
 

 CRMاتوماسيون اداري مبتني بر مايكروسافت 

ُ ٕا، ٍ٘عغات ٗ ؽشمتٖا اعت ٔ ٍْذ . اٍشٗصٓ اتٍ٘اعيُ٘ اداسي يني اص ّياصٕاي اصيي عاصٍا تٔ ؽنو سٗصافضّٗي ٍذيشاُ ػالق

ُ فشآيْذٕاي خ٘د اعتفادٓ مْْذ ٗ اص ايِ طشيق ماسايي ٗاحذٕاي خ٘د ٍٗي ؽّ٘ذ تا اص اٍناّات آي تي تٔ ٍْظ٘س تٖث٘د اتٍ٘اعي

ٔ ي خ٘د سا اص طشيق آُ اّجاً . سا افضايؼ دْٕذ ٔ ي ماسٕاي سٗصاّ آّٖا عيغتٌ ايذٓ آىي سا تص٘س ٍي مْْذ مٔ عاصٍاُ ميي

 اٍا ايِ عيغتٌ ايذٓ آىي ٗاقؼا چيغت؟. ٍي دٕذ

ايِ ماسٕا ٍَنِ اعت اص . ؽَا تٔ اتٍ٘اعيُ٘ اداسي ٗاسد ٍي ؽ٘يذ ٗ دس آّجا فٖشعتي اص ماسٕاي خ٘د سا دسيافت ٍي مْيذ

ٔ ٕايي تاؽذ مٔ تشاي ؽَا اسعاه ؽذٓ اعت، ٍَنِ اعت ٗظايف ؽَا دس چاسچ٘ب فشآيْذٕاي عاصٍاّي تاؽذ ٗ يا  جْظ ّاٍ

. ٍَنِ اعت يل قشاس ٍالقات ٗ يا حتي يل تَاط تيفْي تاؽذ

ٔ ي خ٘د سا اّجاً دٕيذ ٔ ٕا پاعخ دٕيذ، ٗظايف خ٘د سا . ؽَا ٍي ت٘اّيذ تا مَل عيغتٌ اتٍ٘اعيُ٘ اداسي ماسٕاي سٗصاّ تٔ ّاٍ

.  اّجاً دادٓ ٗ ّتايج سا گضاسػ مْيذ

ٔ سيضي مْيذ ؽَا . َٕچْيِ ؽَا ٍي ت٘اّيذ اص طشيق عيغتٌ اتٍ٘اعيُ٘ اداسي، ماسٕاي آتي خ٘د ٗ يا َٕناساُ خ٘د سا تشّاٍ

ٔ سيضي مْيذف قشاسٕاي ٍالقات خ٘د سا تْظيٌ مْيذ ٗ يا تشاي َٕناساُ خ٘د  ٔ ي آيْذٓ خ٘د سا تشّاٍ ٍي ت٘اّيذ ماسٕاي ٕفت

. ٗظايف جذيذي ايجاد مْيذ

  

نيازمندي ىاي سيستم اتوماسيون اداري 

تْا تٔ تؼشيفي مٔ اص عيغتٌ اتٍ٘اعيُ٘ اداسي اسائٔ ؽذ، الصً اعت چْيِ عيغتَي اٍناّات خاصي سا فشإٌ عاصد ايِ 

: اٍناّات ػثاستْذ اص

فرم ىاي سازماني 

ً ٕاي ٍشتثط تا آُ پيادٓ عاصي ؽّ٘ذ اص ايْشٗ الصً اعت عيغتٌ . تشاي پيادٓ عاصي فشآيْذٕاي عاصٍاّي طثيؼتا الصً اعت فش

ً ٕاي عاصٍاّي دس اختياس قشاس دٕذ اص طشفي تشاي ّگٖذاسي . اتٍ٘اعيُ٘ اداسي قاتييت ٕاي ٍْاعثي تشاي ايحاد ٗ ٍذيشيت فش

ً ٕا سا سٗي آُ رخيشٓ  ً ٕا الصً اعت، عيغتٌ تت٘اّذ تاّل اطالػاتي ٍْؼطفي سا اسائٔ مْذ تا تت٘اُ اطالػات فش اطالػات فش

ٔ ي تاّل اطالػاتي داؽتٔ تاؽذ مٔ تت٘اّذ دس . مشد تٔ ايِ تشتية الصً اعت عيغتٌ اتٍ٘اعيُ٘ اداسي دس اتتذا ٍذىي تشاي ت٘عؼ

ً ٕا تناس تشدٓ ؽ٘د ً ٕا . ٍذه عاصي عاختاسٕاي اطالػاتي الصً دس فش پظ اص آُ الصً اعت ٍحيطي تشاي طشاحي فش



 

َٕچْيِ عيغتٌ تايغتي اٍناّات ٍْاعثي تشاي تْظيٌ گضاسػ ٕاي الصً سا داؽتٔ . تش اعاط ايِ دادٓ ٕاي عاصٍاّي سا اسائٔ مْذ

. تاؽذ

مديريت وظايف سازماني 

ٔ ي اصيي عيغتٌ اتٍ٘اعيُ٘ اداسي، ٍذيشيت ٗظايف عاصٍاّي اعت عيغتٌ تايغتي تت٘اّذ سٗػ ٍْاعثي جٖت ثثت، . ٕغت

ٔ سصي، پيگيشي ٗ اسجاع ماسٕاي عاصٍاّي سا اسائٔ مْذ عيغتٌ تايغتي ٍفًٖ٘ ماستاتو سا تٔ خ٘تي فشإٌ عاصد تا اص . تشّاٍ

طشيق آُ ماستشاُ تت٘اّْذ تشاحتي ماسٕاي ٍشت٘ط تٔ خ٘د سا دسيافت مشدٓ ٗ اص طشيق آُ گضاسػ فؼاىيت ٕاي اّجاً ؽذٓ سا 

ٔ سيضي ماسٕاي آتي سا دس اختياس قشاس دٕذ تا ت٘عط آُ پشعْو . اسعاه مْْذ َٕچْيِ عيغتٌ تايغتي سٗػ ٍْاعثي تشاي تشّاٍ

ٔ سيضي مْْذ . عاصٍاُ تت٘اّْذ ماسٕاي آتي خ٘د ٗ يا عايش َٕناساُ خ٘د سا تشّاٍ

  

  مكاتبات

ٍناتثات ٍَنِ اعت اص طشيق ّأٍ، فنظ، . تخؼ ػَذٓ اي اص فؼاىيت ٕاي عاصٍاّي اص طشيق ٍناتثات ص٘ست ٍي گيشد

الصً اعت عيغتٌ اتٍ٘اعيُ٘ اداسي تت٘اّذ اٍناّات ٍْاعثي جٖت ثثت ٗ پيگيشي ايِ . اي ٍيو ٗ يا پياٍل ص٘ست تگيشّذ

. ٍناتثات اسائٔ مْذ

  

مديريت فرآيندىا و گردش كارىا 

اص ايْشٗ ىضًٗ فشإٌ آٗسدُ اٍناّات ٍْاعة . ٕذف اصيي عيغتٌ اتٍ٘اعيُ٘ اداسي، اتٍ٘اعيُ٘ فشآيْذٕاي عاسٍاّي اعت

اٍناُ تؼشيف گشدػ ماسٕا ٗ ٍذيشيت آّٖا . جٖت پيادٓ عاصي فشآيْذٕاي عاصٍاّي اص اىضاٍات اصيي عيغتٌ ٍحغ٘ب ٍي ؽ٘د

ٌ ٕاي اتٍ٘اعيُ٘ اداسي ٍحغ٘ب ٍي ؽ٘د ً ٕاي عاصٍاّي ّياصٍْذي اصيي عيغت . تش اعاط فش

ساختار سازماني 

ُ پزيش ّخ٘إذ  طثيؼتا پيادٓ عاصي عيغتٌ اتٍ٘اعيُ٘ اداسي تذُٗ ت٘جٔ تٔ عاختاس عاصٍاّي ٗ ّقؼ افشاد دس ايِ عاختاس اٍنا

.  تٔ ايِ تشتية الصً اعت عيغتٌ سٗػ ٍْاعثي تشاي ٍؼشفي ٗ ٍذيشيت عاختاس عاصٍاّي سا ٍؼشفي مْذ. ت٘د

  



 

اتصال با ساير سيستم ىا 

تشاي آّنٔ پشعْو عاصٍاُ تت٘اّْذ تٔ ؽنو ٍ٘فقيت آٍيضي اص اٍناّات عيغتٌ اتٍ٘اعيُ٘ اداسي دس ساعتاي اّجاً ماسٕاي 

ٌ ٕاي عاصٍاّي سا  خ٘د تٖشٓ ٍْذ ؽّ٘ذ الصً اعت ايِ عيغتٌ اٍناّات ٍْاعثي جٖت اتصاه ٗ تشقشاسي استثاط تا عايش عيغت

ٔ ي اتضاسٕاي الصً تشاي ايِ . فشإٌ عاصد تٔ خص٘ؿ عيغتٌ اتٍ٘اعيُ٘ اداسي تايغتي تت٘اّذ اٍناّات ٍْاعثي جٖت ت٘عؼ

ً عاصي، سا فشإٌ مْذ. اتصاه سا فشإٌ مْذ ٔ عاصي، َٕگا َٕچْيِ عيغتٌ . عيغتٌ تايغتي عشٗيظ ٕاي ٍْاتغي جٖت تشّاٍ

. تايغتي اّ٘اع سٗيذادٕاي عيغتَي سا جٖت پشداصػ ٕاي تؼذي پؾتيثاّي مْذ

  

اتصال با پورتال سازماني 

ٌ ٕا، ّياص اتصاه عيغتٌ اتٍ٘اعيُ٘ اداسي تا پ٘ستاه عاصٍاّي اعت اتصاه . اص جَئ ّياصٍْذي ٕاي اصيي اتصاه تا عايش عيغت

ٌ ٕاي ػَيياتي سا تغٖيو ٍي مْذ  اتٍ٘اعيُ٘ اداسي تا پ٘ستاه عاصٍاّي تٔ ػْ٘اُ اتضاسي مٔ استثاط تيِ ماستشاُ ٗ عيغت

ٔ ي . اجتْاب ّاپزيش خ٘إذ ت٘د اص ايْشٗ عيغتٌ اتٍ٘اعيُ٘ اداسي تايتغي تت٘اّذ اتصاه ٕاي ٍْاعثي تا اتضاسٕاي ٍتذاٗه ت٘عؼ

. پ٘ستاه ٕاي عاصٍاّي تظيش ٍاينشٗعافت ؽيشپ٘يْت فشإٌ مْذ

  

امكانات مايكروسافت سي آر ام در خصوظ سيستم اتوماسيون اداري 

تا ت٘جٔ تٔ اٍناّاتي مٔ الصً اعت يل عيغتٌ اتٍ٘اعيُ٘ اداسي داؽتٔ تاؽذ، دس ايِ تخؼ چگّ٘گي فشإٌ آٗسدُ ايِ 

: ايِ اٍناّات ػثاستْذ اص. اٍناّات دس ٍاينشٗعافت عي آس اً تشسعي ٍي ؽ٘د

ٔ ي ٍاينشٗعافت عي آس اً اعت: مكاتبات .1 جذاي اص اٍناُ .  اٍناُ ثثت ٍناتثات تٔ ػْ٘اُ ّ٘ػي اص قؼاىيت ٕا اص اٍناّات اٗىي

ٔ ي ٍفإيَي ّظيش  اٍناُ ثثت ٍناتثات " ؽشمت ٕا"ٗ " اؽخاؿ"ثثت اّ٘اع ٍناتثات ّظيش ّأٍ، فنظ ٗ اي ٍيو عي آس اً تا اسائ

ُ ٕا سا فشإٌ ٍي مْذ َٕچْيِ عي آس اً ٍفإيَي ّظيش اسجاع ٍناتثات سا تٔ خ٘تي پؾتيثاّي . دس پشّٗذٓ ي اؽخاؿ ٗ عاصٍا

. ٍي مْذ

ٔ سيضي ٗ اسجاع ٗظايف عاصٍاّي سا پ٘ؽؼ :مديريت وطايف سازماني .2  ٍاينشٗعافت عي آس اً تٔ خ٘تي ٍفإيٌ ثثت، تشّاٍ

ٔ سيضي مْْذ... ماستشاُ ٍي ت٘اّْذ فؼاىيت ٕايي اص جْظ ٗظيفٔ، قشاس ٍالقات، تَاط تيفْي، ّأٍ ٗ. ٍي دٕذ . سا ايجاد ٗ تشّاٍ

 .َٕچْيِ اؽخاؿ اص طشيق ماستاتو خ٘د ٍي ت٘اّْذ ٗظايف خ٘د سا دسيافت مْْذ

 اٍناّات عفاسؽي عاصي دس ٍاينشٗعافت عي آس اً تٔ خ٘تي اٍناُ ايجاد ٍ٘ج٘ديت  ٕاي جذيذ اطالػاتي :فرم ىاي سازماني .3



 

ً ٕاي عاصٍاّي تش اعاط ايِ ٍ٘ج٘ديت ٕا سا اسائٔ ٍي مْذ تش اعاط ايِ ٍذه اطالػاتي ماستشاُ ٍي ت٘اّْذ . ٗ َٕچْيِ ايجاد فش

ً ٕاي عاصٍاّي سا ايجاد ٗ ٍذيشيت مْْذ  .اّ٘اع فش

 (Workflow Foundation)ٍاينشٗعافت عي آس اً تش اعاط ٍ٘ت٘س گشدػ ماس ٍاينشٗعافت : مديريت گردش كارىا .4

ٔ ي ايجاد ٗ ٍذيشيت . ٍي ت٘اّذ تشاي پيادٓ عاصي گشدػ ماسٕا تناس تشدٓ ؽ٘د اٍناّات ٍاينشٗعافت عي آس اً دس صٍيْ

 .گشدػ ماسٕا پيادٓ عاصي ماٍو فشآيْذٕاي عاصٍاّي سا ٍَنِ ٍي عاصد

 ٍاينشٗعافت عي آس اً تَاٍي اٍناّات الصً تشاي ٍؼشفي ٗاحذ ٕاي عاصٍاّي، ّقؼ ٕاي عاصٍاّي ٗ :ساختار سازماني .5

ٌ ٕاي اٍْيتي ٍشت٘طٔ سا فشإٌ ٍي مْذ  .تْظي

ايِ اتضاس ٍي ت٘اّذ تشاي اتصاه . ٍاينشٗعافت عي آس اً داساي ٍذه ٗ اتضاس ماٍيي تشاي ت٘عؼٔ اعت: اتصال بو ساير سيستم ىا .6

ٌ ٕاي عاصٍاّي ٍ٘سد اعتفادٓ قشاس گيشد  .ايِ عيغتٌ تٔ عايش عيغت

  

ٌ ٕاي اتٍ٘اعيُ٘ اداسي  ٔ ي عيغت ػالٗٓ تش ايِ اٍناّات عايش ٗيژگي ٕا ٗ اٍناّات ٍاينشٗعافت عي آس اً ٍي ت٘اّذ دس ت٘عؼ

: ايِ اٍناّات ػثاستْذ اص. ٍ٘سد اعتفادٓ قشاس گيشد

 .اتصاه تا امتي٘ دايشمت٘سي ٍذيشيت ماستشاُ دس عيغتٌ سا تغياس عادٓ ٗ ٍتَشمض ٍي مْذ: اتصال با اكتيو دايركتوري .1

 اتصاه عي آس اً ٗ ؽيشپ٘يْت اٍناّات ٍْحصش تٔ فشدي دس جٖت استقاء اٍناّات عيغت اتٍ٘اعيُ٘ :اتصال با ضيرپوينت .2

. اداسي تش اعاط اٍناّات ؽيشپ٘يْت فشإٌ ٍي عاصد

 اص طشيق اتصاه تا ماٍيّ٘ينؾيِ عشٗس، اٍناّات ٍْحصش تٔ فشدي ّظيش اعتفادٓ اص اٍناّات :اتصال با كاميونيكيطن سرور .3

. تيفْي دس عيغتٌ اتٍ٘اعيُ٘ اداسي فشإٌ ٍي ؽ٘د

 اص طشيق اتصاه تا اٗت ى٘ك ماستشاُ ٍي ت٘اّْذ اص تَاٍي ٗيژگي ٕاي ساتط ماستش اٗت ى٘ك دس استثاط تا :اتصال با اوت لوك .4

. عيغتٌ اتٍ٘اعيُ٘ اداسي تٖشٓ ٍْذ ؽّ٘ذ

تٔ ٕشحاه ٍاينشٗعافت عي آس اً يل عيغتٌ ٍذيشيت استثاط تا ٍؾتشياُ اعت، تٔ ايِ تشتية : مديريت ارتباط با مطتريان .5

. ٍي ت٘اّذ ػالٗٓ تش عيغتٌ اتٍ٘اعيُ٘ اداسي ماستشدٕاي تخصصي دس تخؼ ٕاي تاصاسياتي، فشٗػ ٗ خذٍات سا اسائٔ مْذ

ٔ اي اص ٍ٘ج٘ديت ٕاي اص پيؼ  تؼشيف ؽذٓ  ّظيش :موجوديت ىاي از پيص تعريف ضده .6 اؽخاؿ، ؽشمت ٕا، ماال، " ٍجَ٘ػ

ٌ ٕاي اتٍ٘اعيُ٘ سا تغشيغ مْذ ٔ ي عيغت  .عفاسػ، پيؼ فامت٘س ٗ دٓ ٕا ٍ٘سد ديگش ٍي ت٘اّذ ت٘عؼ

 


