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 CRMבמערכת  שאלונים

 
מתקשרים ללקוחות לפי תסריטים שנקבעו  CRM -ישנם עסקים וארגונים שבהם אנשי ה

מציג ללקוח בכל פעם שאלה  CRM -איש ה. התסריט מוצג באמצעות שאלון. מראש
סקר לאיסוף מידע , השאלון יכול לשמש כסקר שביעות רצון. ומעדכן את התשובה, מהשאלון

 . 'וכד
 

או שאלה , שהתשובה עליה היא טקסט חופשי, שאלון יכולה להיות שאלה פתוחהכל שאלה ב
 .שבה בוחרים את התשובה מתוך כמה אפשרויות סופיות, סגורה

 
. שאלות המשך אחרותלתשובות שונות מפנות , כלומר, השאלון יכול לכלול הסתעפויות

ום העיסוק שלו מבקשים מהלקוח לציין את תח( שאלה סגורה)בשאלה הראשונה , לדוגמה
בהמשך עוברים לשאלה שרלוונטית לתחום העיסוק . תחומי עיסוק אפשריים 11מתוך 

 . שנבחר
 

התוכנה תעביר . קבוצה של לקוחות אליהם הוא אמור לפנות CRMניתן להקצות לכל איש 
 .אותו מלקוח אחד לשני

 
 :השאלונים כוללת את הסעיפים הבאיםמערכת 

 פתיחת שאלון חדש 

 נים קיימיםעריכת שאלו 

 דפדוף בתשובות לשאלון 
 

 פתיחת שאלון חדש< שאלונים < קשרי לקוחות להגדרת שאלון חדש יש לבחור בתפריט 
 

 
 

 פתיחת שאלון חדש
ניתן להוסיף . סקר שביעות רצון: לדוגמה, אלוןקובעים את שם הש גדרת שאלון סקרהבחלון 
 . פרטים



 CRMשאלונים במערכת  ERPחשבשבת 
 

 11 מתוך 2 עמוד
 

 
 

דף לשאלון באמצעות מקשי החצים המופיעים ניתן לדפ, נים לערוך שאלון קייםיאם מעוני
מתחילים לרשום את שם השאלון והתוכנה מציגה את , דרך נוספת. בצדו הימני של החלון

 ובחלק .לערוך אותואו השאלון את  ירלהגדרכדי  המשךבוחרים בכפתור . השאלונים הקיימים
גדירים בכל פעם מבחלק התחתון של המסך . הפרטיםהשאלון וצגים שם העליון של המסך מו

שכן סדר הצגת השאלות , ראשמומלץ להכין את רשימת השאלות מ. שאלה נוספת בשאלון
 .הוא בהתאם לאופן הזנת השאלות בשלב זה, בשאלון למשתמש

 
 

 . ש אמור להציג ללקוחמהמשתבסעיף זה רושמים את השאלה ש שאלה
 

  :נים של שאלותקיימים סוגים שו .את סוג השאלה בוחריםבסעיף זה  סוג שאלה
 , שאלה פתוחה

 , לא/שאלת כן
 , שאלה סגורה

 , שאלת ערך מספרי
 . שאלת ערך תאריך

 .או הקליקו על סוג השאלה בהמשך וראסוגי השאלות ל הסברים ע
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עדכון 
 התשובה

. כרטיס החשבוןבאחד מהשדות הנוספים ב לקוחניתן לעדכן את תשובת ה
יש , אם התשובה אמורה להיות סכום, לדוגמה. יש לבחור שדה מתאים, כמובן

כדי לעדכן תשובה בשדה נוסף יש להגדיר . לעדכן אותה בשדה סכום נוסף
בסעיף הנוכחי בוחרים את השדה שבו תעודכן  .ה את השדות בחשבוןתחיל

, אם לא מעוניינים לעדכן את התשובה באחד מהשדות הנוספים. התשובה
 .מדלגים על סעיף זה

 
 

בשאלה עם , לדוגמה. הערה חופשית שתוצג בפני הסוקר בעת הרצת השאלון הערה
 :ערך מספרי ניתן לציין

 רועג – 5          מעולה – 1

 
 

 פעולות נוספות

 הכנס שאלה נוספת לפני
 

סדר הצגת השאלות בשאלון למשתמש הוא לפי סדר , כאמור
, אם מעונינים להכניס שאלה לפני שאלה אחרת. הקלדתם
: יש לפעול באופן הבא, 3שאלה חדשה לפני שאלה , לדוגמה

בוחרים בתפריט פעולות נוספות . 3מדפדפים לשאלה מספר 
 חשבשבת תציג את . נוספת לפני הכנס שאלהבסעיף 
 .יש לענות כן ?להכניס שאלה לפני שאלה נוכחית: השאלה

 

 /הפוך סטטוס פעיל
 לא פעיל

 

אם מעונינים ששאלה . שאלון קייםלא ניתן למחוק שאלה ב
יש להפוך את הסטטוס שלה ללא , בשאלוןמסוימת לא תוצג 

זה  ניתן לבחור בסעיף, אם שאלה מסוימת אינה פעילה .פעיל
 .פעילהשאלה אותה לחזיר בכדי לה

 
 .דלת -היציאה סיום הגדרת השאלות בשאלון יוצאים מחלון זה באמצעות כפתור ב
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 בשאלון סקר סוגי שאלות
 
 

? מה שמך: לדוגמה, שאלה המוצגת לנשאל ללא תשובה מוכנה מראש שאלה פתוחה
 . וכדומה? מה כתובתך
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 . "לא"או  "כן"שאלה שהתשובה עליה היא  לא/  שאלת כן
. ניתן להגדיר קפיצה לשאלה אחרת, "לא"אם התשובה לשאלה היא 

אם התשובה  ?האם היית מרוצה מטכנאי המזגן ששירת אותך: לדוגמה
 ?מדוע לא היית מרוצה: שאלה הבאההתוכנה תעבור ל, "לא"
 

 
 

קפוץ " לא"בקבלת תשובה , במסךמגדירים את המעבר לשאלה הבאה בשורה האחרונה 
חשבשבת מציגה רשימת שאלות , כאשר מקליקים על המספר בסעיף זה. לשאלה הבאה

הבאה ניתן לבצע רק לאחר שהשאלה קפיצה לשאלה הבאה  .ממנה ניתן לבחור. הקיימות
יש להגדיר תחילה את השאלה הבאה ולאחר , לכן. לא ניתן לקפוץ לשאלות קודמות .הוגדרה

 .ולהגדיר את הקפיצה מכן לשוב
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מה  :לדוגמה. שיש לה מספר תשובות שנקבעו מראששאלה  שאלה סגורה
 .אחר, אקדמאית, תיכונית :התשובות הןכאשר  ?השכלתך

 

 
 

ערכים  רשוםבחלון זה ניתן ל. כאשר בוחרים שאלה סגורה מופיע חלון ערכים לתשובות
העתיק ערכים כדי ל, ת סגורות קודמותהעתקת תשובות משאלובחור בכפתור חדשים או ל

 . קיימים משאלות סגורות קודמות

 
גם בשאלה סגורה ניתן להגדיר הסתעפות לשאלות אחרות לפי , לא/בי שאלת כןגכמו ל

ניתן , "אקדמאית"היא ( ?מה השכלתך)אם התשובה לשאלה הקודמת  ,לדוגמה. התשובות
 ? למדתבאיזו אוניברסיטה או מכללה : להגדיר שאלת המשך
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כמה , לדוגמה. בשאלת ערך מספרי התשובה לשאלה היא מספר שאלת ערך מספרי
 ? עובדים מועסקים בארגון

 
 

 .תאריך לידה: לדוגמה. ה הוא תאריךבשאלה זו התשובה לשאל שאלת ערך תאריך
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 עריכת שאלונים קיימים
 

 שאלוןכדי לערוך  עריכת שאלונים קיימים< שאלונים < קשרי לקוחות בוחרים בתפריט 
ניתן לערוך שאלון רק בתנאי שעדיין לא . להקים שאלון חדש על בסיס שאלון קייםכדי או  קיים

 פעולותניתן לבחור בעריכת שאלונים גם מתוך מערכת קשרי לקוחות בכפתור . הפעילו אותו
מציגה חשבשבת בסעיף זה לאחר שבוחרים  .כת שאלונים קיימיםיער< שאלונים < נוספות 

 .מקליקים על שם השאלון הרצוי כדי לערוך אותו. ת רשימת השאלונים הקיימיםא

 
 

פירוט פרטי השאלון ובחלק התחתון של המסך  בחלק העליון של תצוגת שאלון סקר מופיעים
 . השאלות בשאלון

 
 

 .לפי סדר ההקלדה, המספר המזהה של השאלה מספר
 

 השאלה שתופיע בשאלון שאלה
 

 'לא וכו/כן, סגורה, שאלה פתוחה סוג שאלה
 

 .אם השאלה כללה פרטים לסוקר הם יופיע בשדה זה פרטים
 

 . כאמור ניתן לעדכן את התשובות של הסקר בשדות הנוספים של החשבון עדכון
עדכנת בשדה תאזי התשובה לא מ ,'ללא עדכונים לחשבון' צגמו זהאם בשדה 

החלון  ,עדכן ערך בשדה נוסףתבעת הגדרת השאלון נקבע שהתוכנה אם  .נוסף
 .(סכום נוסף /נתון נוסף / תאריך נוסף )מפרט את סוג השדה 

 

 חשבשבת מציגה , אם מענה לתשובה כלשהו גורר קפיצה לשאלה אחרת קפיצה
 .מספר השאלה אליה יתבצע המעבראת בסעיף זה 

 

י "עשדה מיון נקבע באופן אוטומטי . שדה זה קובע את סדר הצגת השאלות מיון
 .התוכנה עם הזנת השאלות בשאלון

  

בהרצת שאלון יוצגו רק שאלות בסטטוס . לא פעיל/ ניתן לקבוע סטטוס פעיל  סטטוס
 .לא פעיל: יש להעביר אותה לסטטוס, אם רוצים למחוק שאלה, לכן .פעיל
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באמצעות הכפתורים המופיעים  ניתן לבצע את הפעולות הבאותתצוגת שאלון לסוקר בחלון 
 :תית המסךבתח

 

 .בוחרים בסעיף זה בכדי לערוך שינויים בשאלון עריכת שאלון
 

הפיכת שאלון 
 ללא פעיל

. אך לא יהיה פעיל ,נים שהשאלון ישמריבוחרים באפשרות זו אם מעוני
ומעוניינים שבשאר החודשים הוא , מבצעים סקר רק בסופשנה, לדוגמה

 .לא פעיליהיה 

בסעיף זה שבוחרים  רלאח. די למחוק את השאלוןבוחרים בסעיף זה בכ מחיקת שאלון
 ?האם להמשיך, השאלון ימחק סופית: אזהרהמציגה חשבשבת 

 .לאחר מחיקת שאלון לא ניתן לשחזר אותו
 

בוחרים בסעיף זה כדי להעתיק את כל השאלות מהשאלון הנוכחי לשאלון  העתקת שאלון
 .חדש

 
 
 
 
 

 אלוןהרצת ש
 

 רישום פעילויות< קשרי לקוחות ת להרצת שאלון יש להיכנס למערכ
 

 . ניתן להריץ שאלון ללקוח מסוים או לקבוצה של לקוחות
 

אם מעוניינים להריץ שאלון ללקוח מסוים רושמים את מפתח החשבון ברשומת הפעילות 
  .הרצת שאלון לחשבון< שאלונים < פעולות נוספות ובוחרים בתפריט 

 
< פעולות נוספות : בוחרים בסעיף חשבונותשל אם מעוניינים להריץ את השאלון לקבוצה 

 . הרצת שאלון לחתך משתמשים< שאלונים 
 

 מוצגותפרטי הלקוח בחלק העליון של המסך ובחלק התחתון  מוצגיםבחלון שאלון סקר 
בסיום מענה על השאלה הנוכחית יש לבחור בכפתור עדכון והתוכנה תציג את . השאלות

 .השאלה הבאה
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יש להציב את הסמן , יוצגו בצד שמאל של החלון כל האפשרויות הרלוונטיות, בשאלות סגורות
 .על האפשרות הרצויה ולבחור בכפתור עדכון

 
 

 – 1: לדוגמה, מקרא של הערכים לתשובותניתן להציג בצד ימין למטה , בשאלות ערך מספרי
  .ציון מקסמילי – 9, ציון מינימלי

 
 

 :הבאה ההודעהמוצגת לחשבון שאלון רצת הבסיום ה

 
 

בוחרים בסעיף זה אם רוצים להציג את כל התשובות של הלקוח  ערוך תשובות/הצג
 .ניתן לערוך את התשובות בחלון המוצג. הנוכחי שענה על השאלון
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לאחר ששאלון . כדי לסגור את השאלון לשינוייםבוחרים בסעיף זה  סגירת שאלון
לא ניתן להריץ שאלון  .של השאלוןנסגר לא ניתן לערוך את השאלות 

  .ללקוח פעם נוספת
 

ינים לשוב ולערוך את התשובות בשאלון יבוחרים בסעיף זה אם מעונ יציאה ללא סגירה
, בעת ניסיון להריץ שאלון חדש ללקוח .או לערוך שינויים בשאלות

 : התוכנה מזהה שקיים שאלון פתוח ומציגה את השאלה הבאה
 

 
 

כדי להמשיך את השאלון מהנקודה  שבוןהמשך בשאלון לחבוחרים  
 .בה הפסקנו

כדי להתחיל את  מחק תשובות קודמות והתחל מחדשבוחרים 
 .1השאלון פעם נוספת משאלה 

 
 

 הרצת שאלון לחתך משתמש
התוכנה מציגה שאלון ללקוח . תה בכדי להריץ שאלון לקבוצת חשבונובוחרים בסעיף ז

 :הבא החלוןשאלון מוצג מענה לבסיום . הראשון

 
 

 סדרלפי ) כרטיס החשבון הבאמוצג , סגירה ומעבר לחשבון הבא אם בוחרים בכפתור
לא נותרו : מוצגת ההודעהבסיום הרצת השאלון לכל החשבונות בחתך  .(החשבונות

 . חשבונות בחתך שלא ענו על השאלון הנבחר
 

: סךבמלמשתמש לחתך החשבונות שהוגדר בחירת החשבונות המוצגים נקבעת בהתאם 
< הגדרת נגישות חשבונות במסך הגדרות). הרשאות למשתמשלשונית < הגדרות כלליות 

 (.אינו רלוונטי למערכת קשרי לקוחות, משתמשים
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 דפדוף בתשובות לשאלון 
כדי לדפדף  דפדוף בתשובות לשאלון< שאלונים < לקוחות בתפריט קשרי בוחרים 

 .אלוניםת רשימת השבחלון הבא מוצג. בתשובות לשאלונים
 

 
 

 הרשאות לשאלונים< רק משתמשים שהוגדרו להם הרשאות מתאימות בהגדרות כלליות 
 .יכולים לדפדף בתשובות לשאלון

 
מקליקים . לפי חשבון או לפי שאלה :העליון של המסך בוחרים כיצד יתבצע הדפדוף ובחלק

 . בכחול צגעל שם השאלון הרצוי המו
 

. כדי להציג את כל התשובות של לקוח מסוים לשאלון בוחרים בשיטה זו דפדוף לפי חשבון
ניתן לדפדף לחשבון הבא באמצעות מקשי החצים המופיעים מימין 

 .לפרטי החשבון

 
 

בוחרים בשיטה זו כדי להציג את השאלה ואת התשובות של כל  דפדוף לפי שאלה
 .הלקוחות שהשתתפו בסקר לשאלה זו
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בתפריט  .וך מסך הפעילויות של מערכת קשרי לקוחותניתן לדפדף בתשובות לשאלון גם מת
 :בוחרים באחת האפשרויות הבאות שאלונים< פעולות נוספות 

 .ל"זהה לאפשרות שהוצגה בסעיף הנ – דפדוף בתשובות לשאלון
אפשרות זו פעילה רק כאשר ברשומת הפעילות  – דפדוף בתשובות לשאלונים בחשבון

. שם השאלון והתשובות לשאלון, חלון ובו פרטי הלקוחבמקרה זה יופיע . מפתח חשבון צגמו
ניתן להשתמש בכפתורי החצים המופיעים , אם מוגדרים שאלונים נוספים עליהם הלקוח ענה

 .בכדי לדפדף לשאלון הבא או הקודם, מימין לפרטי החשבון והשאלון
 

 
 
 
 

 דוחות על שאלונים
יש אשף ב. באמצעות אשף הדוחותתשובות לשאלונים היא בשאלונים ובצפות דרך נוספת ל

 : סוגיםשני מחוללים מהוא כולל ו שאלוניםנושא בשם 
 

 .באמצעות מחולל זה ניתן לבנות דוח המציג את פרטי השאלונים והשאלות – שאלונים
 

  
 
 



 CRMשאלונים במערכת  ERPחשבשבת 
 

 11 מתוך 11 עמוד
 

שניתן את התשובות  יםמציגבאמצעות מחולל זה ניתן לבנות דוחות ה – שאלונים ותשובות
 .תשובות האפשרויותכל הניתן לראות את , בשאלות סגורות, וגמהלד. סגורותלתת לשאלות 

 .שאלון בפועלתמשים בשמיועד לבקרה לפני שממחולל זה 
 

 
 
 
 
 


