
Zoho MeetUp!

Zoho CRM Pathfinder Sunumu

Istanbul Kullanıcı Grubu



Zoho CRM – Pathfinder

♦ Zoho CRM içerisindeki CommandCenter
içerisinde erken erişime açıldı.

♦ Enterprise ve Ultimate sürümlerde açık. 
Zoho One içerisinde de var.

♦ Eğer bu özellik şuan sisteminizde açık 
değil ise, support@zohocrm.com
üzerinden erken erişime açılmasını talep 
edebilirsiniz.

mailto:support@zohocrm.com


Zoho CRM – Pathfinder

♦ Kimler için? CX süreçlerine önem 
veren, E-Ticaret, tüketiciye 
yönelik iş yapan (B2C) firmalar 
için uygun.

♦ Müşteri deneyimini ve satın alma 
davranışını ileri seviyede analiz 
etmek isteyen firmalar için uygun.

♦ Süreç verimliliğini takip etmek 
isteyen firmalar için de uygun.



CommandCenter İçerisindeki Journey Builder



Pathfinder vs Journey Builder



Zoho CRM – Pathfinder

♦ Gözlemleyici bir özellik. Deneyimi 
tasarlamaz, deneyimi takip 
etmenizi ve ölçümlemenizi sağlar.

♦ Google Analytics’de yer alan çok 
kanallı huni raporlarını referans 
alabilirsiniz.

♦ State, Touchpoint, Path olarak 
adlandırılan 3 temel yapı ile 
oluşturuluyor. 



Touchpoint Yapısı

♦ Touchpoint olarak adlandırılan 
yapı içerisine çeşitli tetikleyiciler 
ekleyerek, CRM üzerinde takip 
etmek istediğimiz deneyimleri 
tanımlayabiliyoruz.

♦ 3 farklı tetikleyici tipi var
♦ Entegrasyon bazlı

♦ Özel (Custom)

♦ Standart

Entegrasyon bazlı Standart

Özel (Custom)

*SDK seçeneği de var



Rapor Tipleri

♦ Path Raporları : Bir yolculuğu ardışık 
bir şekilde takip etmenizi sağlar.

♦ Journey Raporları : Yolculuğu 
diagram modelinde takip etmenizi 
sağlar.

♦ Sankey Raporları : Bir yolculuğu 
genel hatlarıyla resmederek gösterir. 
Yolculuklar arasında geçişleri 
gösteren bir huni raporudur.



Rapor Tipleri

♦ Path raporu örnek #1



Rapor Tipleri

♦ Path raporu örnek #2



Rapor Tipleri

♦ Sankey raporu örneği örnek #1



Rapor Tipleri

♦ Sankey raporu örnek #2



Rapor Tipleri

♦ Sankey raporu örnek #3



Rapor Tipleri

♦ Journey raporu örneği



Pathfinder Kapsam Örneği



Raporlar Hakkında

♦ Raporların kurulumlarını ve kriterlerini 
düzenleyebilirsiniz. Fakat son çıktı 
üzerinde düzenleme yapamazsınız.

♦ Raporların .png formatında çıktısını 
alabilirsiniz.

♦ Veriler raporlarınıza gerçek zamanlı 
yansır. Herhangi bir bekleme süresi 
yoktur.



Önemli Dökümanlar

♦ Pathfinder özelliğine dair detaylı online dokümantasyona erişmek için 
tıklayın.

♦ Doküman içeriği;
♦ Pathfinder üzerinde S.S.S

♦ Zoho CRM Pathfinder özelliğinin kapsamı

♦ Pathfinder içerisindeki raporlara dair detaylar

♦ Pathfinder üzerindeki kavramlar ve bileşenler

♦ Pathfinder özelliğine bütünsel bir bakış

https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/process-management/commandcenter/pathfinder


Bizi Dinlediğiniz İçin Teşekkürler
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