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Son Buluşmamızdan Bu Yana Neler Oldu?

♦ Zoho’dan 2022 yılı için Türkiye’ye özel fiyatlama geldi.

♦ Zoho CRM Kış Güncellemeleri (Winter Updates)

♦ Canvas Tasarım Stüdyosu gelişmeye devam etti

♦ Zoho Landing Page uygulaması BETA sürümde yayında.

♦ Zoho Cliq uygulaması üzerine birçok yeni özellik geldi.



Zoho’dan 2022 Yılına Özel TR Fiyatlaması 

♦ Zoho bu sene Türkiye’ye özel bir 
fiyatlama yapıyor.

♦ Hem aylık hem de yıllık ödemelerde TR 
için %40’lara varan indirimler mevcut.

♦ Bu fiyatlama sadece 2022 yılı için 
geçerli.

♦ Mevcut müşterilerimiz de bu 
avantajdan faydalandı.

♦ Bu özel fiyatlama tüm Zoho ürünleri 
üzerinde geçerli.



Zoho CRM Güncellemeleri
♦ Çoklu Puanlama Sistemi

♦ Yenilenen Tahminler (Forecasting) Modülü

♦ Zone Analizleri

♦ Yenilenen CRM Raporlama Modülü

♦ Yeni Web Form Analizleri

♦ Yapay Zeka Geliştirmeleri

♦ Multi-organization Yapısı

♦ Renkli Etiketler (Tags) ve Takvimler

♦ İş Akışı Hataları

♦ Yeni Client Script Yapısı



Çoklu Puanlama Sistemi
♦ Eski Sistem : Zoho CRM 

üzerinde müşterileriniz 
üzerinde sadece tek bir puan 
hesaplaması 
yapabiliyordunuz.

♦ Yeni Sistem : Müşteriler 
üzerinde birden fazla 
puanlama yapabiliyorsunuz. 
Örneğin : Pazarlama puanı, 
müşteri deneyimi puanı vs.



Yenilenen Tahminler Modülü

♦ Yenilenen Tahmin (Forecasting) modülü 
sayesinde yıllık finansal tahminler 
oluşturup kişi ve zaman bazlı takibini CRM 
üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

♦ Birden fazla alanda çoklu tahminler 
kurgulayabilirsiniz.



Zone Analizleri

♦ Zoho CRM üzerinde alan analizleri 
oluşturarak tek bir tablo üzerinden 
performans analizlerinizi takip 
edebilirsiniz.

♦ Örnek Raporlar
Kapanan satışlar x Satış Hacimleri
Belirli bir bölgede yapılan satışlar x gelir
Satılan adet x gelir



Yenilenen Raporlama Modülü

Yenilenen Raporlama 
Modülünün faydaları;

♦ Daha kullanışlı ve görselleştirilmiş 
bir rapor hazırlama arayüzü

♦ Daha hızlı rapor hazırlama imkanı

♦ Yeni görünümde rapor yaratırken 
ilgili modülleri daha kolay 
kurgulama imkanı



Yeni Web Form Analizleri

♦ Zoho CRM içerisinde yer alan web formları 
üzerinde mevcut analizlere ekstra olarak yeni 
analizler eklendi.

♦ Yeni eklenen analizler
Alan doldurma oranları
Alanlar üzerinde geçirilen ortalama süre
Alan doğrulama oranları
Alan üzerinde terk etme (drop) oranları
Form üzerinde geçirilen ortalama süre
Formu terk etme oranı



Yapay Zeka Geliştirmeleri
♦ Zoho’nun Yapay Zeka Asistanı Zia

ile Zoho CRM üzerinde çalışan 
kullanıcılarınıza tahmin ve öneriler 
sunabilirsiniz.

♦ Tanımlayacağınız belli kriterler 
çerçevesinde Zia, CRM üzerindeki 
müşteri, ürün, teklif, sipariş gibi 
birçok süreci inceleyerek CRM 
yapınızı öğrenebiliyor ve ekibinize 
tahmin ve önerilerde bulunabiliyor. 



Renkli Etiketler ve Takvimler
♦ Artık renkli takvimlerimiz var ☺

♦ Zoho CRM üzerindeki etiketlere 
de (tags) dilediğiniz rengi 
verebiliyorsunuz. Bu sayede 
negatif ve pozitif renkler 
tanımlayarak, kayıt kartlarının 
içerisine girmeden hangi kaydın 
acil/önemli olduğuna hakim 
olabiliyorsunuz. 



Multi-Organization Yapısı
♦ Multi-Organizasyon yapısı, bünyesinde 

birden fazla CRM sistemi yönetmek 
isteyen firmalara (holding vs.) hitap 
ediyor.

♦ Bu sayede çalışanlar artık tek bir CRM 
kullanıcısı üzerinden istediği CRM 
sistemleri arasında geçiş yapabilecekler. 
Bu yeni yapı sayesinde CRM sistemleri 
arasında geçiş yapmak için çıkış yapıp, 
tekrardan kullanıcı adı ve şifre girmeye 
gerek kalmıyor.



İş Akışı Hataları
♦ Zoho CRM üzerinde yer alan ve 

çalışmayan iş akışlarınızın 
(otomasyon) hata detaylarını 
takip edebiliyorsunuz.

♦ Nasıl faydalanırız? Zoho CRM 
üzerinde çalışmayan bir iş 
akışınız olduğunda ilk olarak 
bu hataları kontrol ederek 
sorunu çok hızlı bir şekilde 
tespit edip hatalı iş akışınızı 
düzeltebilirsiniz.



Yeni Client Script Yapısı

♦ Zoho CRM sistemini yazılım 
gücüyle özelleştirmenize 
imkan tanır.

♦ İleri seviyede özelleştirme 
yapmak isteyen müşteriler 
için öneriliyor. 



Uygulamalı Görmek İsterseniz
Bu güncellemelerin çoğunu Aralık 
ayında gerçekleştirdiğimiz 
webinarda uygulamalı olarak 
beraber incelemiştik. Webinarımızın
özetini YouTube kanalımız 
üzerinden izleyebilirsiniz.

Webinar özeti : 1 Saat 19 Dakika

İzlemek için tıklayın

(Sunumumuzu toplantı sonrasında 
sizlerle web sitemiz üzerinden 
paylaşıyoruz)

https://www.youtube.com/watch?v=tCDi3JXt-tY&ab_channel=CloudyflexAkademi


Zoho CRM Canvas Stüdyosu Gelişmeye Devam Etti



Yeni Uygulama - Zoho Landing Page

♦ Zoho Landing Page
uygulaması üzerinden 
kodlama yapmaya gerek 
duymadan bir reklam sayfası 
hazırlayabilirsiniz.

♦ Uygulama üzerinde A/B 
testleri, optimizasyon 
raporları, çeşitli otomasyonlar 
ve hazır entegrasyonlar 
mevcut.



Yeni Uygulama - Zoho Landing Page

İlk bakışta yorumlarımız

♦ Uygulama BETA versiyonunda. Önümüzdeki aylarda daha rafine bir uygulama 
göreceğiz.

♦ İçerisinde optimizasyon, otomasyon ve hazır entegrasyonlar bulunması bütünleşik bir 
deneyim açısından büyük avantaj sağlıyor.

♦ Uygulama üzerindeki sayfa düzenleyicisi ve mobil deneyimin gelişmesini bekliyoruz.

♦ Bu uygulamayı ileride Zoho One paketi içerisinde görebileceğimizi düşünüyoruz.



Cliq Güncellemeleri
♦ Zoho Cliq uygulamasının 3.0 

versiyonu yayınlandı.

♦ Bu güncellemeyle beraber 
Zoho Cliq üzerine birçok yeni 
özellik eklendi.

♦ Zoho Cliq uygulaması artık 
şirketinizin iletişim 
yönetiminde her noktaya 
çözüm getiren bir uygulama 
haline geldi.



Cliq Güncellemeleri
♦ 1.000 katılımcıya kadar online toplantı 

düzenleyebilme. (Toplantınızı anlık olarak 
10.000 izleyiciye kadar yayınlayabilirsiniz)

♦ Video toplantılarda için yeni arayüz.

♦ Toplantıların kayıt altına alma özelliği.

♦ Whiteboard özelliği üzerinden sunum 
yapma.

♦ Zoho People entegrasyonu ile Cliq
üzerinden izin talebi gerçekleştirme.



Cliq Güncellemeleri
♦ Projects entegrasyonu ile projelerinizi Cliq

üzerinden yönetebiliyorsunuz.

♦ Notebook entegrasyonu sayesinde Cliq
içerisinden notlarınıza erişin not 
alabiliyorsunuz.

♦ Artık Zoho takvimlerinize Cliq içerisinden 
erişebiliyorsunuz.

♦ Video mesajlar gönderebiliyorsunuz.

♦ İleri tarihde göndermek istediğiniz mesajlar 
kurabiliyorsunuz.



Faydalı Sayfalar



Cloudyflex YouTube Kanalı & Webinarlarımız

Webinarlarımızı kaçırmamak 
adına LinkedIn sayfamızı takip 

etmeniz ve ücretsiz e-
bültenimize abone olmanızı 

tavsiye ederiz.

Sayfaya gitmek için tıklayın.

Ücretsiz Zoho bültenimize 
abone olmak için tıklayın.

https://www.linkedin.com/company/cloudyflex/
https://www.cloudyflex.com/cloudyflex-aylik-bulten


Zoho Marketplace

https://marketplace.zoho.com/home

https://marketplace.zoho.com/home


Zoho Community : Global Zoho Kullanıcılarının Sosyal 
Platformu

https://community.zoho.com/

https://community.zoho.com/


Zoho Forumları : Zoho Kullanıcılarının Yardımlaşma Ağı

https://help.zoho.com/portal/community/

https://help.zoho.com/portal/community/


Zoho Academy : Ücretsiz Akademik Dökümanlar

https://www.zoho.com/academy/

https://www.zoho.com/academy/


Zoho Perspectives : Dijital Bakış Açısı ve Dijital Dünya 
Hakkında Yazılar

https://www.zoho.com/perspectives/

https://www.zoho.com/perspectives/


Zoho Developer : Zoho Uygulamalarını Kendi 
Uygulamalarınızla Bütünleştirin

https://www.zoho.com/developer/

https://www.zoho.com/developer/


E-Kitaplar

WebChat

E-Mail MarketingCRM Web/Mobile Development

İK İşe Alım Süreçleri

https://www.zoho.com/salesiq/ebooks/
https://www.zoho.com/campaigns/help/ebooks/?src=dd
https://www.zoho.com/crm/resources/ebooks/
https://www.zoho.com/creator/help/ebooks/
https://www.zoho.com/recruit/help/ebooks/


Cloudyflex Blog

https://www.cloudyflex.com/blogs/

https://www.cloudyflex.com/blogs/




Cloudyflex Sosyal Medya Hesapları

Cloudyflex LinkedIn - Tıklayın
Cloudyflex Facebook - Tıklayın
Cloudyflex Twitter - Tıklayın
Cloudyflex YouTube - Tıklayın

Sosyal Medyada Bizi Takip Ederek 

Etkinlik ve Zoho Güncellemelerinden 

Haberdar Olabilirsiniz

https://tr.linkedin.com/company/cloudyflex
https://www.facebook.com/Cloudyflex/
https://twitter.com/cloudyflex
https://www.youtube.com/channel/UCnOUM0WRUXTaMjLNSY_CSIQ


Günün Programı
♦ Zoho CRM Canvas Stüdyosu Üzerinden Özel CRM Ekranı Tasarlama

♦ Zoho CRM – ERP Entegrasyonu üzerinde dikkat edilmesi gereken 
konular – Auto King kendi entegrasyon deneyimini aktarıyor

♦ Zoho CRM üzerinde oyunlaştırma (gamification) nasıl yapılır?


