
ZOHO CRM
Entegrasyonlar

Zoho CRM'in Google Adwords
entegrasyonu sayesinde Google
Adwords reklamları üzerinden gelen tüm
leadlerinize dair reklam bilgilerini CRM
sisteminizdeki kayıtlar üzerinde
tutabilirsiniz.

GOOGLE ADWORDS

Google Adwords reklamınıza tıklayıp,
web siteniz üzerinde herhangi bir web

formu dolduran kişiye ait keyword,
tıklama maliyet ve birçok reklam bilgisi

CRM sisteminiz üzerindeki karta
otomatik olarak işlenir.

NASIL ÇALIŞIR?

Zoho CRM'in G-Suite entegrasyonu
sayesinde G-Suite içerisinde bulunan
tüm uygulamalar ile entegre
çalışabilirsiniz. Sık kullanılan, Gmail,
Google Drive, Google Takvimler ve
Google Kişilerinizi CRM üzerinde
görüntüleyebilir ve kayıt edebilirsiniz.

G-SUITE
ENTEGRASYONU

Office 365 entegrasyonu sayesinde,
Outlook sistemini ve Office 365

içerisinde bulunan uygulamaları Zoho
CRM'e entegre edebilir ve verilerinizi

CRM sistemi üzerinde görüntüleyebilir
ve kayıt edebilirsiniz.

OFFICE 365
ENTEGRASYONU



Zoho CRM'in WhatsApp entegrasyonu
sayesinde, CRM sisteminizde bulunan
kişiler ile anında CRM üzerinden
WhatsApp konuşmaları başlatabilirsiniz.

WHATSAPP
ENTEGRASYONU

CRM üzerinde tuttuğunuz Lead veya
Kişiler ile CRM üzerinde yer alan tek bir

tuş ile anında WhatsApp konuşmaları
başlatabilirsiniz. Bu entegrasyonun

çalışması için GSM numaralarının CRM
sistemine hatasız bir şekilde girilmesi

gerekmektedir.

NASIL ÇALIŞIR?

Alotech'in Zoho CRM ile mevcut
entegrasyonu sayesinde, CRM üzerinde
tuttuğunuz Lead'lerinizi veya Kişilerinizi
tek bir tuş ile arayabilir ve CRM
üzerinden çağrılarınızı karşılayabilirsiniz.

ALOTECH
ENTEGRASYONU

Zoho CRM üzerinden Türkiye'de bulunan
çeşitli Çözüm Ortaklarının sundukları

hizmetler sayesinde Toplu SMS
gönderimleri yapabilirsiniz.

SMS
ENTEGRASYONLARI

Zoho CRM'in Dropbox entegrasyonu
sayesinde CRM içerisinde depolamak
istediğiniz dosyalarınızı CRM yerine
Dropbox üzerinde de depolayabilirsiniz.

DROPBOX
ENTEGRASYONU



Zoho CRM'in Sosyal Entegerasyonları
sayesinde şirketinizin Facebook ve
Twitter sayfalarını CRM sisteminize
bağlayabilirsiniz ve takipçilerinizin
hareketlerine bağlı olarak Lead veya Kişi
olarak sisteminize otomatik olarak kayıt
edebilirsiniz.

SOSYAL
ENTEGRASYONLAR

Takipçilerinizin; mesaj, yorum, beğenme
ve gönderilerinizi paylaşım hareketlerine

göre kurallar oluşturabilir ve bu
hareketleri gerçekleştiren kullanıcıları
otomatik olarak sisteminize Lead veya

Kişi olarak ekleyebilirsiniz.

NASIL ÇALIŞIR?

SalesIQ entegrasyonu sayesinde, Web
Chat üzerinden gelen Lead'lerinizi
otomatik olarak CRM sisteminize
konuşma geçmişleri ile kayıt
edebilirsiniz. Ayrıca yine bu entegrasyon
sayesinde, CRM üzerinden web
sitenizdeki canlı kullanıcıları hareketleri
ile görüntüleyebilirsiniz.

ZOHO SALESIQ
WEB CHAT ENTEGRASYONU

Campaigns - CRM entegrasyonu
sayesinde, E-mail kampanyalarınızı ve
Toplu Mail Gönderimlerinizi yaptığınız

Campaigns üzerindeki verilerin hepsini
CRM'e aktarabilirsiniz. Yine aynı şekilde

CRM üzerindeki tüm datanızı
Campaigns'e senkronize ederek canlı

CRM datanıza dilediğiniz gibi
gönderimler yapabilir ve CRM datanızı

segmentlere kırabilirsiniz.

ZOHO CAMPAIGNS
E-MAIL MARKETING ENTEGRASYONU

Zoho Social'ın Facebook Lead Ads
entegrasyonu sayesinde, Facebook
üzerinden verdiğiniz reklamlardan form
dolduran müşterilerinizin iletişim
bilgilerini otomatik olarak CRM
sisteminize kayıt edebilirsiniz.

ZOHO SOCIAL
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ENTEGRASYONU



Zoho Analytics entegrasyonu sayesinde
CRM sistemi üzerinde tuttuğunuz
datanızı Zoho Analytics üzerinde
görüntüleyebilir ve bu Big Data Yönetimi
Platformu üzerinden ileri seviye raporlar
ve görünümler yaratabilirsiniz.

ZOHO ANALYTICS
BIG DATA YÖNETIMI ENTEGRASYONU

Entegrasyon sayesinde Zoho CRM
üzerindeki datanızı Zoho Analytics

platformuna saatlik ve günlük olarak
senkronize edebilirsiniz. Daha

sonrasında ileri seviye filtreleme ve
raporlama yapmak istediğiniz verileri

Zoho Analytics sistemi üzerinden
yönetebilirsiniz. 

NASIL ÇALIŞIR?

Bu entegrasyon sayesinde, Projects
üzerinde projenize dair tuttuğunuz
aktiviteleri ve aksiyonları, Zoho CRM
içerisinde de takip edebilirsiniz. Aynı
şekilde CRM içerisinde yeni bir proje
veya görevler oluşturabilir ve bu
oluşturduğunuz kayıtları Zoho Projects'e
senkronize edebilirsiniz.

ZOHO PROJECTS
PROJE YÖNETIMI ENTEGRASYONU

Cliq entegrasyonu sayesinde, Zoho
CRM'in sol altında yer alan Cliq Chat

Kutusu üzerinden tüm ekibiniz ile anında
iletişimde olabilir, dosya ve döküman

paylaşımı yapabilir ve konuşma grupları
kurabilirsiniz.

ZOHO CLIQ
KURUMSAL CHAT PLATFORMU

ENTEGRASYONU

Zoho Survey entegrasyonu sayesinde
müşterilerinize yaptığınız tüm anketlerin
cevaplarını CRM üzerindeki Kişilerin
kayıtlarına otomatik bir şekilde kayıt
edebilirsiniz.

ZOHO SURVEY
ANKET YÖNETİMİ ENTEGRASYONU


