
ZOHO CRM
Özelleştirme ve Kolaborasyon

Zoho CRM içerisinde yer alan panolar
sayesinde, raporlarınızı 5 dakika gibi
kısa bir süre içerisinde
görselleştirebilirsiniz. Grafikler, Huni
Analizleri, KPI Bazlı Grafikler, Modüller
Arası Karşılaştırmalı Grafikler gibi
birçok opsiyon barındıran Panolar
sayesinde, ister kendiniz için isterseniz
de departmanlar veya kişiler için özel
panolar yaratabilir ve kolayca
paylaşabilirsiniz.

PANOLAR

Zoho CRM içerisindeki düzenler
sayesinde, her modül içerisindeki her

alanı dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.
Kullanmadığınız modülleri kapatabilir

veya dilediğiniz gibi uyarlayabilir veya
baştan aşağı yeni bir modül

yaratabilirsiniz. Yine Zoho CRM
içerisindeki alanlarınıza yanlış veriler

girilmemesi adına kurallar yaratabilir ve
bu kurallar sayenizde CRM datanızı daha

etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.

DÜZENLER

Zoho CRM içerisindeki basit ve hızlı
filtreleme alanı sayesinde aradığınız
kayıtlara saniyeler içerisinde
ulaşabilirsiniz. Artık filtreleme yapmak
için birden fazla ekran açmanıza gerek
yok. Ayrıca yarattığınız filtreleri
dilediğiniz gibi kayıt edebilir ve diğer
kullanıcılar veya departmanlar ile
kolayca paylaşabilirsiniz.

GÖRÜNÜM VE
FILTRELER

Zoho CRM üzerinde yer alan özel alanlar
sayesinde, modüllerinizi düzenlerken
veya yaratırken kullandığınız alanları

dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Sürükle
bırak metodu ile çalışan ekrandan,

Checkbox, URL, LookUp, Formül, Dosya
Yükleme, Para Birimi, Tarih ve benzeri

birçok özel alanı alanı hızlıca yaratabilir
ve düzenleyebilirsiniz.

ÖZEL ALANLAR



Zoho CRM üzerinde bulunan
oyunlaştırma alanı sayesinde, CRM
kullanıcılarınızı sizin belirleyeceğiniz
şekilde takımlara ayırabilir ve bu
kullanıcıların CRM üzerinden
gerçekleştirdikleri aktiviteler üzerinden
birbirleri ile yarışmalarını
sağlayabilirsiniz. Örneğin; CRM
kullanıcılarınızı, en çok lead , satış
fırsatı veya satış oluşturan gibi kriterler
ile yarıştırabilirsiniz.

OYUNLAŞTIRMA

Zoho CRM üzerindeki akışlar sayesinde,
kullanıcılar CRM üzerinde mesajlar
paylaşabilir ve tüm kullanıcılar bu

mesajlara yorumlar bırakabilir. Yine CRM
üzerinde bulunan not alanları sayesinde,

kullanıcılar birbirlerini etiketleyerek,
lead'lere, satış fırsatlarına veya birçok

başka alanlara notlarını bırakabilirler.

AKIŞLAR

Zoho CRM ile gelen Cliq sayesinde, tüm
ekibiniz artık anında CRM üzerinden
mesajlaşabilir. CRM'in sol altında sürekli
olarak açık bulunan ve mobil aplikasyonu
da mevcut olan Zoho Cliq üzerinden,
CRM kullanıcıları anlık mesajlaşabilir,
gruplar ve kanallar yaratılabilir ve
birbirlerine görsel veya döküman
yollayabilirler.

CHAT

Zoho CRM üzerinde bulunan takvim alanı
sayesinde, takviminiz üzerinde bulunan

tüm toplantı ve etkinlikleri CRM
üzerinden görüntüleyebilir ve bu toplantı

veya etkinlikleri CRM üzerinde bulunan
belirli aktivite ve görevler ile

ilişkilendirebilirsiniz.

TAKVIM

Zoho CRM üzerinde bulunan etiketler
sayesinde, lead, kişi, satış, teklif, firma
gibi tüm modüllerde bulunan
kayıtlarınıza dilediğiniz keywordler ile
etiketler atayabilirsiniz. Bu etiketler
sayesinde aradığınız verileri daha kolay
bir şekilde bulabilir, segmentasyon
yapabilir veya bu etiketleri API'ler, iş
akışları veya raporlar üzerinde
kullanabilirsiniz.

ETIKETLER


