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לקוחות
תוכנת מטרות מאפשרת לנו לנהל כרטיס לקוח המכיל את כל המידע לגבי הלקוחות .לכניסה יש להקיש על הכפתור
הרלוונטי בשורת הכפתורים העליונה.

ייפתח מסך רשימת לקוחות.
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העבודה עם רשימת הלקוחות הינה כמו עם כל מסכי הרשימות הקיימים במערכת ,כולל שימוש במסננים ובניית
דו"חות .הסברים נוספים לגבי רשימות מופיעים בחוברת מאפיינים כלליים.
בלחיצה על שם הלקוח ברשימה (בכחול ועם קו תחתי) יפתח כרטיס הלקוח ,שתכולתו תוסבר דרך לקוח חדש.
הלחצנים "מעקב תהליכים" (" ,)1תכנון ביקורים" ( )2ו"ביצוע ביקורים" ( )3פותחים דוחות על תהליכים
וביקורים .הסבר לגביהם מופיע בסעיפים ביקורים בעמוד  10ותהליכים בעמוד .12
ליצירת כרטיס לקוח יש להקיש על "לקוח חדש" ()4

לקוח חדש
בהקשה על "לקוח חדש" יפתח מסך "ארגון חדש".

במסך שנפתח יש למלא את שמו של הלקוח לציין את מצבו (מתוך רשימה) ,וללחוץ על "אישור".
כעת נפתח בפנינו מסך "כרטיס לקוח" ,כאשר ברירת המחדל היא לשונית "פרטים" .במסך זה עלינו למלא את
פרטיו של הלקוח  -כאשר הפרטים הינם הכללים של החברה.

גם במסך זה ,כמו במסכים רבים בתוכנה ,חלק מכותרות השדות ניתנות לעריכה על מנת להתאים לצרכיכם.

לאחר שמולאו פרטי הלקוח ברמת הארגון נפנה ללשונית "אנשי קשר" .כאן רשומים האנשים עימם אנו בקשר
בארגון.
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בלחיצה על "הוספת איש קשר חדש" ( )1יפתח מסך:

על מנת לקשר את איש הקשר ללקוח ,יש למלא את שם איש הקשר ולהקיש "אישור".

יפתח כרטיס איש קשר:

יש למלא את פרטי איש הקשר ,לפי הצורך .ניתן גם להעתיק טלפון וכתובת של הארגון.
בהקשה על "יציאה" תתקבל הודעת מערכת:
נאשר את הוספת איש הקשר בלחיצה על "כן".

ניתן להוסיף גם איש קשר קיים במערכת על ידי לחיצה "הוספת איש קשר קיים במאגר" ( 2בעמוד הקודם).
תפתח שורה חדשה ברשימת אנשי הקשר ,ניתן לבחור את איש הקשר מתוך הרשימה.
לכרטיס לקוח ניתן לקשר כל מסמך רלוונטי  -תעודות ,מכתבים וכו' ,באמצעות כפתור "קישורים" ( 3בעמוד
קודם).
במידה ואנו רוצים שהמסמכים המקושרים ללקוח ישמרו
בתיקייה יעודית עבורו ניתן לצור אותה דרך הכפתור "צור
ספריית לקוח" ( 4בעמוד הקודם) ,בלחיצה תופיע ההודעה
הבאה:
בלחיצה על "כן" תיווצר התיקייה (היא לא נפתחת ,אך נוצרת
ברקע) ,והמלל בכפתור ישתנה ל"כניסה לכרטיס לקוח" (ראה
בעמוד הבא).

הלשוניות "משימות" (" ,)1יומן" (" ,)2תלונות" ( )3ו"דיונים" ( )4מתמלאות מתוך תהליכי האיכות  -לדוגמא ,כל
תלונה של הלקוח אשר נפתחת תתווסף ללשונית "תלונות" .כך מתאפשר מתוך כרטיס הלקוח לדעת במרוכז את
כל הנושאים הרלוונטיים אליו .מתוך הלשוניות "משימות" ו"דיונים" ניתן גם לפתוח משימה או דיון חדש ()5
אשר יהיו כבר מקושרים ללקוח ממנו פתחנו אותם.

4

3

2

1
5

תכתובות
מערכת מטרות מאפשרת לנו לייצר תכתובות  -מייל ,מכתב או פקס ,אשר ישמרו בכרטיס הלקוח ויאפשרו לנו
מעקב ותיעוד שלהן .התכתובות מול הלקוח ירוכזו בלשונית "תכתובות".

לכניסה לתכתובת קיימת יש ללחוץ על הנושא המופיע בכחול ועם קו תחתי.
לפתיחת תכתובת חדשה יש ללחוץ על "תכתובת חדשה".

יפתח חלון "תכתובת חדשה" כאשר חלק
מהשדות כבר מלאים באופן אוטומטי .יש
לבחור את סוג המסר  /תיעוד הנכון מתוך
הרשימה (ניתנת לעריכה) ,להשלים את איש
הקשר אצל הלקוח שאליו מיועדת התכתובת,
ולרשום את הנושא ,אשר יהפוך בהמשך
לכותרת המייל אשר ניצור.
עם הלחיצה על אישור הנתונים ישמרו ויפתח
חלון "מסרים ותיעוד" כאן נשלים את
הפרטים והתוכן .בשדה "תוכן ההודעה" ()1
ירשם תוכן המייל ,כאשר ניתן להוסיף חתימה
( )2המיוצרת על סמך פרטי המשתמש
הקיימים במערכת.
בלחיצה על "שלח כהודעת דוא"ל" ( ,)3יווצר מייל אל איש הקשר עם הנושא ותוכן ההודעה שרשמנו .מסמך אשר
נכניס בשדה "מסמך ראשי מקושר" ( )4יצורף למייל.
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קיימת אפשרות לייצר מהתוכן מכתב או פקס בלחיצה על הכפתורים המתאימים ( .)5במידה ויוצרים פקס ,יש
לרשום את מספר העמודים בפקס בשדה "עמודים כולל דף זה" ( )6כדי שיופיע מספר נכון בפקס המודפס.
כמו בתהליכים אחרים ,גם כאן ניתן לצור משימות המקושרות לתכתובת (בלחצן "משימה חדשה") ולקשר
מסמכים (בלחצן "קישורים") כאשר גם המסמכים המקושרים יצורפו למייל אשר ניצור בלחיצה על " שלח
כהודעת דוא"ל" (.)3

מוצרים
במידה ולקוח רוכש רשימה קבועה של מוצרים ,מערכת מטרות מאפשרת לתעד זאת בכרטיסו ,כולל הסכמי
תשלומים אשר נקבעו למוצר.
בלשונית "מוצרים שמשלם" מוצגת רשימת המוצרים של הלקוח ,ואילו הניהול עצמו מבוצע מלשונית "מוצרים".
להוספת מוצרים ללקוח נבחר אותם מתוך הרשימה הנפתחת מתחת "שם המוצר" (ברגע שממלאים ערך בשורה
אחת תווצר אוטומטית שורה נוספת ריקה).
במידה וחסר המוצר ברשימה ,על ידי לחיצה כפולה על הכותרת "שם המוצר" יפתח חלון "מוצרים" שבו ניתן
להוסיף מוצרים על ידי לחיצה על "הוספת מוצר".

לאחר שהוספנו את המוצר מהרשימה הנפתחת ,לחיצה כפולה עליו תפתח את מסך "כרטיס מוצר"
במסך זה ניתן להשלים את
הנתונים בחלק העליון
(הגורם המשלם ,תאריך
תחילת חיוב ,מחיר יחידה
וכ') ,ובחלק של תוכנית
תשלומים יש להזין את
הפרטים שסוכם עליהם לפי
הכותרות המופיעות ,כאשר
בעמודה "מועד" יש לבחור
את התדירות הנכונה (חד-
פעמי ,חודשי ,רבעוני ,חצי
שנתי או שנתי) ואת תנאי
התשלום (מזומן  /שוטף +
מס' הימים) .בשדה הערות
ניתן לכתוב כל מידע
רלוונטי נוסף.
דו"ח על הנתונים אשר הוזנו
כאן ניתן להפיק דרך
"דוחות שיווק" הנמצא
תחת "תהליכים נלווים".

ביקורים
מערכת מטרות מאפשרת לנהל את קשרי הלקוחות ( )CRMישירות מתוך התוכנה ,בלשונית "ביקורים".
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בחלק העליון נגדיר מי "אחראי לקוח" ( )1מתוך רשימת העובדים (יש לשים לב שבמידה ולעובד שבחרנו אין
משתמש במטרות ,לא ייווצרו תזכורות) ,ונגדיר את תדירות הביקורים בימים ,בסעיף "תדירות בימים" ( .)2בכדי
להתחיל לקבל תזכורות לביקורים יש תחילה לתעד ביקור שכבר התבצע .לצורך כך יש ללחוץ על "הוספת ביקור
חדש" ( ,)3ויפתח חלון "פרטי ביקור".
באופן אוטומטי יופיע בשדות "תאריך
5
של
מתוכנן" ו"תאריך ביצוע" התאריך
)
ניתן
היום ,ניתן לשנותם לפי הצורך.
6
1
)
להזין את שעות הביקור ואת מאפיין /
סוג הביקור ( .)1יש להזין נתונים לפחות
2
באחד משני השדות "הערות לקוח" ( )2או
)
"הערות מבצע הביקור" ( ,)3בכדי לציין
בשדות
שהביקור בוצע בפועל .לאחר הזנה
3
אלו הכפתור "ביטול" הופך ללא זמין.
)
כמו בתהליכים אחרים ,ניתן לפתוח
4
משימות הקשורות לביקור בלחיצה על
)
"משימה חדשה" ( )4ולצרף מסמכים
באמצעות "קישורים" (.)5

בשדה "משתתפים" ( 6בעמוד הקודם) נוכל
להזין את האנשים שהיו בפגישה (מבצע
הביקור יתווסף אוטומטית לאחר שמירת
הביקור) ,כולל אנשי הקשר אצל הלקוח
(בסימון  Vבשדה "כולל אנשי קשר של.)":
הסברים נוספים על משתתפים באירוע אפשר
לקרוא בחוברת "מאפיינים כלליים".

בלחיצה על אישור במסך הביקור ,במידה והגדרנו אחראי לקוח ותדירות ביקורים (במסך ביקורים הראשי) ,וכן
שלא מתוכנן כבר ביקור עתידי אחר ,יפתח חלון "תכנון הביקור
הבא" .התאריך והמבצע יתמלאו אוטומטית לפי מה שהגדרנו,
וניתן לשנות אותם בהתאם לצורך.
לאחר לחיצת אישור ,הביקור הבא יכנס לרשימת הביקורים
המתוכננים (החלק התחתון בלשונית ביקורים בעמוד הקודם)
ותווצר משימה לאחראי לפי תאריך שקבענו.
יש לשים לב ,שרשימת הביקורים המוצגת הינה לביקורים
שהתאריך המתוכנן שלהם עדיין לא הגיע ,ועד שנה קדימה מהיום.
בכדי לשנות יש לבחור את התאריכים הרצויים בשדות "מתאריך
מתוכנן" ( 4בתמונת הלשונית) ו"עד תאריך מתוכנן" (.)5
לתשומת לב ,לרשימת הביקורים יכנסו גם ביקורים אשר נקבעו דרך היומן.
במסך "רשימת לקוחות" (צילום המסך בעמוד  )3קיימים שני לחצנים "תכנון ביקורים" ו"ביצוע ביקורים" ,אשר
דרכם אפשר לקבל פירוט של הביקורים המתוכננים  13חודשים קדימה ,ב"תכנון ביקורים" או של הביקורים
אשר בוצעו  13חודשים אחורה  -ב"ביצוע ביקורים" .שני המסכים דומים מאד ולהלן מוצג מסך תכנון ביקורים.

בשני המסכים ניתן לסנן את הרשימה לפי כל השדות המופיעים ,ואף ניתן להשאיר את כולם ריקים (למחוק את
התוכן המופיע  -אי אפשר להשאיר את שדות התאריך ריקים) כדי לקבל רשימה שלמה.
בסימון השדה "כלול לקוחות ללא ביקורים כלל" נקבל ברשימה גם את כל הלקוחות שעבורם לא נקבעו ביקורים
עתידיים (מומלץ לסנן את הרשימה ללקוחות פעילים בלבד).
בלחיצה על כפתור "דוחות" ניתן לעצב דוחות של הרשימה או לייצא לקובץ.

תהליכים
תוכנת מטרות מאפשרת לנו להגדיר ולעקוב אחרי נושאים  /תהליכים אשר מתבצעים מול לקוחות באופן קבוע.
המעקב מתבצע בלשונית "תהליכים" בכרטיס הלקוח.
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את רשימת הנושאים ,כמו את כל הרשימות ,אנו מגדירים ב"עריכת טבלאות עזר" אשר זמין לבעלי הרשאה.
קיימות שתי אפשרויות להוספת נושאים  /תהליכים לכרטיס הלקוח ,הוספת כל הנושאים יחד בלחיצה על
"הוספת נושאים קבועים" ( 1בעמוד הקודם) או הוספת כל תהליך בנפרד ,בלחיצה על "הוספת תהליך" ( 2בעמוד
הקודם) .כאשר אנו מוסיפים את הרשימה המלאה ,תפתח במסך שורה נפרדת לכל תהליך ברשימה .יש לשים לב
שסדר הנושאים הינו לפי הסדר שבו הכנסנו אותו למערכת בטבלאות העזר .לשינוי הסדר ולעריכת המידע הנוסף,
יש ללחוץ פעמיים על שם הנושא שרוצים לערוך (מופיע בכחול עם קו תחתי) ,ויפתח חלון "תהליך" כאשר הסדר
והנושא כבר מלאים.

כאשר נלחץ על "הוספת תהליך" ( 2בעמוד הקודם) יפתח חלון "תהליך" .כאן נוכל להזין ,מעבר לסדר והנושא,
שהם שדות החובה ,את התאריכים (לפי הכותרות) ,את שם המבצע  /אחראי והערות רלוונטיות .חשוב לציין
שתהליכים אינם יוצרים משימות באופן אוטומטית ,לכן במידה ורצים לקבל תזכורת לגבי הביצוע ,יש להוסיף
משימות ידנית (על ידי לחיצה על "משימה חדשה").

במסך "רשימת לקוחות" (צילום המסך בעמוד  )3קיים כפתור "מעקב תהליכים" .בלחיצה עליו יפתח מסך
"תהליכי לקוח" אשר בו יוצגו כל התהליכים אשר הוכנסו ללקוחות ,כאשר קיימות אפשרויות חיתוך שונות לפי
השדות המופיעים במסך.

בלחיצה על כפתור "דוחות" ניתן לעצב דוחות של הרשימה או לייצא לקובץ.

ארגונים
בלשונית ארגונים ניתן להוסיף ארגונים שלהם קשר עם הלקוח ,לדוגמא לקוח שהוא גם ספק ,אז נכניס את
כרטיס הספק.

