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 CRMקשרי לקוחות 

 ל"קליטת דוא

תלונה לקוח שולח : לדוגמה. CRMת במערכת יופעילוכל "הודעות דוא קלוטחשבשבת מאפשרת ל

שתכלול , רשומת פעילות במערכת קשרי לקוחות באופן אוטומטיור צחשבשבת תי. ל"באמצעות דוא

. בכל עת ניתן יהיה לצפות בתוכן ההודעה מתוך רשומת הפעילות. תל המקורי"דואקישור להודעת ה

 .הרשומה במערכת קשרי לקוחות תשמר, ל"מתיבת הדואמחק הודעת המייל יגם אם בהמשך ת

ל שנמצאת ברשומת "חשבשבת יוצרת פעילות עבור כל הודעה שנשלחה או התקבלה מכתובת דוא

ל שנרשמה "שבת מסמנת כל הודעת דואחשב, כמו כן. הלקוח או ברשומה של אחד מאשני הקשר

 .ומונעת רישום כפול של הודעות CRM -במערכת ה

בוחרים , CRMבמערכת קשרי לקוחות . לפני שמשתמשים באופציה זו יש לעדכן את מסך ההגדרות

הגדרת חשבשבת תציג את חלון  .הגדרות קליטה< ל "קליטת דוא< נוספות  פעולותבתפריט 

 :וקליטה לתוך פעילויות פתוחותסריקת דואר אלקטרוני 
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 :להלן הסבר אודות השדות בחלון זה

כאשר . מספר הגדרות קליטה ולכן לכל הגדרה משייכים שםניתן להגדיר  שם ההגדרה
 .בראש המסך חדשכפתור יש לבחור ב, הגדרה חדשהרושמים 

 

 Outlookמחיצה ב 

 לביצוע הסריקה

כדי להציג את המחיצות המוגדרות במערכת  בחירהבוחרים בכפתור 

Outlook . הקלקה כפולהאמצעות באת המחיצה המתאימה בוחרים . 

 

מסלול המחיצה 
 שנבחרה

 .המסלול שנבחר בסעיף הקודםמוצג בסעיף זה 

, גם תתי מחיצות ותמוגדרמתחת למחיצות סעיף זה רלוונטי לעסקים בהם  כולל תת מחיצות
נים יומעוני, מתחת למחיצת שיווק מופיעה מחיצה לכל שם סוכן: לדוגמה

 .לסרוק גם את תתי המחיצות
 

ל "סריקת דוא
 מתקופה

שבוע , יממה אחרונה: ו תקופה הסריקה תתייחסבסעיף זה קובעים לאיז
 .שנה אחרונה או ללא הגבלה, חודש אחרון, אחרון

 

ל "כולל הודעות דוא
 נקראושלא 

ל שהמשתמש טרם "נים לסרוק גם הודעות דואימסמנים סעיף זה אם מעוני
 .קרא

 

ל "כולל הודעות דוא
 ללא נושא

. נשלחו ללא נושאשל "נים לסרוק גם הודעות דואימסמנים סעיף זה אם מעוני
 .הודעות אלו לעיתים חשודות כהודעות זבל

 

 
 

 :CRM -פרטים לפתיחת פעילויות חדשות ב

 :ל"פתח רשומת פעילות שמקורה בדואיכיצד תבסעיפים הבאים קובעים 
 

 .CRMמתוך הרשימה המוגדרת במערכת בוחרים  –סוג רשומת הפעילות  סוג רשומה

 

 .ל עם קליטתה במערכת"הסטטוס שתקבל הודעת הדוא סטטוס
 

תאריך תחילת 
 פעילות

 :שדות התאריך ניתן לבחור האם התאריך יהיה 2 -ב

  במערכת ה ל"הדואקליטת הודעת תאריך- Outlook; 

  ל במערכת קשרי לקוחות"הדואהודעת תאריך קליטת. 
 

 תאריך תום פעילות

טקסט חלופי עבור 
 הודעות ללא נושא

ל ללא "סעיף זה משמש למקרים בהם סומנה האפשרות קליטת הודעות דוא
נושא בסעיף זה ניתן לקבוע מהו הטקסט שיופיע בפעילות במקום . נושא

 .המייל
 

 

מערכת קשרי לקוחות באחת משתי בל "הדוא הפעיל את קליטת הודעותלאחר קביעת ההגדות ניתן ל

 :הדרכים הבאות

 .CRMל מתוך מערכת "פעילות יזומה של קליטת דוא .1

 .פעילות אוטומטית באמצעות משימה מתוזמנת .2

 

 ל יזומה"קליטת דוא

< ל "קליטת דוא< נוספות  פעולותבוחרים בתפריט . פעולה זו מבצעים מתוך מערכת קשרי לקוחות

את ההגדרה המתאימה  לפי הגדרהבוחרים בסעיף , הפעלה מידית, בחלון הבא .לפעילויות קליטה

 .מתוך רשימת ההגדרות ששמרתם בסעיף הקודם
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חלון פעילות בדואר אלקטרוני  וצגיקה יבמהלך הסר. הפעולה כדי לבצע את הפעלהבוחרים בכפתור 

 הפעולה הסתיימה בהצלחה: תוצג ההודעהבסיום הפעולה . סמן המתאר את קצב ההתקדמותעם 

(. מסומנות להלן)ומספר הפעילויות החדשות שנוספו 

 

 . CRMפעילויות חדשות במערכת  9נותרו , בדוגמה זו
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 אוטומטית באמצעות משימה מתוזמנתל "קליטת דוא

בוחרים בתפריט . באמצעות משימות מתוזמנות CRMל אוטומטית למערכת "ניתן להגדיר קליטת דוא

 . קליטת מיילים לפעילויות: בסוג המשימה בוחרים. משימות להפעלה מאוחרת< הגדרות 

 

יש . ל לפעילויות"חלון הפעלה מתוזמנת לקליטת הודעות דואבשלב הבא חשבשבת פותחת את 

 .את ההגדרה המתאימה לבחור מתוך הרשימה

 

שעת הקליטה ותאריך הקליטה וכן את היום , (יומי או שבועי, חד פעמי)מגדירים את תדירות הקליטה 

 .בשבוע בו תתבצע הקליטה

 

 


