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Bu Sunumda Odaklanacağımız Ürünler

♦ Zoho One – Bütünleşik Çalışan İş Uygulamaları Paketimiz

♦ Zoho CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi



Zoho CRM’i Verimli Kullanmak İçin 18 Önemli Nokta

Firmanızda Zoho CRM Uygulamasını verimli bir şekilde 
kullanabilmemiz için bu sunum içerisinde Zoho CRM 
kullanırken yapılan yaygın hataları ve size yol gösterecek 
noktaları derledik.



Başlangıç : İyi Bir CRM Süreç Tasarımı

♦ İhtiyaçlarınızı iyi belirleyin

♦ Bir analiz süreciniz olsun

♦ CRM süreçlerinizi tasarlayın

♦ CRM süreçlerinizi tasarlarken, CRM 
kullanacak veya CRM’e entegre 
çalışacak herkesi projeye dahil edin



1) Her şeyi bir anda kurgulamak

♦ Zoho CRM üzerinde çok fazla sayıda 
özellik ve modül mevcut.

♦ Tüm özelliklere ve modüllere 
odaklanmak yerine ihtiyaca göre 
önceliklendirdiğiniz yerlere odaklanın.

♦ Her şeyi bir anda kurgulamak yerine 
adım adım öğrenin ve kurgulayın.



2) Birden fazla kişiye admin yetkisi vermek

♦ CRM üzerinde yetenekli bir 
admin personeliniz olması 
oldukça önemlidir.

♦ CRM’de birden fazla kişiye 
admin yetkisi vermekten 
kaçının.

♦ Bozulan bir CRM kurgusunu 
kurtarmak, yeni CRM kurgusu 
yaratmaktan daha zorlu olabilir.



3) Satış Fırsatı (Deal) modülünü kullanmak

♦ Satış fırsatı modülü (kurgunuza 
uyduğu sürece) satış takibi adına 
güçlü özellikler sunar. Bu 
modülü iyi bir şekilde kurgulayın 
ve kullanın.

♦ Satış fırsatı modülü 
kullanılmadığında çeşitli satış 
raporlarından faydalanamaz ve 
satış takibinde zorlanırsınız. 



4) Müşteri adayları modülünü kullanmak

♦ Müşteri adayları modülü 
satış ve pazarlamanın etkin, 
uyumlu bir şekilde CRM 
kullanabilmesi için oldukça 
önemlidir.

♦ Bu modül kullanılmadığında 
CRM üzerindeki çeşitli 
raporlardan ve özelliklerden 
faydalanamazsınız.



5) Aktiviteler modülünü kullanmak

♦ CRM üzerinde arama, toplantı, görüşme 
gibi aktivitelerinizi yönetebileceğiniz bir 
modül mevcuttur.

♦ Bu modülü kullanan firmalar, müşteri 
adayı ve satış yönetiminde daha başarılı 
sonuçlar alacaktır.

♦ Bu modülün yardımıyla müşteri adayları 
ve satışlar, çalışanlarınız tarafından 
verimli bir şekilde takip edilecektir.



6) Alan kurallarını kullanmak

♦ CRM üzerinde yanlış girilen verileri
düzenlemek ve toparlamak oldukça zaman 
tüketir ve bazı durumlarda işin içinden 
çıkamamanıza sebep olur.

♦ CRM üzerinde girilmeyen eksik veriler 
istediğiniz raporları alamamanıza sebep 
olur.

♦ Bu raddeye gelmemek adına CRM 
üzerindeki alan bazlı kuralları kullanabilir 
ve temiz bir CRM datası ile çalışabilirsiniz.



7) Mobil CRM kullanmak

♦ Saha ve satış takımlarının CRM kullanarak 
elde ettikleri değerli bilgileri CRM’e 
girmeleri oldukça önemlidir.

♦ Hareket halindeki personelinize mobil 
CRM imkanı sunun.

♦ Zoho CRM’in mobil versiyonu (iOS ve 
Android dahil) ücretsizdir. Herhangi bir 
geliştirme yapmanıza gerek yoktur.



8) İş akışlarını kullanmak

♦ CRM’de iş akışlarını verimli bir 
şekilde kullanan firmalar, satış ve 
birçok farklı süreçte daha başarılı 
oluyorlar.

♦ Sektör ve müşteriler üzerindeki 
deneyiminizi otomasyon ile 
birleştirin.

♦ Kritik iş akışları ile kayıpları 
önleyin ve daha fazla satış 
kazanın.



9) Makroları kullanmak

♦ CRM kullanırken devamlı olarak 
yaptığınız manuel işlemleri 
belirleyin.

♦ Bu işlemleri CRM içerisine bir makro
halinde tanımlayın.

♦ Artık bu işlemi manuel olarak 
yapmak yerine tek bir tuşa tıklayarak 
yapabilirsiniz.

♦ Bu sayede yüksek oranlarda vakitten 
tasarruf edebilirsiniz.



10) Müşteri adayı puanlama alanlarını kullanmak

♦ Zoho CRM üzerinde müşteri 
adaylarınızı davranışlarına, 
demografik bilgilerine veya
CRM’deki bilgilerine göre 
puanlayabilirsiniz.

♦ Bu yapı sayesinde ilgili ve sıcak
müşteri adaylarını belirleyebilir
ve önceliklendirebilirsiniz.



11) Renklendirmelerden faydalanmak

♦ Çalışanlarınız gün içerisinde 
CRM’de birçok işlem 
gerçekleştirir. CRM üzerinde 
yorulmadan hızlı çalışmak 
oldukça önem kazanır.

♦ Renkli etiketler ve durumları 
kullanarak, aradığınız kayıtları 
daha hızlı bir şekilde bulabilir ve 
durumlarını daha hızlı 
güncelleyebilirsiniz.



12) Cliq uygulamasını kullanmak

♦ Zoho CRM ile gelen Cliq
uygulaması üzerinden ekip 
içi iletişiminizi 
gerçekleştirebilirsiniz.

♦ Cliq uygulaması, Zoho 
CRM’in sol altında küçük 
bir tab halinde de 
çalışmaktadır.



13) Not alanlarını kullanmak

♦ CRM üzerinde yer alan not alanlarını 
kullanarak bir satış, müşteri, teklif 
ve benzeri herhangi bir kayıtta 
çalışanlarınızın bıraktığı tüm notları 
görüntüleyebilirsiniz.

♦ Not alanlarının kullanımı sayesinde 
iletişim adına zamandan tasarruf 
edebilir ve müşteri geçmişini etkili 
bir şekilde takip edebilirsiniz.



14) Panoları kullanmak

♦ Zoho CRM üzerinde yer 
alan panolar üzerinden 
görsel raporlar yapmak 
5 dakikadan kısa bir
sürenizi alır. (sürece 
hakim olduktan sonra)

♦ Görsel raporlarınızı CRM 
ana sayfanızdan takip 
edebilirsiniz.



15) Web to Lead Formlarını Kullanmak

♦ Zoho CRM’in web to lead
formlarını kullanmayı 
unutmayın.

♦ Web sitenizde kullanabileceğiniz 
web to lead formunuz Zoho 
CRM’e entegre bir şekilde çalışır.

♦ Web formunuzun görsel 
tasarımını da dilediğiniz gibi 
düzenleyebilirsiniz.



16) Teklif şablonlarının nasıl çalıştığını öğrenin

♦ Zoho CRM içerisinde yer alan teklifler modülünüz, 
satış fırsatları modülünüze bağlı bir şekilde çalışır.

♦ Teklif yönetiminizi Zoho CRM üzerinden 
gerçekleştirdiğinizde, tekliflerinizin performans 
yönetimini de takip edebilirsiniz.

♦ Teklifleriniz sürüm geçmişlerini Zoho CRM 
içerisinden takip edebilirsiniz.

♦ Kompleks teklif yapılarında şablonlarda zorluk 
yaşayabilirsiniz. Kullanmaya başlamadan önce teklif 
şablonunuzu Cloudyflex’e göstermenizi öneririz.



17) Zoho Marketplace ekosisteminden faydalanın

♦ Zoho Marketplace üzerinde ücretli ve 
ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir 
dolu entegrasyon mevcuttur.

♦ Bu entegrasyonları CRM sisteminize 
telefonunuza bir app indirme 
kolaylığında kurabilirsiniz.

♦ Entegrasyonları CRM sisteminize 
kurmadan önce Marketplace 
üzerindeki yorumlarına ve tarihine 
göz atmanızı tavsiye ederiz.



18) Toplu E-Posta Gönderimi İçin CRM’i Kullanmak

♦ Birçok müşterimizin yaptığı 
hatalardan biri toplu e-posta 
gönderimleri için Zoho 
CRM’i kullanmak.

♦ Doğru kullanım : Zoho 
CRM’e entegre çalışan Zoho 
Campaigns uygulamasını 
kullanmak.



Zoho CRM İçin Örnek Öğrenim Tablosu

Öğrenimi kolay özellikler Temel özellikler 
öğrenildikten sonra 

odaklanılması gereken ileri 
seviye özellikler

Zoho CRM üzerinde belli bir 
uzmanlık kazanıldıktan 

sonra odaklanılması 
gereken özellikler

• Modüllerin kullanımı ve 
çalışma prensipleri

• Admin işlemleri

• Özelleştirme seçenekleri

• Raporlar ve Panolar

• İş Akışlarının kullanımı

• Lead Scoring yapısı

• Müşteri adayları ve deal
modülünün yapısı

• Makrolar

• Entegrasyon ekosistemi

• Blueprint ve benzeri süreç 
yönetimi özellikleri

• Canvas Tasarım Stüdyosu 
(bugün sunumda 

anlatacağız)

• RFM Model Segmentasyon

• Yapay Zeka destekli 
özellikler

• Diğer ileri seviye özellikler



Zoho One’ı Verimli Kullanmak Üzerine 8 Önemli Nokta

Firmanızda Zoho One Paketini verimli bir şekilde 
kullanabilmemiz için bu sunum içerisinde Zoho One
kullanırken yapılan yaygın hataları ve size yol gösterecek 
noktaları derledik.



Bilmeyenler İçin Zoho One Nedir?



1) Elinizdeki çözümlere hakim olun

♦ CRM’e entegre bir sürece ihtiyacınız doğduysa 
ilk önce elinizdeki çözümlere bakmayı 
unutmayın. Zoho One içerisinde olabilir ☺

♦ CRM’den bağımsız bile yürütmeyi 
düşündüğünüz herhangi bir süreciniz var ise 
ilk önce elinizdeki çözümlere bakmayı 
unutmayın.

♦ Halihazırda elinizin altında 40 üzerinde dijital 
çözüm var. İletişimsizlik yüzünden şirketinizde 
boşuna harcama yapılmasının önüne geçin.



2) İhtiyacınız olmayan çözümleri kullanmayın

♦ Zoho One içerisinde kullanmaya 
ihtiyacınız olmayacak uygulamalar 
olabilir.

♦ Örneğin : Zoho CRM’e sahip 
olduğunuz için Bigin kullanmanıza 
gerek yoktur.



3) Türkiye ile uyumlu çözümlere hakim olun

♦ Zoho One içerisindeki finans, ödeme, 
dijital imza ve çeşitli çözümler sunan 
bazı uygulamaları Türkiye’ye tam 
olarak uyumlu değildir. Genel olarak 
Cloudyflex tarafından önerilmez.

♦ Bu uygulamaları Türkiye’ye uyumlu 
olmamasına rağmen kullanan firmalar 
mevcuttur. Fakat bu tamamen 
firmaların kendi özelinde aldığı bir 
karardır.



4) Çalışanlarınızı yetkilendirin

♦ Zoho One içerisinde 40 üzerinde dijital 
çözüm mevcut. Sizin vaktiniz olmasa da 
vakti olan çalışanlarınıza yetki vererek bu 
uygulamaları öğrenmeye başlayabilirsiniz.

♦ Değer gördüğünüz uygulamaları 
öğrendikten sonra kullanmaya başlayarak 
süreçlerinize dahil edebilirsiniz.



5) Entegrasyon noktalarına hakim olun

♦ Zoho One içerisinde entegre çalışan 
uygulamalara hakim olun. Bu 
uygulamaları beraber kullanın.

♦ İleri seviyede entegrasyonlar 
kurgulamak için Zoho Flow
uygulamasına göz atın.

♦ Müşterilerimizden VTC Enerji, sadece 
Zoho Flow kullanarak manuel olarak 
yaptıkları yaklaşık 200 tane süreçlerini 
artık otomasyon ile gerçekleştirdiklerini 
belirtti.



6) Türkçe Kaynaklardan Faydalanın

♦ Youtube Kanalımızda birçok 
uygulamalı webinar 
kaydımız bulunmaktadır.

♦ Bir sonraki sayfada Zoho 
One uygulamalarından 
bahsettiğimiz 
webinarlarımızı sizler için 
derledik. Etkinlikten sonra 
sunum sizlerle 
paylaşılacaktır.



2020 Özellikler 1.Bölüm – 54 Dakika

-Zoho CRM Web to Lead Formları Raporları Zoho

-CRM Web to Lead Formları üzerinde A/B Testing

-Zoho CRM Workflow/İş Akışı Kullanım Raporları 

-Zoho CRM Multiple Sales Pipeline/Çoklu Satış Hunileri

2020 Özellikler 2.Bölüm – 67 Dakika

-Cohort Analizleri

-Quadrant Analizleri 

-Wizards ile Özel Süreçlere Sahip Ekranlar Tasarlama

Fayda Sağlayacak Webinar Özetleri



Fayda Sağlayacak Webinar Özetleri

2020 Özellikler 3.Bölüm – 51 Dakika

-RFM Model Müşteri Segmentasyonu

-Diğer 2020 Zoho CRM Özellikleri 

2021 – Zoho CRM Canvas Stüdyo – 55 Dakika

-Zoho CRM Canvas Dizayn Stüdyosu ile Özel Tasarım CRM 
Ekranları Oluşturma



Fayda Sağlayacak Webinar Özetleri

Zoho CRM İçerisindeki Lead Scoring Sistemi ve 

Faydaları – 44 Dakika

-Lead Scoring Sistemi ve Kurulumu

-Sektörlere uyarlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

Zoho Social ile Sosyal Medya Yönetimi – 71 Dakika

-Zoho Social nasıl kullanılır?

-CRM ve Desk Entegrasyonu

-Ajansınız ve diğer tüm çalışanlarınız ile etkili kullanım



Fayda Sağlayacak Webinar Özetleri

Zoho PageSense ve Social Uygulamalarının 

Yeni Özellikleri – 62 Dakika

-Push Bildirimler

-Akıllı Pop-Up’lar

-Ziyaretçi Anketleri, UTM Yönetimi, YouTube Kanal Yönetimi 
ve Analizleri

Zoho SalesIQ 2.0 ve Tüm Yenilikler – 75 Dakika

-Kodsuz Chatbot Geliştirme Arayüzü

-Yeni B2C ve B2B Yapıları

-Yeni Müşteri Etkileşimi Özellikleri



Fayda Sağlayacak Webinar Özetleri

Zoho’nun Yeni Instagram, FB Messenger, 

LinkedIn Ads Entegrasyonları – 63 Dakika

-Instagram Entegrasyonu

-LinkedIn Ads Entegrasyonu

-Telegram Entegrasyonu

-FB Messenger Entegrasyonu

Zoho Expense ile Online Masraf Yönetimi –

67 Dakika

-Online Masraf Yönetimi Kurgusu

-Mobil Masraf Yönetimi Kurgusu

-CRM ve Diğer Entegrasyonlar



7) Zoho’nun Kaynaklardan Faydalanın

♦ Zoho.com üzerinden 
İngilizce dilinde 
gerçekleşen webinarlara 
katılabilirsiniz.

♦ İngilizce olarak (Zoho 
CRM sayfasındaki 
Resources başlığı altında) 
dokümantasyon ve eğitici 
videolara erişebilirsiniz.



8) İçeride Yürütebileceğiniz Projeleri İyi Belirleyin

♦ Şirketinizin tüm dijital ihtiyacını Zoho 
One üzerinden karşılamanız mümkün. 
Fakat gerçekleştirmek istediğiniz 
proje boyutlarına dikkat edin.

♦ İçeride geliştirme ve uyarlama 
yapabilecek bir ekibiniz var ise büyük 
çapta projeler yapmanız mümkün 
olabilir. Fakat büyük bir proje 
yönetcek bir ekibiniz yoksa 
Cloudyflex’in proje hizmetlerine göz 
atmayı unutmayın.



Devam Edeceğiz
♦ Mola veriyoruz

♦ Zoho CRM Canvas Stüdyosu ile firmanıza ve çalışanlarınıza 
katabileceğiniz yüksek değer. 

♦ Zoho ile WhatsApp, Instagram, FB Messenger üzerindeki müşterilerinizi 
nasıl yönetebilirsiniz?

Not : Etkinlikte anlattığımız tüm sunumları etkinlik sonrasında web sitemiz 
üzerinden sizlerle paylaşacağız.


