
 

1  
  עבור שיתופיםניהול ידע בתחום מומחית אורטל שמלץ נייר זה הוכן על ידי 

  ת/ולהציג את החומרים לכל דורש, להפיץ, מומלץ להעביר
 

  מארגז הכלים של שיתופים
  ניהול אנשי קשר באאוט לוק

  

  לוק-באמצעות האאוטניהול מידע אודות אנשי קשר 

  

   :פתיחה

  . Out Look -באמצעות ה,  מהמגזר השלישיארגוני של הלקוחותכלי זה עוסק בניהול המידע אודות 

אך לרוב מידע זה אינו מנוהל באופן , ספקים נצבר בארגוןהמתנדבים וה, עובדיםה, תורמיםה, הלקוחותמידע רב אודות 

  .יעיל ושיטתי

, יאפשר לארגון להכיר לעומק את הצרכים והמאפיינים שלהם, )ל"שם כולל לישויות הנ(ניהול המידע אודות הלקוחות 

   . וכן להרחבת הפעילות בקרב לקוחות חדשים,השירות קיימים וטיובכבסיס לשימור הלקוחות ה

 CRM – Customer Relationshipמשפחת מוצרים זו נקראת .  תוכנות ייעודיות המתמחות בניהול קשרי לקוחותןישנ

Management .  הטמעה של מערכתCRMבנייה והטמעה הדורשים משאבים ארגוניים ,  בארגון כרוכה בתהליך אפיון

 לניהול מידע אודות איש הקשר או הארגון עימו Out Look Microsoftניתן לבצע שימוש פשוט בתוכנת , לחליפין. רבים

בעלי , אך הוא זמין במרבית הארגונים, מנם כלי זה אינו יעודי לניהול קשרי לקוחותא. העמותה נמצאת בקשרי גומלין

  .התפקידים יודעים להשתמש בו והוא מהווה תשתית ראשונית מספקת

  

  :גוף הכלי

  

 לתיעוד מידע Out Look -והדגמה של אופן השימוש ביכולות ה, להלן פירוט הנושאים אותם ניתן לתעד אודות הלקוחות

  :זה

משימות שבאחריותו , פניות של הלקוח לארגונכם,  פרטים אישיים ודרכי התקשרות:וט הנושאים לתיעודפיר .1

, ללקוחמיילים הקשורים , השירותים שהוא צורך,  ועם גורמים נוספיםעם הארגון לבצע או שהוא מבצע בשיתוף

   .עימולקחים וכל פריט מידע אשר עשוי לסייע בטיוב הקשר ,  עימו קשרי הגומליןתיעוד

  והסבר לפתיחת הכרטיסלתצלומי מסך.  תיעוד פרטים אישיים ודרכי תקשורת:לאיש קשר חדש" כרטיס"פתיחת  .2

 . 3' ראה עמ

 .6' ראה עמלתצלומי מסך והסבר לפתיחת הכרטיס .  ותיעודןהקצאת משימות לאיש הקשר :תיעוד משימות .3

לתצלומי מסך .  תיעוד האינטראקציה של הארגון עם איש הקשר והפצתו לבעלי עניין:תיעוד קשרי הגומלין .4

 . 8' ראה עמוהסבר לפתיחת הכרטיס 

לתצלומי מסך והסבר  . ר במערכת על הלקוחבצנ מידע ש אחזור:קבלת מידע כולל ומפולח אודות איש הקשר .5

 . 11' ראה עמלפתיחת הכרטיס 
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 : לסיום

  

 ,הנגיש את המידע על הלקוחות בתוך הארגון תהפוך את הטיפול בלקוח מאירוע בודד לתהליך מתמשךתעד ולהיכולת ל

   .המערב מספר רב של בעלי תפקידים הנתונים ללקוח שירות מלא

  .אין הוא כלי יעודי לניהול קשרי לקוחות, שותו בארגונים רבים ונגיOut Look -חשוב לזכור שעל אף יתרונותיו של ה

 מספקת מערכת Sales Force  חברתחשוב לציין כי,  ייעודיתCRMלארגונים המעוניינים להטמיע שימוש במערכת 

CRM המערכת כולל תבנית המותאמת . רים"לאלכ) רישוי לשימוש בתכונה ואחסון שלה על גבי שרתי החברה( בחינם

להרחבת המידע על המערכת ניתן להיעזר . ות ומאפשרת גמישות מרבית להתאמתה לשפה ולצרכים של הארגוןלעמות

  :בלינק הבא,  מהמגזר השלישי בישראלSales Forceשל ) קבוצת משתמשים (user group -ב

  .הקבוצה נפגשת אחת לשישה שבועות על מנת ללמוד האחד מהשני על אופן השימוש במערכת
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  :לאיש קשר חדש" כרטיס"פתיחת 

  

 תפתח את מסך הניהול" אנשי קשר"לחיצה על לשונית 
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  :מסך ריק של איש קשר חדש

 

ותאפשר הזנת " כרטיס איש הקשר"תפתח את " חדש"לחיצה על 
  ).הבאהמסך (נתונים אודותיו 

  
י בחירת "ניתן במסך זה להגדיר את התצוגה של אנשי הקשר ע

 ".תצוגה  נוכחית"
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  :מסך של איש קשר קיים

  

/  כולל הוספת תמונהניתן להזין את פרטי הארגון בשדות המובנים בתוכנה  .א
 .'כרטיס ביקור וכד

במקרה הזה הארגון , ניתן להגדיר לאיזו קטגוריה משתייך או ארגון או אדם  .ב
 . שמות הקטגוריות ולהוסיף חדשותניתן לשנות את. "שותף"הוגדר כ

היבטים מסוימים בעבודה ניתן להוסיף הערות בטקסט חופשי על מנת להדגיש   .ג
 .רםעם אותו גו
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  :תיעוד משימות הקשורות לאיש הקשר

הארגון את / מסך באמצעותו ניתן להגדיר עבור איש הקשרתפותח" הקצה משימה"לחיצה על הכפתור בסרגל העליון 

  .טקסט חופשי ועוד פרמטרים נוספים, אחוז ביצוע, דחיפות,  יעדתאריך. תאריך התחלה, נושא: המשימה

  

  .מאפשר לבחור את איש הקשר אליו תרצו לשייך את המשימה" הקצה משימה"לחיצה נוספת במסך זה על 
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 בהמשך נדגים .תשלח אל כתובת המייל של איש הקשר משימה וכן תתועד בכרטיס של איש הקשר "שלח"לחיצה על 

  .צפות במשימות ובשאר המידע הנאסף סביב אנשי בקשרכיצד ניתן ל
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  : עם איש הקשרקשר הגומליןתיעוד 

המסך אשר ". יומן"וברשימה אשר נפתחה בחרו באופציה " מעבר אל" לחצו על כפתור  Out Look -במסך הראשי של ה

  :ייפתח יראה כך

  

שלוח אותו במייל לאיש הקשר הרלוונטי או לגורמים תפתח מסך בו תוכלו להזין את פרטי האירוע וכן ל" חדש"לחיצה על 

  ":העבר"נוספים באמצעות לחיצה על כפתור 
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  :קבלת מידע כולל ומפולח אודות איש הקשר

כניסה ניתן לבצע זאת באמצעות , כאשר ברצוננו לקבל מידע מקיף ושלם אודות איש קשר או ארגון עימו אנו עובדים

  .במסך הראשי אשר תפתח את רשימת כלל אנשי הקשר שלנו" אנשי קשר"י לחיצה על "עלכרטיסי אנשי הקשר 

  

  

  

  

  

  

במסך זה עליכם ללחות על כפתור . לחיצה על הכרטיס של איש הקשר תפתח את העמוד עם הפרטים המלאים אודותיו

  ". פעילויות"
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  :כפתור זה יפתח עמוד המכיל בתוכו את כל המידע אודות איש הקשר
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המשימות והתיעוד ביומן הקיימים עבור , ניתן לראות במסך זה את כל המיילים
  .איש הקשר

ת כל שעליכם לעשו, במידה וברצונכם לראות רק סוג מסוים של מידע אודותיו
 .את האפשרות המועדפת עליכם" הצג"הוא  לבחור מתוך האפשרויות בתיבת 
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