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أنظمة إدارة
عالقات العمالء

CRM

تقرير حول أهمية وأثر أنظمة إدارة
عالقـات العمالء على المنشــــــآت
والمقارنة بين أبرز هذه األنظمـــــة
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الهدف
من التقريــر
يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على أنظمة
إدارة عالقـــات العمـــــــالء ،حيث سيتم تعريــــــف هذه
األنظمــــــــــة ،وذكر طرق استفــــــــادة المنشــآت منها و
أهم المالحظات والتوصيات التي تساعد على اختيار
البرنامج المناسب.ا
ا

3

تعريف أنظمة
إدارة عالقــات
العمــــــــــــــالء
CRM
هو اختصار لـ مصطلح

customer relationship
management

وهي أنظمـــــــة تفاعليــــــــــة إلدارة
عالقـــــات الشركة مع العمـــــالء أو
العمالء المحتلمين وتســـاعد على

تحسيــن خدمــة العمــــالء
الحفــــــــاظ على العمـــالء
تنظيـمـ إدارة الصفقـــــات
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لماذا نحتــــاج إلى
أنظمـــــــــــــة إدارة
عالقات العمالء؟

دعم اتخاذ القرارات

توفير الوقت

الوصول للبيانات

دعم إصدار التقارير

رفــــــــع الجـــــودة

االستغـــــالل األمثل
للفـــــرص

5

ما هي فوائـــــــد أنظمة
إدارة عالقات العمالء CRM؟

1

إدارة وتحسين التواصل مع العمالء

3

2

%

زيادة االنتاجية

إدارة المبيعات

4

تقليل المركزية في العمل
إسناد المهام للموظفين المعنيين

5

زيادة رضا العمالء والمحافظة عليهم
متابعة خطوات إدارة العمالء

6

القــــــــــــدرة
على التنبؤ
بالمبيعــات

7

8

تقليل االعتماد
على العمـــــــل
الورقـــــــــــــــــي

استخراج التقارير
المساعدة في
اتخاذ القـــرارات

6

أثر الخدمات
السحابية على أنظمة إدارة
عالقات العمالء
في الوقت الحالي ،أصبح من الممكـن استخـــــــدام
أدوات الـ  CRMعلى أجهـــــزة إلكترونية متعددة
مثل الكمبيوتر واألجهزة اللوحية وأجهزة الهاتف،
وقد تم مالحظة ازدياد عدد مستخدمي أنظمة
مقارنة باألنظمة التقليدية
ً
إدارة عالقات العمالء
حيث أنه

في عامـ 2008
مقارنة
ً
تمثل األنظمة السحابية 12%فقط
باألنظمة التقليدية من بين المستخدمين وارتفعت
حتى أصبحت تمثل  87%في وقتنا الحالي
عامـ  2008مـ

12%
عامـ  2018مـ

87%
ويعود السبب إلى زيادة الثقة باألنظمة السحابية
ً
وأيضا
من ناحيـــة أمن المعلومـــــات واإلستدامـــة
إلى توجه األشخاص الستخدام لتطبيقات الهاتف
7 www.superoffice.com

في الواقع هناك أثر كبير لألنظمة السحابية
في تحقيـــــق المبيعات ،حيث أن الموظــف
الذي يستخــــــــدم األنظمـــــة السحابيــــــــة
وتطبيقات الهاتف ينـــجــــــــح في  65%من
الصفقات التي يتوالها ،أما الموظف الذي
يستخـــدم األنظمة التقليدية فهو ينجح في
 22%من الصفقات
22%

78%
نسبة الصفقات الناجحة لموظف يستخدم
األنظمة التقليدية

66%

35%
نسبة الصفقات الناجحة لموظف يستخدم
األنظمةالسحابية وتطبيقات الهاتف
8 www.superoffice.com

أبرز أنظمة
الـ CRM
تصنيف األنظمة في عام 2018
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أفضل ثالثين نظام
حسب تقييمـ موقع
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https://www.g2crowd.com

sales-I

Salesforce

Pipeliner

Dynamics 365

Pipedrive

Infor

Freshsales

Zoho

Nimble

NetSuite

Base

Oracle Siebel

Act!

SAP

Maximizer

Oracle EBS

Insightly

ConnectWise

PipelineDeals

SugarCRM

Less Annoying

GoldMine

bpm’online

HubSpot

Copper

Sage

Nutshell

Bullhorn

Prophet

Contactually

تمـ اختيار أكثر ستة برامـــج
ً
استخداما بين المنظمات
Salesforce
Zoho
InfHubSpot

Freshsales
PipelineDeals
Base

Less A
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معايير تقييمـ
الـ  CRMونتائجها
المعاييـــــــر التي تم تطبيقها على أنظمة الـ  CRMبعد
تجربتها ومقارنتـــــــــها بين أهم المميـــزات التي تخــــدم
المنشـــــآت الصغيرة والمتوسطة هي كالتالي

أسعــار المستخدميـــن

تخزيــن الملفـــات

تطبيق الجوال

السهــولة في االستخــــدامـ

المظهر

Pipeline Management
*هي الخطوات والمراحل التي تمر من خاللها فرص المبيعات حتى إغالقها

التقارير

12

01
Salesfroce

سعر المستخدمـ
25$

تخزين الملفات

يحتوي على هذه الخاصية

التقييمـ
مــن 10

تطبيق الجوال

قليال في
يوجد تطبيق لألجهزة الذكية ويعتبر جيد ،لكن يعيبه أنه محـــدود
ً
اظهـــار بعض المعلومات

التقارير

7
7

يمكن للمستخدم استخراج التقارير المختلفة من النظام حسب الحاجة

المظهر

ً
نوعا ما بسبب عدم وجود دالالت مصورة أو أيقونات
يعتبر مظهر األداة جيد
قليال
تفاعلية حيث يعتبر معقد
ً

السهولة في االستخدام

تعتبر من األدوات صعبة االستخدام بسبب كثرة التفرعات منه والتشعبات

استيراد وتصدير الملفات

يعتبر تصدير الملفات واستيرادها بصيغ االكسل المتقدمة مثل  CSVمن
أهم مميزات الـ CRM

Pipeline Managment

ً
 Pipelineحيث يوضح
تميزا في عرض ا
يعتبر من أفضل األدوات
ملخص عن الصفقات

الصالحيات

توجد أهم ميزات الـ  CRMوهي إدارة الصالحيات للمستخدمين وحجب
وإظهـار المعلومـــــات لمستخدمين معينين

اسناد المهام

يمكن إسناد المهام للموظفين أو للصفقات وتكون ظاهرة للجميع حسب
الصالحيات

لوحة المعلومات

لوحات تحكم تصدر عن التقارير الناتجة عن البيانات المدخلة وتتمثل عن طريق
الرسومالبيانية

6
5
8
8
8
8
8
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02
ZOHO

سعر المستخدمـ
25$

تخزين الملفات

يحتوي على هذه الخاصية

تطبيق الجوال

يوجد تطبيق لألجهزة الذكية ،ويعتبر ممتــاز ويمكن إتمام عملية إدارة
األداة من التطبيق

التقارير

التقييمـ
مــن 10

8
7

يمكن تحديد نوع التقرير المطلوب استخراجه من النظام لتحليل بياناته

المظهر

مظهر األداة متميز وال يوجد فيه تفرعات كثيرة ويعتمــــــد على األلوان
لتوضيح المهام

السهولة في االستخدام

يعتبر من األدوات سلسة اإلستخدام البعيدة عن التعقيد

استيراد وتصدير الملفات

تعد هذه الخاصية متميزة ً
جدا حيث يمكن استيراد وتصدير الملفات
ألكثر من صيغة مثل  Pdfو  Excelوحتى من مساحات التخزين السحابية

Pipeline Managment

متميزة جدا حيث توضح كل صفقة ومبلغهــــــا بشكل منفرد ،ويتضمن
تاريخها والبيانات الخاصة بها

الصالحيات

يمكن إدارة الصالحيات بشكل جيد وتحديد مهام لكل مستخدم

اسناد المهام

يمكن إسناد المهام لكل مستخدمـ وتنبيه المستخدمين المشتركين
معه في نفس الصفقة

لوحة المعلومات

يقوم بتصوير لوحات التحكم وتصدرها على شكل تقارير رسوم بيانية
بناء على البيانات المدخلة

8
8
10
7
10
9
10
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03
HubSpot

سعر المستخدمـ
مجاني

تخزين الملفات

يحتوي على هذه الخاصية

تطبيق الجوال

تطبيق متفاعل و متميز ً
جدا في التعامل مع المهام و إدارة الصفقات

التقارير

التقييمـ
مــن 10

7
7

يقوم بتصدير تقارير مفصلة عن البيانات المدخلة

المظهر

مظهر األداة متناسق ويسهل استخدامه

السهولة في االستخدام

األداة تعتبر من األدوات سهلة االستخدام

استيراد وتصدير الملفات

يمكن تصدير البيانـــــات المدخلـــــة للعمالء واستيرداها عن طريق
ملفات االكسل المتقدمة وتحديد نوعها

Pipeline Managment

ً
تميزا في إدارة الصفقـــات ولكن يعيبها أنها قد تحتاج
من أكثر األدوات
لشراء ميزات مختلفـــة لتتمكن من االستفادة الكاملة من قدرات األداة

الصالحيات

يمكن إدارة الصالحيات بين المستخدمين

اسناد المهام

يمكن إسناد المهام للمستخدمين وتحديد موعد انجازها في نفس
الصفقة

لوحة المعلومات

يوفر لوحة معلومات ممتازة ولكن يعيبها أنها قد تحتاج لشراء ميزات
إضافيـــــة ألن ميزاتها المجانية تعتبر محدودة

10
8
8
10
8
10
10
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04
Freshsales

سعر المستخدمـ
25$

تخزين الملفات

يحتوي على هذه الخاصية

التقييمـ
مــن 10

تطبيق الجوال

يعتبر من األفضل في عالم الـ  CRMتفاعلي وسهل ً
جدا ويمكن إدارة
كل خواص األداة من تطبيق الجوال

التقارير
يمكن تصدير التقارير حسب الرغبة لكل الصفقات،البيانات أو
الصفقات لكل مستخدم

المظهر

مظهر األداة ً
جدا ممتـــاز وسهــــل االستخــــدام ويعتمد على االيقونات

السهولة في االستخدام

تعطي األداة تجربة مستخــــدم رائعــــة جدا مما يجعلها سهلة
االستخدام

استيراد وتصدير الملفات

يمكن تصدير الملفات واستيراداها ألكثر من صغية مثل صيغ االكسل
المتقدمة وPDF

Pipeline Managment

يعتبر من اكثر األدوات تميزا في خدمات توفير اكثــــر من  pipelineلكل
إدارة مثال :صفحــــة مستقلة

الصالحيات

يمكن لهذه األداة توزيع الصالحيات بشكل مفصل بين المستخدمين
وتحديد صالحيـــــة الظهور

اسناد المهام

اسناد المهــــام يكون على كل صفقـــة ويمكن تحديد مستخدمين
مشتركين بالمهمة

لوحة المعلومات

يمكن تصوير التقارير البيانية لقياس أداء المنظمة من ناحية الصفقات أو
المستخدمين من ناحية االداء

9
9
10
9
9
10
10
10
9
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05
PipelineDeals

سعر المستخدمـ
25$

تخزين الملفات

يحتوي على هذه الخاصية

تطبيق الجوال

ً
نوعا ما وال يوفر كل المميزات لالستخدام الكامل
خواص األداة محدودة

التقارير

التقييمـ
مــن 10

8
8

يمكن تصدير التقارير الخاصة بالصفقات والعمالء وللمشاريع المنجزة

المظهر

يعتبر من األدوات التي تقدم تجربة مستخدم واضحة ومبسطة

السهولة في االستخدام

يعتبر من األدوات سهلة االستخدام لعدم كثرة التفرعات والخيارات

استيراد وتصدير الملفات

يمكن تصدير و استيراد الملفات من والى األداة بواسطـــــة ملفات
االكسل المتقدمة أو PDF

Pipeline Managment

يعتبر من األدوات الواضحة في إدارة الصفقات ولكن يعيبه عدم
إمكانيــــــــة إضافة أكثر من Pipeline

الصالحيات

يمكن توزيع الصالحيات على المستخدمين حسب الحاجة

اسناد المهام

يمكن اسناد المهام في هذه األداة و التذكير وتحديد المواعيد

لوحة المعلومات

توفر األداة تمثيل للبيانات ولكنه محدود ً
جدا وغير تفاعلي ،ويمكن تصوير
البيانات المخرجة عن طريق Excel

8
8
9
9
7
8
5
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06
Base

سعر المستخدمـ
45$

تخزين الملفات

يحتوي على هذه الخاصية

تطبيق الجوال

يمكن استخدام جميع خواص األداة عن طريق تطبيق الهاتف

التقارير

التقييمـ
مــن 10

9
10

يمكن تصدير التقارير المختلفـة من البيانات المدخلة فيه

المظهر

مظهر األداة ً
جدا تفاعلي ومتميز مما يسهل التعامل معه من
المستخدمين

السهولة في االستخدام

األداة تعبتر من األدوات سهلة االستخدام وتعطي تجربة مستخدم
متميزة

استيراد وتصدير الملفات

إمكانية تصدير الملفات واستيرداها بصيغ اإلكسل المتقدمة

Pipeline Managment

طريقة عرضه للصفقات مميزة وتفاعلية ولكن يحتاج إلى ترقية النسخة
للحصول على أكثر من Pipeline

الصالحيات

يمكن إدارة الصالحيــــــات بشكل تفصيلي أكثر عن بعض األدوات

اسناد المهام

 checklistفقط وال يمكن كتابة
ا
يمكن اسناد المهام والتعامل بخاصية
تعليق عليها

لوحة المعلومات

يمكن تصور البيانات على شكل لوحة معلومات تعرض رسوم بيانية
توضح أداء المنظمة

10
9
8
8
8
8
9
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التوصيات

19
11

قبل اختيار النظام يفضل تجربته من
قبل الموظفين ألن تبنّ ي الموظف
وإهتمامه بالنظام من أسباب نجاحه

يفضل اختيار باقة تناسب منشأتك
والتأكد من تواجــــــد الخواص األخرى
ً
الحقا
إلضافتها

التأكــــــد من إمكانيــــــة ربط النظــــــام
باإلنظمـــــة التقنيـــــــــة األخرى التي
تستخدمها المنشأة

التأكد من إمكانيـــــــة سحب وتصدير
البيانات ألن العمالء يعتبرون من
أهم أحد أصول الشركة
19
20

فريــق
الــعــمــل
21

فريق عمل التقرير
سلطان السبيعي  -مدير االستشارات اإلدارية
مختص في تطوير األعمال وإدارة المشاريع  ،وحاصل على
بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود ،وخبير في
ادارة اجراءات العمل  BPMوإدارة المشاريع . PMI - ACPا

فيصل بن ماضي  -محلل أعمال
محلل اعمــــــال ,بكالوريوس نظم معلومـــــات حاسب من جامعة
الملك سعود مهتم بتوثيق وتحسين اجراءات العمل ونمذجتها
كذلك مهتم في ذكاء االعمال وتحليل البيانات

عبدالله الناصر  -منسق مشاريع
مختص في تشغيل وإدارة حاضنات األعمال ،وحاصل على
بكالوريوس إدارة نظم معلومات من جامعة تينسي  -الواليات
المتحدة األمريكية.

غالية الحموي  -مدير قسمـ التصميمـ واإلنتاج
متخصصة في مجال التصميمـ اإلبداعي ،وخبيرة في تصميمـ
الهويات الحكومية والتجارية  ,حاصلة على بكالوريوس تصميم
جرافيكي ووسائط رقمية من جـامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

22

إدارة أوشن إكس
إبراهيم الزهيميل  -الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
شريك مؤسس

مستشار مالي ،وحاصل على ماجستير إدارة مالية من جامعة
قريفث  -استراليا ،ومقيم منشآت اقتصادية معتمد من الهيئة
السعودية للمقيمين المعتمدين ،ومدير ومستشار لعدد من
الحاضنات والمسرعات في المملكة العربية السعودية.

عبدالله العساف  -نائب الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
شريك مؤسس

مستشار مالي ،وحاصل على ماجستير إدارة أعمال ومالية عالمية
من جامعة دي منتروف – المملكة المتحدة ،ومقيم منشآت
اقتصادية معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

عبدالله العجالن  -المدير اإلداري
مديــــر مشروع أوشنيـــــات ،وحاصل على بكالوريوس علوم من
جامعة الملك سعود ،وملم ومطلع باإلجراءات الحكومية واإلدارية
للشركات الصغيرة والمتوسطة ،ومؤسس عدد من الشركــــــات
الصغيرة.

علي القرناس  -مدير تأسيس وتشغيل الحاضنات
ومسرعات األعمال
مختص في تخطيط المشاريع وإدارة التغيير ،وحاصل على ماجستير
إدارة األعمال من جامعة بيبردين  -الواليات المتحدة األمريكية،
ومحاضــر متخصص في إدارة األعمــال في جامعة الملك سعود.

عبدالله البريدي  -مدير التسويق
مشرف ومديـــــر العديد من مبــــــادرات أوشــن إكس ( بزنس نورة،
أوشن إكس ميت أب وأوشنيات) .حاصل على بكالوريوس تسويـق
من جامعة الملك سعود ،مهتم في ريادة األعمال والمشاريع
الناشئة.ا
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عن أوشن إكس
أوشن إكس هي شركة سعودية تأسست في عام 2012م
وتضم نخبة من المستشارين في مجاالت عدة .تكرس الشركة
جهودهــــــا للنهوض بمستوى قطـــاع األعمــــال في المملكة
العربية السعودية إلى أعلى المستويات لتتناسب مع رؤية
المملكة.

خدماتنــا

االستشارات اإلدارية

االستشارات المالية

شكــرًا

و المالية

تأسيس وتشغيل الحاضنات
ومسرعات األعمال

