
Microsoft Dynamics CRM

Şimdi Çok Daha 
Yetenekli

Müşterinizi daha yakından tanıyın, müşteri odaklı süreçlerinizle 
Türkiye’nin modern kurumları arasındaki yerinizi alın.
Microsoft’un ‘Silver Partner’ seviyesindeki iş ortağı İnnova, müşteri ilişkileri yönetimi çözümleri 
alanındaki uzmanlığı ve tecrübesiyle ön plana çıkıyor. Ön analizden ihtiyaç tanımlamaya, çözümün 
uyarlanmasından servis hizmetlerine kadar her aşamada CRM yapılanmasına rehberlik eden 
İnnova sayesinde kurumlar, müşterileriyle kurdukları ilişkileri doğru yöneterek, buradan elde edilen 
veriyi iş süreçlerinin iyileştirilmesine veya yeni ürünlerin, hizmetlerin şekillenmesine yardımcı 
olacak şekilde kullanma fırsatını yakalıyor.
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Servis Modülü
Entegre etkileşim ve bilgi yönetim araçları sayesinde kurumlar müşteri 
hizmet kalitesini yükseltme şansına sahip. Çağrı merkezinize telefon veya 
e-posta yoluyla gelen tüm çağrılara en iyi yanıtları verebilmek, yerinde 
hizmetlerinizde kaliteyi artırmak ve performansa yönelik tüm çalışmalarınızı 
ölçümleyebilmek için tasarlanan hizmet modülü, müşteri memnuniyetini 
en üst seviyede tutacak önemli bir araçtır. Personel, bu aracı kullanarak 
müşterinin tüm sorularına kolayca yanıt verebilir, onları yönlendirir ve sonuca 
ulaşabilmelerini kolaylaştırır.

FieldOne
Satış sonrası hizmetleriniz için FieldOne... Saha ekiplerinizin operasyonlarını 
şimdi akıllı telefon veya tabletlerinizden yöneterek maksimum verimi yakalayın.

Social Media Engagement
Sosyal ağlarda markanız, ürünleriniz veya belirlediğiniz anahtar kelimeler 
hakkında neler konuşulduğunu takip edin, gerekli aksiyonları hemen alın.

Tüm kanallarınızı Dynamics ile yönetin
Esnek geliştirme platformunun sunduğu SOA mimarisi ile iş uygulamalarınızı hem paket, hem 
de özel geliştirilmiş yazılımların avantajlarıyla tek bir platformda birleştirin.

Dynamics xRM ile tek platformda, müşteri dışında da birçok uygulamayı mobil ve portal ara 
yüzlerinde yönetin: Gayrimenkul, Acente, BT Servis Yönetimi, Satınalma, İnsan Kaynakları, 
E-ticaret, Bayi, Tedarikçi Yönetimi... Dynamics CRM, Microsoft’un kurumsal ve kişisel çözümleri 
ile uyum içinde çalışarak eşsiz bir kullanıcı deneyimi ve verimlilik artışı sunar.

Microsoft Dynamics CRM’in 
Ana Modülleri
Pazarlama Modülü
Bu modül, pazarlama, kampanya ve sadakat gibi önemli süreçlerin 
yönetimini kapsıyor. Pazar trendlerinin takip edilmesi, müşteri davranışlarının 
gözlemlenmesi ve pazarlama ekiplerinin anlık sonuçları takip edebilmesini 
kolaylaştıran modül, yatırım geri dönüşlerinin (ROI) optimize edilmesini 
sağlıyor. Pazarlama kampanyalarını planlamak, düzenlemek ve ölçmek 
eskisinden çok daha kolay hale geliyor.

Satış Modülü
Kurumsal satış ve bayii yönetimi gibi süreçleri kapsayan satış modülünün 
başlıca görevi, satış gücünü otomatik hale getirerek daha kârlı operasyonlara 
imza atılabilmesini sağlamak. Müşteri ilişkileri, satış fırsatları ve satın alma 
modellerini içeren tüm bir operasyonu 360 derecelik bir açıyla görüntüleyin.

Microsoft Dynamics CRM www.innova.com.tr



• Satış Gücü Otomasyonu
• Pazarlama Yönetimi
• Müşteri Hizmetleri Yönetimi
• Sadakat Yönetimi

• İnsan Kaynakları Yönetimi 
• Bayi Yönetimi
• Oyunlaştırma
• Sosyal Medya Yönetimi

Yeni xRM yaklaşımıyla Microsoft Dynamics uçtan
uca ‘ilişki yönetimi’ ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazır.

1. Yüzde 100 müşteri memnuniyeti
2. Otomatik hale gelen süreçler
3. Entegrasyon kolaylığı
4. Esneklik
5. Uçtan uca yönetim anlayışı
6. Kaynak ve zaman tasarrufu
7. Yüksek kazanç
8. Mobil kullanım
9. Sosyal medya entegrasyonu

Microsoft Dynamics CRM’de 

9 Avantaj
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Microsoft Dynamics CRM’den gerçek kazanımlar elde edebilmek için 
ihtiyaç duyduğunuz tüm araçlar İnnova’da… Üstelik İnnova farkıyla sunulan 
katma değerli uygulamalarla CRM altyapınız artık daha da güçlü.

Hazır Çözümler ile İşinizi Kolaylaştırın

Talepleri tahmin edenler kazanıyor
Önceki ay ve yıllara ait verilerinizi analiz ederek, gelecek dönem için müşteri/ürün ve hizmet 
bazında çok daha başarılı talep tahminleri gerçekleştirmeniz mümkün. Böylece pazarlama, satış 
ve satış sonrası hizmetlerinizi buna göre planlayabilirsiniz.

Özel müşteri portali
Müşterileriniz ile olan iletişimi güçlendirmenize olanak 
tanıyan Microsoft Dynamics CRM, İnnova’nın portal 
uygulamasıyla birlikte müşteri verilerine en kolay şekilde 
erişilebilmesini sağlayan platform haline geliyor. İnnova 
Portal uygulaması ile müşterileriniz, kendi verilerine 
erişerek onları yönetebilme şansına sahip oluyor.

Planlı müşteri ziyaretleri
Saha ekiplerinizin müşteri, bayi, servis ziyaretlerini 
önceden planlayıp paylaşmanıza olanak tanır. Ayrıca 
kullanıcıların sistem üzerindeki yer bildirimlerine göre en 
iyi ziyaret planını sunmaktadır. Ziyaret takibi kolaylaşıp 
ziyaretler arası zaman kısalmaktadır.

Bölgesel raporlarınız tek ekranda
Harita destekli raporlama sistemi, Dynamics CRM kullanan kurumların ülke, bölge veya 
il bazlı raporlama yapabilmesini sağlıyor. Tüm raporlar, operasyonel ve yönetimsel olarak 
hazırlanabiliyor ve görselleştirilebiliyor. Böylece karar destek sisteminiz eksiksiz bir şekilde 
tamamlanıyor.

Ayrıca İnnova uygulamaları ile takviminize geniş çerçeveden göz atabilir, size özel anketler 
tasarlayıp yönetebilirsiniz.

Hedef-Prim yönetimi
Belirlediğiniz tanımlamalar doğrultusunda Microsoft 
Dynamics, primlerinizin hesaplamalarını otomatik olarak 
gerçekleştiriyor, anlık olarak görüntülenebilmesini sağlıyor.

Gamification ile motivasyonunuzu artırın
Satış ekibinizin verimini artırıp, satışlarınızı ve kârlılığınızı artırmak sizin elinizde. Çalışanlara 
yönelik oyunlaştırma (gamification) aktiviteleriyle, satış ekiplerinin hedeflerine ulaşırken, 
puanlar, rozetler ve ödüller kazanabilmesini sağlayın.
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Microsoft Dynamics CRM’de
İnnova’yı Tercih Edenler
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