבצע מספר ש
  מאוזות.

   
  

 שיפור הסכמי גביה •
  

 חלקים : 3כל הסכם מכיל 

 

o רכישת מוצר + אחריות  

 

o רכישת תחזוקה + אחריות  

 

o וסים לעובדחישוב בו  

  עובד לא צריך לקבל בווס ממכירה אלא מהכסות
 קטיג וסוכי שטח.יש צורך בבדיקה של כל מגון חישוב הבווסים לעובדי טלמר

  

  :  חשוב

 ביצוע בדיקת הסכמי גביה לעומת ביצוע עבודות בשטח. .1

 הוספת סטטוסים להזמות : .2

a. (חתם ע"י לקוח עד שהציוד עובר אליו מהרגע שהסכם ) הסטטוס המת 

b. שלח לאישור) חתם סטטוס( 

c. (אישור הוראת קבע) סטטוס פעיל 

d. סירוב/דחיית הוראת קבע  
  

  להיות ברמת לקוח ולא ברמת הסכם.כל הסטטוסים צריכים 
  )ך פירוט הזמות זה צריך להופיע ברמת על.(במס

  
, ו/או לא שולם במידה והלקוח עדיין לא קיבל אישור תשלום מהבק

  טכאי לא רשאי לבצע עבודות, אלא באישור מיוחד.

 

e.  לפי מספר אסמכתא.  תסקה מול מס"ב מתבצעעכל  
  .םהסכם הזמה כולל מספרי אסמכתא שווי

  

 

f. : ותהסכם שירות + הסכם הזמ  
  
  חישוב הזמות פריטים וחישוב הזמת שירות מתבצע בפרד. -
  כל חלק מכיל את העלויות שלו.   

  
  . כל אחד בפרדיש אחריות לשירות ואחריות לציוד, לקוח צריך לדעת ש -

 זה צריך להיות מודגש בהזמה.

 

g. : החזרת ציוד  
  ים שבוצעו בהזמה.חשוב שכל החזר ציוד יפורק לחיוב

 עמלה על החזר : יש עמלה על החזרת ציוד והחזרת שירות. 
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h. סכם גביה והסכם שירות.כל תשלום צריך להיבדק מול ה  
  

 * יש להוציא דוח שהתשלום לא סגר מול הסכם גביה והסכם שירות.
  

i. : תאריך התחלת חיוב הוראת קבע  
  תאריכים בחודש שיתן לחייב לקוח.  4יש 

  לחודש. 28 -ו 15, 10, 7ל לבחור אחד מארבעת התאריכים בחודש : הלקוח יכו
  

  * במידה ויש הסכם קודם, המערכת תמשיך לחייב לפי התאריך הישן.
  
  אחד, בלבד. שיוי תאריך תשלום לחודשלא יתאפשר * 

  
  * אין שיוי תאריך לפי הסכמים. שיוי תאריך חיוב יתבצע לכל ההסכמים של לקוח.

  

j. : דוחות  
  

  ח הכסות חודשי / שתי  לפי סוגי תשלום (אשראי/הוראות קבע/מזומן)* דו
  

  * כל דוח על מסך יכיל שדות היתים לסיון (או הוצאה לאקסל)
  

  * דשבורד תשלומים 
  
  לחודש 28/  15/ 10/  7לפי תאריכים  -  
  לפי גילאים של הלקוחות -  
  לפי איזורים בארץ -  
 אדוח הכסות החודש וחודש הב -  

  

k. : פיצול תשלומי חוב  
  

  * צריכים פתרון איך לפצל מחודש מסוים ?
  

 
  

l. אפשרות העתקה והדבקה או שכפול שורות חיוב ותשלום 
  

m.  .קישור אסמכתא להסכמי גביה ושירות לקשור ליומן  
   תכתובות להוסיף בהסכמי גביה.

  

n. .וי פרטי המשלםיש צורך להוסיף אפשרות לשי 

 

o. ון השולח כאשר הוראת קבע חוזרת צריכגים מSMS .ללקוח ומתריע לסדר החוב 
  

p.  בצירוף להודעתSMS  צריך להיות טופס הוראת קבע שהלקוח יוכל לחדש הוראת קבע
 בבק.
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  "ERP-ממשקי "אורןתיאור 

  .הממשקים יוגדרו בשלב הבא

  
  
  

  בברכה,

  

077-3378080

 התחלה
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  שלבים בתסריט שיחה 4

 
   "המקרב": 1 שלב

 .הכול חוץ מעל המכירה עצמה על מדבריםבשלב הזה 
  .ללקוח ממקום אמיתי, לקרב אותו, ממש להפוך להיות חבר/ה שלו מתחבריםבשלב הזה 

 לא ממהרים לעבור למכירה.
אז איך עושים את זה? מחפשים על מה להחמיא, מפתחים סמול טוק, מחפשים מכנה משותף, מספרים בדיחה, 

  כל עוד אתם לא נכנסים לנושאים העלולים להוות חילוקי דעות שוברים את הקרח, הכול עובד והכול לגיטימי 
 

   "המברר":  2 שלב
שאלות והרבה, עכשיו אחרי שהתקרבנו יש ללקוח שלי רצון לשתף אותי בצרכים והרצונות  שואליםבשלב הזה 

  שלו לגבי המוצר, מתוך הבנה שאני רוצה לעזור לו ולתת לו את המוצר/השירות הכי מתאים עבורו. 
  וגמא: לד

  ?נומה הסיבה שפנית אלי -
  מה התוצאה שאתה רוצה להשיג?  -
  מה יקרה אחרי שתשיג את זה ?  -
  איך היה קודם?  -
  מה היעד לעתיד? -
  מה חסר בשביל שזה יתרחש? -
  מה יקרה אם זה לא יתרחש? -
  מה חשוב לך? -
  מה אתה מצפה שיקרה? -
  ?מה יעזור לך -
  

  "המכוון":  3 שלב
  .."ה, אתה צריך ורוצה...א', ב', ג'נתי ממך, מש"לפי מה שהב

  .את הבעיות שהוא העלה ים לאחר מכן מציג
: "חשוב לי שתדע שאני מעוניין/ת שתהיה ת עם משפטיםהתחייבות אישית כדי לחזק את הביטחון וסוגרמתן 

 לקוח שלי לאורך שנים ולכן אתן את המקסימום שלי
  "הסוגר":  4 שלב
  ושואלים:  הלקוח אמר "כן, אני רוצה" עוד לפני שהוא אמר זאתמנקודת הנחה ש יםיוצא

 ?""יש עוד משהו שחסר לך לפני שמתקדמים
אם הוא ענה לי : "לא", הוא בעצם נתן לי אור ירוק לעבור לשאלת הסגירה שהיא: "אז איך תרצה לשלם? מזומן 

 אופציות לסגירה) 2או אשראי"? (תמיד 
 .המכירה בתהליך קריטי המקרב שלב כך יותר בוהג העסקה שסכום שככל שנזכור חשוב

 :בפירוק לאחוזים

 מזמן הפגישה % 35- מקרב

 מזמן הפגישה % 30 -מברר

 מזמן הפגישה % 25 -מכוון

  מזמן הפגישה % 10 - סוגר

 התחלה
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  דוגמאות לטפסים קיימים
 רכיבי הזמה כולל פירוטי אחריות + סיכוםמ: פרטי אב+ הסכם מכרטלמרקטיג מכיה 

  

  
 התחלה
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  סיכום –סכם מכר ה
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  דוח סוכנים

  

  

 התחלה
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  דוח סיכום לטכנאי –שירות לקוחות 

  

  טפסים לטכנאי עבור כל לקוח –שירות לקוחות 

  קריאת שירות - 1
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  דף קריאת שירות לטכנאי - 2

  

  הסכם מכר - 3
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  טופס הוראת קבע - 4

 

  שטר חוב - 5



  

  

_____________________________________46____________________________  

  כל פתרונות המחשוב : ציוד קצה, תחנות עבודה, רשתות תקשורת, אתרי אינטרנט  ופרויקטים במערכות מידע

  053-7944270פקס:  , 077-3-378080משרד ,44150סבא, -, כפר5087ת.ד. 

  הסכם בשפה רוסית - 6

  

 התחלה
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  חטפסים שטכנאי צריך להחתים לקו

  

    

    

  

 התחלה


