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 Σελίδα 1 
 

Περίληψη  

 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αξρηθά παξνπζίαζεο ηνπ vtiger CRM, 

ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ ζπκβάιεη ζηελ παξνρή πξφζζεησλ εξγαιείσλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο ψζηε λα νξγαλψζνπλ, λα πξνσζήζνπλ θαη λα δηαζεηζηνχλ κεζνδηθφηεξα 

θαη ηνπο πειάηεο θαη ηα πξνζφληα ηνπο.  Παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ 

κέζα απφ βήκαηα, ν  ηξφπνο πξέπεη λα γίλεη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηνπ CRM. Αθνινπζεί κηα αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη πνπ απηφ παξέρεη ζην ρξήζηε. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη κηα 

αλαιπηηθφηαηε πεξηγξαθή κέζσ βεκάησλ, ζρεδηαγξακκάησλ θαη εληνιψλ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο είλαη ε εηζαγσγή πειαηψλ, 

ησλ ζηνηρεηψλ ηνπο, ε δηαρείξηζε θαη ε πξφζβαζε απφ θάζε ρξήζηε ζε απηά κέζσ 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.  Αθνινχζσο γίλνληαη πεξηγξαθέο γηα ηελ καδηθή εηζαγσγή 

ζηνηρείσλ πειαηψλ, γηα ην θηιηξάξηζκα γηα ηελ εμαγσγή θαη άιισλ ζεκαληηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ γηα κηα επηρείξεζε πνπ παξέρεη ην vtiger CRM. Σέινο ε εξγαζία 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ελφο παξαδείγκαηνο κίαο ειιεληθήο επηρείξεζεο 

πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ vtiger CRM.   
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Ειςαγωγή 
 

Ζ εξγαζία νξγαλψζεθε θαη εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

ζπνπδαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο δηνίθεζεο θαη νηθνλνκίαο, ψζηε λα νινθιεξψζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζην ηκήκα δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ 

Ηδξχκαηνο Γπηηθήο Διιάδνο. Σν ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία είλαη ε ρξήζε 

ηνπ vtiger CRM, νη δπλαηφηεηέο ηνπ, ην εξγαιεία πνπ παξέρεη ζηελ ρξήζε θαη νη 

επθνιίεο πνπ δίλεη ζε κηα επηρείξεζε ζηελ βάζε ησλ θαζεκεξηλψλ δπζθνιηψλ. 

Οη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ ηελ ρξήζε ηνπ vtiger CRM άμηα πξνο δηεξεχλεζε είλαη 

πξψηνλ φηη αθνξά έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν ζε έλα ζχγρξνλν, πνιχπινθν θαη κε 

πνιιά ζηνηρεία επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Γεχηεξνλ ζπκβάιεη ζηελ νξγάλσζε θαη 

ηελ ζσζηή αξρεηνζέηεζε  πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ θαη άιισλ ζε κηα επηρείξεζε. Καη 

ηέινο απνηειεί έλα ζχγρξνλν εξγαιείν πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο αλαθαιχπηνπλ ηηο πνιιέο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ηειηθά απνθαζίδνπλ λα 

ηνλ ελζσκαηψζνπλ ζην πάγην εμνπιηζκφ ηνπο.  

Σν πξφβιεκα πνπ επηδηψθεηαη λα επηιπζεί κέζα απφ απηή ηελ εξγαζία ζρεηίδεηαη κε 

ηελ γεληθφηεξε εγθαηάζηαζε, ηελ ρξήζε ηνπ vtiger CRM, ηελ παξνπζίαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Μέζα απφ ηελ εθηεηακέλε ρξήζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο vtiger CRM επηδηψθεηαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηεο εξγαζίαο λα 

παξέρεη γλψζεηο γηα θαηαλφεζή ηνπ θαη επθνιφηεξε ρξήζε ηνπ.   

Σν παξφλ πιηθφ επηδηψθεη λα παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζε επηρεηξήζεηο ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα εγθαηαζηήζνπλ θαη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ πνπ παξέρεη κέζα 

απφ ηελ ρξήζε ηνπ ην vitger CRM.  

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη ηέζζεξα θεθάιαηα, ζην πξψην απφ απηά πεξηιακβάλεηαη 

ηζηνξηθή αλάδξνκε ηνπ ινγηζκηθνχ vtiger CRM. Παξνπζηάδεηαη ε εγθαηάζηαζή ηνπ 

θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ ππνινγηζηή θαη εηδηθφηεξα κε ην 

windows. Σν επφκελν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ vtiger  θαη ηελ θφξησζε ηνπ CRM,  

ηηο αξρηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

Σν επφκελν θεθάιαην ηξία, πεξηιακβάλεη ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ vtiger CRM, 

φπσο ηελ εηζαγσγή επαθψλ, ηελ κνξθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην πξφγξακκα 

αληηιακβάλεηαη θ.ιπ.  
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Σέινο ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ελφο ειιεληθνχ παξαδείγκαηνο 

απφ ηελ παξνπζίαζε κηαο ειιεληθήο ηξάπεδαο, ηεο Attica bank, απφ ην 2008 ηνπ 

vtiger CRM θαη ησλ νθειψλ πνπ έρεη απνθηήζεη κέζσ ηνπ πειαηνθεληξηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ θαη 

ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ 

παξαθάησ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε γηα ην vtiger CRM. 
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Κεφάλαιο 1: Το vtiger 

1.1 Τι είναι το vtiger 
 

Σν vtiger είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα θάζε επηρείξεζε, θαη απηφ γηαηί κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο. Απηφ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη νη θάζεηο ηνπ θχθινπ ησλ πσιήζεσλ (πξνπψιεζε - πψιεζε) είλαη ε 

ίδηα γηα θάζε επηρεηξεκαηηθφ θιάδν. 

Οη ρξήζεηο ηνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Marketing, ησλ πσιήζεσλ 

θαη ησλ κεηαπσιήζεσλ πνπ κέρξη πξφηηλνο αληηκεησπίδνληαλ κε δηαθνξεηηθά 

εξγαιεία, φπσο ππνινγηζηηθά θχιια ηνπ Excel, πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ηνπηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Γηα λα κελ πξνρσξήζνπκε ζε αλαθνξέο 

γηα ηηο αμηνινγήζεηο γξαθεηνθξαηίαο: φπσο θαθέισλ, πηλάθσλ κε κελχκαηα θ.ιπ. ε 

απηέο  ηηο  πεξηπηψζεηο νη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πειάηεο είλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζε 

δηαθνξεηηθά αξρεία, ρσξίο δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ  

δξαζηεξηνηήησλ. Υσξίο ζρεδηαζκφ ζηηο επηζθέςεηο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλε 

ζηνπο πειάηεο ηνπο νη επηρεηξήζεηο. 

Ζ θαιή δηαρείξηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε, σο εθ ηνχηνπ, φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Marketing, ησλ πσιήζεσλ θαη κεηαπσιήζεσλ είλαη φια ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζε 

ζρέζε κε έλα θνηλφ αληηθείκελν πνπ νλνκάδεηαη εγγξαθή πειάηε. Απηφ δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα παξαθνινπζεί ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ θχθινπ 

πσιήζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο δείθηεο θαη ηηο εθζέζεηο. Ζ δηαδηθαζία θαηάηκεζεο 

ελεξγεί κε ζπληνληζκέλν ηξφπν, κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηνπο ππάξρνληεο θαη 

ηνπο πηζαλνχο πειάηεο. 

Σν vTiger εθηφο απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, έρεη κηα κνλάδα δηαρείξηζεο πνπ 

ξπζκίδεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο, απφ ηηο νκάδεο, ηα πξνθίι θαη είλαη νη ξφινη απζηεξά 

πξνζδηνξηζκέλνη, νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε θνξέα πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ 

πειάηε. Σν ζχλνιν ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ιχζεο ηνπ vtiger ην 

θαζηζηνχλ έλα ηδηαίηεξα επέιηθην θαη πξνζαξκφζηκν ζε θάζε αλάγθε. ην vtiger 

κπνξνχλ λα επαλαζρεδηαζηνχλ φιεο νη κνξθέο πξνζζέηνληαο θαη αθαηξψληαο ηα 

πεδία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ζέηνληαο θαηάιιειεο ηηκέο ζην drop-down ηνπ κελνχ, 

κπνξνχλ επίζεο λα απνθαζίζνπλ πψο ζα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ζηνηρεία γηα θάζε 
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ρξήζηε. Σν vtiger αλαπηχζζεηαη κέζσ ηνπ Webtechnology, σο εθ ηνχηνπ, δελ απαηηεί 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δηαθνκηζηή clientand, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί νπνπδήπνηε ζην 

intranet ή internet ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε. Ζ δηαζχλδεζε ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα 

έρεη γίλεη κε ηελ ηερλνινγία AJAX πνπ επηηξέπεη κηα απνηειεζκαηηθή θαη γξήγνξε 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο. Ζ βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην vtiger 

είλαη ε Mysql γηα ηελ εμαζθάιηζε πςειψλ πξνηχπσλ αζθαιείαο θαη εμαηξεηηθή 

απφδνζε αθφκα θαη γηα κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ. Μεγάινο ρψξνο κεηαμχ ησλ κέζσλ 

ηνπ vtiger, είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο γηα ηα 

δεδνκέλα θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε λέεο θπθινθνξίεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο αζθάιεηαο.  

http://www.crmvillage.it/index.php/manuale-crm-vtiger/#googtrans/it/en. 

 

 

1.2 Πωσ πραγματοποιείται η εγκατάςταςη του vTiger 
 

Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο πιηθνχ γηα ηελ εγθαηάζηαζε vΣiger ζε έλαλ ππνινγηζηή ή ζε 

έλα εηδηθφ server είλαη: 

 PC κε επεμεξγαζηή Pentium ή AMD 1 GHz ή ηαρχηεξνο. 

 256 MB RAM ειάρηζην, αλάινγα κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ εγθξίζεθε. 

 θιεξφο δίζθνο κε ηνπιάρηζηνλ 500 MB ειεχζεξνο γηα πιήξε εγθαηάζηαζε 

ησλ Windows πνπ παξέρνληαη απφ CrmVillage.biz. 

Σν vtiger έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε Microsoft Windows 

2000 / XP / 2003 θαη ζε φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Linux. 

Σν vtiger είλαη έλα πξφγξακκα πεξηήγεζεο ζην Web γίλεηαη ε κνλαδηθή πξνυπφζεζε 

γηα ηελ εθαξκνγή «ζηξψκα» γηα ηε ρξήζε απηήο ηεο ιχζεο CRM, θαη ε αλάιπζε ηνπ 

βίληεν είλαη 1024 x 768 pixels. Ο πεξηεγεηήο πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηεί  πξέπεη λα 

επηηξέπεη ηε ρξήζε ησλ cookies θαη ηελ ρξήζε ηεο Javascript. 

Manual dedicated to CRM vTiger CRM OPEN SOURCE,2008. 

http://www.crmvillage.it/index.php/manuale-crm-vtiger/#googtrans/it/en
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1.3 Εγκατάςταςη του VTiger ςε Microsoft Windows 

Αλ έρεη γίλεη θαηέβαζκα ηνπ vΣiger δελ γίλεηαη εγθαηάζηαζε, ζα πξέπεη πξψηα λα 

αλνίμεη ην αξρείν ZIP θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθηειεζηεί δηπιφ θιηθ ζην vTiger-ITA-

WIN32.EXE γηα λα αξρίζεη ε εγθαηάζηαζε. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη γίλεη αγνξά ηνπ 

vtiger, ε δηαδηθαζία απινπνηείηαη αθφκε πεξηζζφηεξν. Αξθεί λα γίλεη θιηθ ζην αξρείν 

vtiger.-WIN32.EXE, έηζη ζα εκθαληζηεί γηα πξψηε θνξά ζηελ δηαδηθαζία 

εγθαηάζηαζεο νζφλε θφξησζεο, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα (ζρήκα 1.1). 

 

ρήκα 1.1 

 

ηελ ζπλερεία πεξηγξάθεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ην ζρήκα 1.2 ην πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο νινθιεξψλεηαη κε  ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, 

ηφηε κηα δεχηεξε νζφλε εκθαλίδεηαη θαη δεηά λα γίλεη επηβεβαίσζε ζρεηηθά κε ηελ 

εγθαηάζηαζε vtiger , φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ ζπλερεία ζην ζρήκα 1.2: 

Manual dedicated to CRM vTiger CRM OPEN SOURCE,2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Σελίδα 9 
 

ρήκα 1.2 

 

ηελ ζπλέρεηα επηιέγεηαη απφ ηνλ ρξήζηε ην πιήθηξν Next > γηα λα ζπλερηζηεί ε 

εγθαηάζηαζε. Καη ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ε απνδνρή ηεο άδεηαο ρξήζεο, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 1.3. 

Manual dedicated to CRM vTiger CRM OPEN SOURCE,2008. 

ρήκα 1.3 

 

ηελ ζπλέρεηα ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη [Δγθαηάζηαζε] γηα λα ζπλερηζηεί ε 

εγθαηάζηαζε. Θα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε έλα παξάζπξν πνπ κπνξεί λα επαιεζεχζεη 

ιεπηνκεξψο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ vtiger, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1.4 
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ρήκα 1.4 

 

Ζ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα δηαξθέζεη κεξηθά ιεπηά, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη 

λα πεξηκέλεη κέρξη λα νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε θαη ζηελ νζφλε εκθαλίδεηαη, ην 

ζρήκα 1.5. 

 

ρήκα 1.5 

 

ηελ ζπλέρεηα ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην πιήθηξν επφκελν θαη θαηφπηλ ην 

πιήθηξν νινθιήξσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Σν πξφγξακκα εγθαζηζηά ζηνλ 

ππνινγηζηή ηε βάζε δεδνκέλσλ MySQL γηα vtiger θαη Apache Web Server γηα λα 

επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ζην CRM. Με ηελ πξφζβαζε ζηνλ πίλαθα ππεξεζηψλ ζα 

είλαη ήδε ζε ιεηηνπξγία Windows Automatic vTiger5Server θαη vTiger5DataBase κε 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 1.6. 
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ρήκα 1.6 

 

Ο ρξήζηεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην δηαρεηξηζηή θαη ηνλ ηχπν «δηαρεηξηζηήο», 

ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζνχλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ vtiger, 

γηα ηελ απφθηεζε πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα είλαη: 

 

Users> ADMIN PASSWORD> ADMIN 

 

ηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηεο έθδνζε vΣiger Multiplatform (Linux / BSD / 

MacOSX / Windows) εάλ έρεη αγνξαζηεί ε απην-εγθαηάζηαζε ηεο πιαηθφξκαο 

Verione γηα Windows / Linux / BSD / MacOSX ζε πεξηβάιινλ κε WAMP / XAMP / 

LAMP / MAMP γηα λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ξπζκηζηεί ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ  ηα 

αθφινπζα βήκαηα: 

Manual dedicated to CRM vTiger CRM OPEN SOURCE,2008. 
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Πξώην βήκα. 
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Γεύηεξν βήκα. 
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Σξίην βήκα. 
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Σέηαξην βήκα. 
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Κεφάλαιο 2: Λειτουργία του vtiger. 
 

ε απηή ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη κηα εηζαγσγή ζην vtiger γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ ζα 

εξρφληνπζαλ γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ vtiger, κε παξνρή ησλ 

βαζηθψλ γλψζεσλ ψζηε λα εμνηθεησζεί ζηελ πξάμε κε απηφ. 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ νη αθφινπζεο πηπρέο: 

 Πσο πξαγκαηνπνηείηαη ε είζνδνο ζην ζχζηεκα: πεξηγξάθεηαη κε πνηνλ ηξφπν 

κπνξεί λα έρεη θάπνηνο πξφζβαζε κέζσ ηνπ browser ζην vtiger. 

 Αξρηθή ειίδα: Αθνινπζεί κηα πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αξρηθήο 

ειίδαο. 

 Σξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη πινήγεζε: Γείρλεη ηελ άλσ πεξηνρή ηεο vtiger, απφ 

ηελ νπνία κπνξεί θάπνηνο λα έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ CRM. 

 Οη πξνηηκήζεηο: αθνξά ην ρψξν πνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηηο πξνζσπηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ην vtiger. 

 Λεηηνπξγίεο αλαδήηεζεο: Γείρλεη ηελ ηζρπξή κεραλή αλαδήηεζεο vtiger. 

 Πξνλνκία πξφζβαζεο: Γηα λα μεθηλήζεη θάπνηνο ηελ πξφζβαζε ζην vtiger θαη 

γηα λα επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ CRM πξέπεη λα 

είλαη δηαρεηξηζηήο ηνπ. Απφ ηελ πξψηε πξφζβαζε ζην vtiger είλαη ρξήζηκν λα 

μέξεη πσο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηνπο ρξήζηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθά 

γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. 

 

Vtiger CRM v5.x: User and Administration Manual,2010 
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2.1 Φόρτωςη του CRM. 
 

Ο ρξήζηεο πξέπεη λα αξρηθά λα εηζάγεη "Όλνκα ρξήζηε" θαη ηνλ "Κσδηθφ 

πξφζβαζεο" γηα λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην πξφγξακκα. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

αθφκα, λα επηιέμεη ην ζέκα θαη ηε γιψζζα, εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ηνπ vtiger ζαο. Μεηά ηελ εηζαγσγή "Όλνκα ρξήζηε" θαη ηνλ 

"Κσδηθφ πξφζβαζεο", ν ρξήζηεο κπνξεί λα παηήζεη ην <Enter> ή ην πιήθηξν 

Δίζνδνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα 2.1. 

 

ρήκα 2.1 

 

 

Αθνινχζσο ζην άκεζν επφκελν ζρήκα (ζρήκα 2.2) παξνπζηάδεηαη ην παξάζπξν πνπ 

ζα εκθαληζηεί ζην ρξήζηε αθνχ απνδψζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη απφθηεζε 

πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα. 
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ρήκα 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζειίδαο, φπσο εκθαλίδεηαη ζην θέληξν ζην ζρήκα 2.2, 

δείρλεη ηα ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ αιιαγή απηψλ ησλ 

κπινθ, ζχξνληαο ην πνληίθη ζην αγαπεκέλν ζαο ζεκείν (drag and drop). Σα 

πεξηερφκελά ηνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ. 

Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνζεθεχνπλ ην 

"Όλνκα ρξήζηε" θαη ηνλ "Κσδηθφ πξφζβαζεο" πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξφζβαζε ζην 

ζχζηεκα. Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ, φηη νη άιινη δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, δελ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο γηα 

λα απνζεθεχζεηε ηηο παξακέηξνπο ηηο πξφζβαζεο. Απηή ε ιεηηνπξγία ζπκβάιεη ζηηο 

πεξηπηψζεηο απψιεηαο ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο.  

Vtiger CRM v5.x: User and Administration Manual,2010 
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2.2.1 Αρχική ςελίδα CRM 
 

Μεηά ηελ θφξησζε ηνπ CRM, ν ρξήζηεο ζα κπνξέζεη λα δεη ηελ αξρηθή ζειίδα φπσο 

πξνβάιιεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα (ζρήκα 2.3). 

ρήκα 2.3 

 

 

Με βάζε ην ζέκα πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηνλ ρξήζηε, νη ξπζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ηα δεδνκέλα πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλα ζην CRM ζχζηεκα. Αθνινπζεί ε αξρηθή ζειίδα θαη πσο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ CRM. 

Αξρηθή ζειίδα πεξηερόκελνπ. 

Ζ βαζηθή πεξηνρή ζηελ αξρηθή ζειίδα, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην θέληξν ηνπ ζρήκαηνο 

(ζρήκα 2.3): CRM αξρηθή ζειίδα, εκθαλίδεη έλα κπινθ πεξίιεςε ησλ πην 

ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ CRM. Μπνξεί ν ρξήζηεο λα αιιάμεη ηε ζεηξά ησλ 

κπινθ ζχξνληάο ηα ζε άιιν ζεκείν. Μπνξεί επίζεο λα αιιάμεη ην πεξηερφκελν ηεο 

αξρηθήο ζειίδαο φπσο εμεγείηαη ζηελ ελφηεηα, νη πξνηηκήζεηο κνπ. 
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Λίζηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο αξρηθήο ζειίδαο. 

 Σακπιφ Ηζηνζειίδα: Απηφ ην ηακπιφ εκθαλίδεη ηα δεδνκέλα πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλα ζην ζχζηεκα CRM σο γξαθηθφ. Σν γξαθηθφ απηφ ζπλνςίδεη 

φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξήζηε πνπ έρεη εηζέιζεη ζην 

CRM. 

 Ο αξρηθφο κνπ ινγαξηαζκφο: Δδψ κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεη κηα ιίζηα ησλ 

πςειφηεξν ινγαξηαζκψλ ηνπ. Σν πεξηερφκελν απηνχ ηνπ θαηαιφγνπ 

παξάγεηαη πξνζζέηνληαο φια ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζε δπλαηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε κεκνλσκέλνπο ινγαξηαζκνχο. 

 Ζ πςειφηεξεο αλνηρηέο δπλαηφηεηεο: Απηή είλαη κηα ιίζηα ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ ρξήζηε. Γελ πεξηιακβάλεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ αλαηίζεληαη ζε άιινπο 

ρξήζηεο. 

 Οη ρνξεγήζεηο ηνπ ρξήζηε ζηελ νκάδα: Απηή ε ιίζηα ησλ εγγξαθψλ CRM 

πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε κηα νκάδα φπνπ είλαη κέινο. 

 Σν πξφβιεκα δειηίσλ ηνπ ρξήζηε: Πεξηιακβάλεη ηελ ιίζηα ησλ δειηίσλ πνπ 

έρνπλ αλαηεζεί ζε απηφλ ή ζε κηα νκάδα φπνπ είλαη κέινο. 

 Κιεηδί κεηξήζεσλ: Οη βαζηθέο κεηξήζεηο είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ ιίζηα ξχζκηζεο θαη πξνβνιήο ηνπ ρξήζηε. 

Γηα ηα δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε ελφηεηα ηνπ CRM, κπνξείηε λα 

δεκηνπξγήζεηε πξνβνιέο ιίζηαο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο ηδηαίηεξεο ηνπ θάζε ρξήζηε. Σα θξηηήξηα απηά κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ, γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο θίιηξνπ. Οη 

βαζηθέο κεηξήζεηο ζα πξνζζέζνπλ έσο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαρσξήζεσλ ηνπ 

CRM πνπ πιεξνχλ απηά ηα θξηηήξηα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί ν ρξήζηεο λα 

νηθνδνκήζεη κηα πξνβνιή ιίζηαο φισλ ησλ εηζαγσγψλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί. 

ηε ζπλέρεηα, νη βαζηθέο κεηξήζεηο ζα δείμνπλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ελ 

ιφγσ πξνζθνξψλ. 

 Σα αξρηθά πςειά απνζπάζκαηα: ε απηφ ην ζεκείν είλαη αλνηρηφ κφλν 

εηζαγσγηθά ηεο ιίζηαο ηνπ ρξήζηε. Όιεο νη εγγξαθέο ηαμηλνκνχληαη κε βάζε 

ην πνζφ ηνπο. 

 Οη πςειφηεξεο αλνηρηέο παξαγγειίεο: Δδψ θαηαρσξνχληαη κφλν θαη κφλν νη 

εληνιέο αλνηθηψλ πσιήζεσλ ηεο ιίζηαο. Όιεο νη εγγξαθέο ηαμηλνκνχληαη κε 

βάζε ην πνζφ ηνπο. 
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 Οη αξρηθέο αλνηρηέο παξαγγειίεο αγνξάο: ε απηφ ην ζεκείν θαηαρσξνχληαη  

κφλν νη αλνηρηέο παξαγγειίεο ηνπ ρξήζηε ζηε ιίζηα. Όιεο νη εγγξαθέο 

ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηα πνζά ηνπο. 

 Σν αξρηθφ αλνηρηφ ηηκνιφγην: Δδψ θαηαρσξνχληαη κφλν ηα αλνηρηά ηηκνιφγηα 

ηνπ ρξήζηε ζηε ιίζηα. Όιεο νη εγγξαθέο ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ην πνζφ ηνπο. 

 Οη λέεο εγγξαθέο ηνπ ρξήζηε: Δδψ ππάξρνπλ νη λένη ππνςήθηνη πειάηεο πνπ 

έρνπλ εκθαληζηεί.  

 Δπεξρφκελεο θαη εθθξεκείο δξαζηεξηφηεηεο: Δδψ αλαθέξνληαη νη επηθείκελεο 

θαη ελ αλακνλή δξαζηεξηφηεηεο απφ ην εκεξνιφγην ηνπ ρξήζηε. Ζ ελ αλακνλή 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ θαζπζηεξήζεη θαη δελ έρνπλ θιείζεη. 

 Οη πξφζθαηεο αλαθνξέο FAQs: Απηή είλαη κηα ιίζηα ησλ εγγξαθψλ ηνπ 

ρξήζηε ζηε βάζε γλψζεσλ. 

 

Vtiger CRM v5.x: User and Administration Manual,2010 

 

 

2.2 Το κυρίωσ μενού του vtiger CRM 
 

Σν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί εμεγεί πσο ν ρξήζηεο ζα κπνξέζεη λα εμνηθεησζεί κε ηελ 

αξρηθή ζειίδα θαη πσο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην vtiger CRM (ζρήκα 2.3). 
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ρήκα 2.4 
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Καηάινγνο ησλ θύξησλ πηλάθσλ θαη πεξηγξαθή νξγάλσλ ηνπ vtiger CRM. 

Πίλαθαο 2.1 

Οη βαζηθέο 

εηαηξίεο 

Λίζηεο κε ηηο βαζηθέο εηαηξίεο ηνπ ρξήζηε. Σν πεξηερφκελν απηήο ηεο 

ιίζηαο ππνινγίδεη ηελ πξνζζήθε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ θαη ζπλδέεηαη κε 

ηελ εηαηξεία. 

Κύξηεο 

ιεηηνπξγίεο 

αλνίγκαηνο 

Λίζηα κε ηηο πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο αλνίγκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Λεηηνπξγίεο ζηελ 

νκάδα κνπ 

Λίζηα κε δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο νληφηεηεο ηνπ CRM πνπ έρνπλ 

εθρσξεζεί ζηελ νκάδα ρξεζηψλ ζηελ νπνία είλαη κέινο ν ρξήζηεο. 

Σν εηζηηήξην ηνπ 

ρξήζηε 

Καηάινγνο ησλ δειηίσλ (Helpdesk) πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζην ρξήζηε ή 

ζηελ νκάδα ηελ νπνία αλήθεη. 

Κιεηδί 

παξακέηξσλ 

ε απηφ ην πιαίζην είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εγγξαθψλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο ιίζηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε 

σο πεξίιεςε. Θα κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο πσο είλαη κηα κνξθή 

αλαδήηεζεο. 

εκαληηθέο 

παξαζέζεηο ηνπ 

ρξήζηε 

Δθηίκεζε ησλ θαιχηεξσλ ηαμηλνκήζεσλ ζηελ βάζε ηνπ πνζνχ. 

Οη πην ζεκαληηθέο 

παξαγγειίεο ηνπ 

ρξήζηε. 

Καιχηεξεο παξαγγειίεο, ηαμηλνκεκέλεο βάζεη πνζνζηνχ. 

Οη 

ζεκαληηθόηεξεο 

παξαγγειίεο θαη 

αγνξέο ηνπ 

ρξήζηε. 

Παξαγγειίεο κε βάζε ηελ θαηάηαμε ηεο πνζφηεηαο. 

Σα βαζηθά 

αλνηρηά ηηκνιόγηα 

ηνπ ρξήζηε 

 

Λνγαξηαζκνί θαη αλνηρηέο παξαγγειίεο, ηαμηλφκεζε ησλ βαζηθψλ πνζψλ. 

Ο λένο νδεγόο Πξφζζεηεο νδεγίεο πηζηψζεσλ. 

Δθθξεκείο θαη 

επεξρόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο 

Δπεξρφκελεο θαη εθθξεκείο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

εκεξνιφγην ηνπ ρξήζηε. 

Σα πξόζθαηα 

FAQ ηνπ ρξήζηε. 

χλδεζε κε ην ηειεπηαίν FAQ πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ην vTiger. 
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Όια ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην vtiger πξέπεη λα έρνπλ έλα 

δηαρεηξηζηή. Ζ ζειίδα εκθαλίδεη ηηο εγγξαθέο δεδνκέλσλ πνπ έρεη θαηαρψξηζε ζηελ 

θαηνρή ηνπ θαη φρη απηέο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε άιινπο ρξήζηεο ηνπ vtiger. 
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2.3 Λειτουργία πλοήγηςησ 
 

ην πάλσ κέξνο φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην ζρήκα 2.5 επηηξέπεη ην πξφγξακκα ηελ 

πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

 

ρήκα 2.5 

 

 

Πεξηνρή θόξησζεο (Log in): Βξίζθεηαη ζηελ πάλσ δεμηά πεξηνρή θαη δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα έρεη πξφζβαζε ζηηο πξνηηκήζεηο ηεο νζφλεο ηνπ ψζηε λα 

κπνξεί λα ζπκβνπιεχεηαη ηελ ειεθηξνληθή βνήζεηα θαη λα απνζπλδέεηαη απφ ην 

vtiger. Γίπια ππάξρεη ε έμνδνο κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο ηνπ vtiger θαζνξίδεη ηελ 

ζχλδεζε.  

Πινήγεζεο πεξηνρή (Area di navigazione): Δπηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο vtiger CRM. 
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Μελνύ γξήγνξεο ιεηηνπξγίαο (Ceazionevelonce): Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη γξήγνξα νληφηεηεο ζην vtiger (νδεγνχο, επαθέο, επθαηξίεο). 

Αλαδήηεζε (Cerca): Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη κεκνλσκέλεο ιέμεηο ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ vTiger. 

Δξγαιεία (Strumeti): Δπηηξέπεη ηε γξήγνξε πξφζβαζε ζην εκεξνιφγην, ξνιφη, 

αξηζκνκεραλή θαη άιια εξγαιεία vtiger ε νπνία, ζε γεληθέο γξακκέο είλαη θνηλή θαη 

ζε ζπρλή ρξήζε. 
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2.4  Προτιμήςεισ του χρήςτη.  
 

ηνλ πίλαθα 2.1 ν ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε λα επηιέμεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, λα αλνίγεη 

έλα παξάζπξν πνπ ηνπ επηηξέπεη  λα πξνβάιιεη θαη λα επεμεξγαζηεί  ηηο πιεξνθνξίεο 

θαη λα νξίζεη ηηο δηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο. 

Πίλαθαο 2.1 

Πιαίζηα 
 

Γηαρεηξηζηήο  
Αλ ζην πιαίζην ειέγρνπ "admin" έρνπκε "on" ν ρξήζηεο έρεη δηθαηψκαηα 

δηαρεηξηζηή. Σν πεδίν απηφ κπνξεί λα αιιάμεη κφλν απφ ηνλ δηαρεηξηζηή. 

Ρόινο θαη 

ύλδεζε 

Υξήζηε 

Απηφ ην πεδίν είλαη ν ξφινο πνπ αλαηίζεηαη θαη κπνξεί λα αιιάμεη κφλν απφ 

ηνλ δηαρεηξηζηή. 

Ρόινο θαη 

ύλδεζε 

Υξήζηε: Μέινο 

Απηφ ην πεδίν δείρλεη αλ είλαη ελεξγφο ν ρξήζηεο. Αλελεξγνί ρξήζηεο δελ 

έρνπλ πξφζβαζε ζε vtiger. Σν πεδίν απηφ κπνξεί λα αιιάμεη κφλν απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή. 

Πεξηζζόηεξεο 

Πιεξνθνξίεο - 

Τπνγξαθή: 

Ο νξηζκφο ηεο ππνγξαθήο πνπ πξνζηίζεηαη ζην e-mail ηνπ ρξήζηε. 

Πεξηζζόηεξεο 

Πιεξνθνξίεο – 

Αλαθνξά ζην: 

Δδψ θαιείηαη ε επνπηηθή αξρή πνπ έρεη αλαηεζεί ζην ρξήζηε. 

Αξρηθή ζειίδα-  

ζηνηρεία 
Δδψ γλσζηνπνηείηαη φηη ην CRM θαίλεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ρξήζηε. 

Δηηθέηα ζε 

«ζπλλεθάθη» 

Απηφ ην θνπκπί επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα θξαηήζεη ηνπο θαηαιφγνπο απηνχο 

εκθαλείο ή θξπκκέλνπο. 

Η νκάδα ηνπ. Αλ ν ρξήζηεο είλαη κέινο κηαο νκάδαο ζα εκθαλίδεηαη ν θαηάινγνο ησλ κειψλ. 

Ιζηνξηθό 

θόξησζεο 

Παξνπζηάδεη ην ηζηνξηθφ ηνπ vtiger ζηηο πξνζβάζεηο απφ δηαθνξεηηθνχο 

ρξήζηεο. 
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Ο ρξήζηεο κε ην λα επηιέμεη [Edit] έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ. 

Ζ επηινγή View User Control  ιεηηνπξγεί κφλν εάλ ην επηηξέπεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ  

vtiger. Ζ εληνιή θαη ηα πεξηερφκελα ησλ κπινθ απεηθνλίδνληαη ζηελ Αξρηθή ειίδα 

θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ γηα θάζε ρξήζηε. 
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2.5 Χαρακτηριςτικά πλήρησ αναζήτηςησ. 
 

Ζ αξρηθή ζειίδα παξέρεη κηα ηζρπξή ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο πνπ επηηξέπεη ζην 

ρξήζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηζρπξή αλαδήηεζε ζην ζχλνιν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ 

vtiger. Μπνξεί λα αλαδεηήζεη πιεθηξνινγψληαο κηα ιέμε ζην πεδίν αλαδήηεζεο θαη 

λα παηήζεη ην πιήθηξν [search], φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 2.5. 

ρήκα 2.5 
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2.6 Προνόμια Πρόςβαςησ  
 

Σα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρξήζηε πνπ θάλεη ρξήζε θαη έρεη  

πξφζβαζε ζην vtiger θαζνξίδεηαη απφ ην δηαρεηξηζηή. Κάζε ρξήζηεο ηνπ vtiger 

κπνξεί λα απνιακβάλεη ηα εμήο πξνλφκηα: 

• Άδεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ CRM. 

• Άδεηα γηα λα βιέπεη νξηζκέλα δεδνκέλα ηνπ CRM. 

• Άδεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ή αιιαγή ησλ δεδνκέλσλ ζε νξηζκέλεο ελφηεηεο CRM. 

• Άδεηα γηα ηε δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζε νξηζκέλεο ελφηεηεο CRM. 

• Άδεηα γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμαγσγή δεδνκέλσλ ζε νξηζκέλεο ελφηεηεο CRM. 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ηα βέιηηζηα vtiger πξέπεη λα δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο εηαηξείαο πνπ ην ρξεζηκνπνηεί. Οπνηνζδήπνηε ρξήζηεο κε δηθαηψκαηα 

δηαρεηξηζηή κπνξεί λα αιιάμεη φιεο ηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ vtiger. Αθφκε θαη γηα 

ηνπο ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή, σζηφζν ππάξρνπλ πνιιέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπνπλ λα ξπζκηζηνχλ ζηνηρεία φπσο ε παξνπζίαζε ησλ 

δεδνκέλσλ ρσξίο λα αιιάδεη ε βαζηθή δνκή ηνπ vtiger. 

Ζ θαξδηά ηνπ vtiger απνηειείηαη απφ ηα δεδνκέλα ησλ πειαηψλ. Πξηλ ηελ εηζαγσγή 

ησλ πειαηψλ ζα πξέπεη λα εηζαρζνχλε  ηα ζηνηρεία ζσζηά, είλαη ζεκαληηθφ ν ρξήζηεο 

λα γλσξίδεη ηελ δηαδηθαζία πψιεζεο κε vtiger. Γηαδηθαζία πνπ ζα πεξηγξάθεη 

αλαιπηηθφηεξα ζηελ ζπλερεία. ηελ πξψηε πεξίπησζε ζπληζηάηαη λα εηζαρζνχλ ηα 

πην ζεκαληηθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζηεζνχλ νη πεξηζζφηεξν θαη πην 

νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξίεο. Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ πειαηψλ παξέρνληαη κηα 

επξεία πνηθηιία ησλ δπλαηψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ CRM. Ωο δεχηεξν βήκα, εηζάγνληαη ηα 

πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη πξηλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηαιφγσλ. 

Αθνινχζσο ζα πξέπεη λα ππάξμεη επηθνηλσλία κε ηα άιια κέιε ηεο επηρείξεζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην κεξίδην ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ CRM.  

Vtiger CRM v5.x: User and Administration Manual,2010 
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Κεφάλαιο 3: Η διαχείριςη τησ διαδικαςίασ των 

πωλήςεων.  
 

Ζ δηνίθεζε θαη ε ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ επαθψλ κε ηνπο πειάηεο είλαη ην πην 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο Customer Relationship Management (CRM) ηνπ 

vtiger δηαθξίλεη ηξεηο ηχπνπο επηθνηλσλίαο: 

 Οδεγόο: Αληηπξνζσπεχεη ην κέγεζνο ελφο ζπζηήκαηνο CRM πνπ απαηηείηαη 

γηα λα παξαθνινπζείηαη θαη λα γίλεηαη ε επαθή κε έλα δπλεηηθφ πειάηε. Ζ 

νληφηεηα απηή ζπιιέγεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έιαβε απφ κηα αίηεζε ελφο 

πηζαλνχ λένπ πειάηε. Αλ αθνινπζεζεί ην πξνβάδηζκα ζηε δεκηνπξγία κηαο 

επθαηξίαο πσιήζεσλ ζα κεηαηξαπεί ζε κηα επαθή πνπ κπνξεί λα νξηζηεί απφ 

έλα θπζηθφ πξφζσπν ή εηαηξία. Έηζη ζην vtiger πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο 

γηα ην πφζεο εγγξαθέο ζα κεηαηξαπνχλ ζε πξαγκαηηθέο επθαηξίεο πσιήζεσλ. 

 Δηαηξεία: Σν κέγεζνο πνπ αλακέλεηαη γηα δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Δπηθνηλσλία: Σν πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ππαξρφλησλ 

πειαηψλ ηεο επηρεηξήζεο, φηαλ αλαθέξνληαη ζε έλα άηνκν. 

 

Δπεηδή ε αιιειεπίδξαζε κε κηα εηαηξεία πνπ πάληνηε λα αλαηξέρεη ζε ηδηψηεο είλαη 

ζθφπηκν λα νξίζεη θαη’ αξράο ηελ εηαηξεία θαη, ζηε ζπλέρεηα, νη κεκνλσκέλεο επαθέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηαηξεία θαη ηνλ ρεηξηζκφ πνπ δεκηνπξγήζεθε. 

Καηά ην ρεηξηζκφ ησλ επαθψλ ην vtiger, κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζπλδέζεηο κε ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ ζσζηά ηηο επαθέο ηνπο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ φια ηα 

ζηάδηα ηεο πψιεζεο γηα θάζε επαθή ή εηαηξεία. 

Παξάδεηγκα ηεο δηαρείξηζεο επαθψλ ζηε δηαδηθαζία πσιήζεσλ: 

 Έλαο δπλεηηθφο πειάηεο ζα επηθνηλσλήζεη κε ην ρξήζηε γηα ηελ ππνβνιή 

αηηήκαηνο. Ο ρξήζηεο δεκηνπξγεί έλαλ νδεγφ ζην νπνίν ζπιιέγεη ηα βαζηθά 

ζηνηρεία φπσο  π.ρ.: Όλνκα, Δπψλπκν, Email, Σειέθσλν, εηαηξία θαη 

πεξηγξαθή ηνπ αηηήκαηνο. 
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 Ζ θαηάζηαζε ηεο επαθήο απηήο, ζα δηαηεξεζεί κε πξνβάδηζκα κέρξη λα γίλεη 

ζαθέο θαηά πφζνλ ππάξρεη ε επθαηξία γηα πσιήζεηο. Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή ηελ επαθή, ζα απνζεθεπηνχλ ζην CRM. 

Αλ ππάξρεη κηα «επθαηξία γηα πψιεζε», ε πξνηεξαηφηεηα κπνξεί λα κεηαηξαπεί. 

Απηφ ζα δεκηνπξγήζεη κηα επθαηξία ζχλδεζεο κε φιε ηελ εηαηξία. Ο νδεγφο 

δηαγξάθεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη θαη είλαη αθφκα δηαζέζηκεο, θαη 

ζηελ ζπλερεία παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο ζηηο επαθέο, 

εηαηξεηψλ-επθαηξηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε δηαδηθαζία, κφλν νη επαθέο θαη νη 

εηαηξείεο πνπ έρνπλ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζπκθσλία. Σν vtiger δελ πξέπεη 

λα επηβαξχλεηαη κε ηα δεδνκέλα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ωζηφζν, κπνξεί  πάληα 

λα πξνζηεζνχλ λέεο εηαηξείεο. 

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 

 

3.1. Οδηγόσ  
 

Ο νδεγφο είλαη ε πξψηε επαθή κε ηνπο πηζαλνχο πειάηεο. Μπνξεί ν ρξήζηεο λα 

ζπιιέμεη νδεγνχο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ, φπσο εκπνξηθέο εθζέζεηο, 

δηαθήκηζε, παξνπζηάζεηο, θ.ιπ. Ίζσο απηφ λα κελ νδεγήζεη ζε κηα ζπκθσλία, αιιά 

απηφ δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδεη ηελ παξαθνινχζεζε απφ ηνλ ρξήζηε, απνθεχγνληαο 

ηε κεηάβαζε ζε κηα θαιή εθθαζάξηζε ηεο ιίζηαο. Αλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα πξνζζέζεη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηoλ νδεγφ κπνξεί λα θάλεη θιηθ ζηελ θαξηέια 

«Πσιήζεηο» φπσο  ζην ζρήκα 3.1. 
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ρήκα 3.1 

3.1.1 Νέοι Λογαριαςμοί 
 

Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ 

ινγαξηαζκνχ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα: “Γεκηνπξγία Γπλακηθψλ”. Ωζηφζν, 

κεξηθέο θνξέο ζα είλαη απαξαίηεην λα γίλεη εηζαγσγή λέσλ ινγαξηαζκψλ άκεζα. 

Απηφ είλαη ρξήζηκν, γηα παξάδεηγκα, αλ ζέινπκε λα έρνπλ νη αληαγσληζηέο, απφ 

πξνζσπηθέο επαθέο ή εηδηθέο επαθέο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο επίζεο ζην ζχζηεκα 

CRM ηνπ ρξήζηε. 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ κπνξεί λα πεξηέρεη αλαθνξέο γηα επαθέο, είλαη 

πάληα πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ινγαξηαζκνχ πξνηνχ λα 

επεμεξγαζηνχλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επαθήο. Όηαλ πξνζζέηεηε κηα επαθή κε 

ην ζχζηεκα CRM αξγφηεξα, νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα είλαη ήδε 

δηαζέζηκεο. 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν ινγαξηαζκφ, θάληε θιηθ ζην [Νένο ινγαξηαζκφο], θαηά 

ηελ έλαξμε ηεο Quick-Γεκηνπξγία κελνχ φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.3): 

Αξρή Υψξνπ ή goto [Πσιήζεηο] > [Λνγαξηαζκνί] θαη θάλνπκε θιηθ ζην εηθνλίδην 
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ζπλ. Έλα λέν παξάζπξν ζα αλνίμεη, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.3): Νένο 

ινγαξηαζκφο - Βαζηθέο πιεξνθνξίεο. 

ρήκα 3.3 

 

3.1.2  Βαςικέσ Πληροφορίεσ για το νέο λογαριαςμό 
 

Μεηά απφ ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

εηζαγσγήο γηα ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ ινγαξηαζκνχ. Θα πξέπεη λα εηζαρζνχλ 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνλ ρξήζηε ή γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. Άζρεηνη 

ηνκείο εηζφδνπ κπνξεί λα παξακείλνπλ θελνί ή ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ην 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο CRM. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα επίζεο λα εμεηαζηεί ην 

ελδερφκελν ρξήζεο πξνζαξκνζκέλσλ πεδίσλ. ηελ πεξίπησζεο πνπ πέξαλ ηνπ 

ρξήζηε έρνπλ εγγξάθσο πξφζβαζε ζηα ίδηα πεδία εηζαγσγήο θαη άιινη, ζα πξέπεη λα 

βεβαησζνχκε φηη ππάξρεη ζπκθσλία γηα έλα θνηλφ πξφηππν γηα ηελ δεκηνπξγία 

εγγξαθψλ. 

Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο επηπιένλ ζηνηρείσλ ζην ινγαξηαζκφ 

θάλνληαο θιηθ ζην [Πεξηζζφηεξεο Πιεξνθνξίεο] ηεο θαξηέιαο, φπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα (ζρήκα 3.4): Νέα Λνγαξηαζκφο - Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 
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ρήκα 3.4 

 

Οξηζκέλα πεδία εηζαγσγήο αλαθέξνληαη ζε ήδε απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο ζην 

ζχζηεκα CRM. Απηφ κπνξνχκε λα ην παξαηεξήζνπκε γηα παξάδεηγκα, ζην εηθνλίδην 

ηεο εηζφδνπ: Νένο ινγαξηαζκφο > πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Δδψ δελ κπνξείηε λα 

θάλεηε κηα άκεζε είζνδν. Μπνξνχκε λα θιηθάξνπκε ζην εηθνλίδην ηνπ θαθέινπ ζην 

ηέινο απηήο ηεο γξακκήο. ηε ζπλέρεηα, έλα λέν παξάζπξν ζα αλνίμεη ην νπνίν  

εκθαλίδεη ηα δεδνκέλα πνπ είλαη ήδε απνζεθεπκέλα ζην ζχζηεκα CRM. Με ηελ 

επηινγή απηνχ ηνπ παξάζπξνπ πνπ θιείλεη απηφκαηα. 

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 

 

3.1.3 Νέεσ Επαφέσ 
 

Αλ ζειήζνπκε λα εηζάγνπκε λέα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηδησηψλ, ε δηαδηθαζία απαηηεί  

θιηθ ζην θνπκπί [Νέα Δπηθνηλσλία] θαηά ηελ έλαξμε Quick>Γεκηνπξγία κελνχ ή 

goto [Πσιήζεηο] > [Δπαθέο] θαη θιηθ ζην εηθνλίδην ζπλ. Έλα λέν παξάζπξν, φπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.5): Νέα Δπηθνηλσλία - Βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζα αλνίμεη. 
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ρήκα 3.5 

 

Μηα ηειεπηαία θαηαρψξεζε, ην «Όλνκα» πξέπεη λα είλαη κηα ιέμε κφλν αλ ππάξρεη 

πξφζεζε λα ζπγρξνληζηνχλ ηα δεδνκέλα καο κε ην Outlook. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην 

ηειεπηαίν φλνκα Mc Murphy θάλεη κηα θαηαρψξεζε, φπσο Mc-Murphy Murphy 

αιιηψο ζα ππνινγίδεηαη σο ην κεζαίν φλνκα. Θα πξέπεη λα βεβαησζνχκε φηη φινη νη 

ρξήζηεο ηνπ CRM ζα ζπκθσλήζνπλ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ γηα θάζε πεδίν εηζαγσγήο. Ο 

δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα CRMάξεη απηά ηα ηππηθά πεδία ηα νπνία δελ είλαη θαηάιιεια 

γηα ηελ εηαηξεία πνπ βαζίδεηαη ζε πξνθίι, ή λα πξνζζέζεηε επηπιένλ πεδία 

θαηαρψξεζεο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. 

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 

 

Δάλ γίλεη θιηθ ζηελ θαξηέια [Πεξηζζφηεξεο Πιεξνθνξίεο] φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 

(ζρήκα 3.6): Νέα Δπηθνηλσλία > Βαζηθέο πιεξνθνξίεο, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ επαθή, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 

(ζρήκα 3.7): Νέα Δπηθνηλσλία - πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 
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ρήκα 3.6 
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Δλψ ηα πεξηζζφηεξα είλαη απηνλφεηα, ηα αθφινπζα πεδία εμππεξεηνχλ εηδηθνχο 

ζθνπνχο: 

Πίλαθαο 3.1 

Email Opt Out: Δπαθέο πνπ έρνπλ απηφ ην πιαίζην ειέγρνπ θαη  

επηιέγνληαη δελ ζα ιάβνπλ e-mail θαη κελχκαηα, 

ηα νπνία ζηέιλνληαη θαλνληθά ζε απηνχο απφ ην 

ζχζηεκα CRM. Σν CRM ζχζηεκα, επίζεο, δελ ζα 

ζηείιεη απηφκαηα ειεθηξνληθά κελχκαηα ζηηο 

επαθέο απηέο. Απηφ βνεζά, γηα παξάδεηγκα, λα 

ζεβαζηεί ηηο επηζπκίεο ηεο επαθήο, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο. 

Αλαθνξά γηα: ε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ην 

φλνκα ηνπ επφπηε, αλ ε επαθή έρεη μεθηλήζεη  

ήδε. 

Μελ θάλεηο θιίζε: Με ηελ επηινγή απηνχ ηνπ πιαηζίνπ ειέγρνπ 

κπνξνχκε λα δείμνπκε φηη ε επαθή δελ επηζπκεί 

λα ιακβάλεη θιίζεηο. 

Αλαθνξά: Μπνξεί λα γίλεη ρξήζε απηνχ ηνπ πιαηζίνπ 

ειέγρνπ γηα λα δείμεη αλ απηή ε επαθή είλαη 

πξφζπκε γηα λα ρξεζηκεχζεη σο ζεκείν αλαθνξάο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε άιινπο πειάηεο. 

Δηδνπνίεζε Ηδηνθηήηε: Όηαλ επηζεκαίλεηαη απηφ ην πιαίζην ειέγρνπ, ν 

ηδηνθηήηεο ηεο επαθήο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη 

κέζσ e-mail θάζε θνξά πνπ γίλεηαη αιιαγή ησλ 

δεδνκέλσλ. 

Δηθφλα επαθήο: Δάλ είλαη δηαζέζηκε, κπνξνχκε επίζεο λα 

θνξηψζνπκε κηα εηθφλα επαθήο κε ην CRM.  Θα 

πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη απηή ε εηθφλα πξέπεη 

λα είλαη ζην * .png, * .jpg ή .gif * κνξθή.  

 

 

Μπνξνχκε αθφκα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηή ηε ζειίδα γηα λα επηηξέςνπκε ηελ 

είζνδν επαθψλ γηα λα απνθηήζνπκε πξφζβαζε ζηελ πχιε πειαηψλ. Ζ πχιε πειαηψλ 

παξέρεη επαθέο κε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο CRM help desk.  

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 
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3.4 Ειςαγωγών και εξαγωγών των οδηγών, των επαφών, για 

λογαριαςμούσ και προμηθευτέσ. 

Οη ιεηηνπξγίεο εμαγσγήο θαη εηζαγσγήο ζπκβάιινπλ ζηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ 

κεηαμχ πεξηβάιινληνο ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ CRM ζπζηήκαηνο. Σα δεδνκέλα ηνπ CRM 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ κηα κεγάιε πνηθηιία άιισλ εθαξκνγψλ ηνπ 

πεξηβάιινληφο ζαο. Δθηφο απφ ηηο απαγσγέο, ηηο επαθέο, ηνπο ινγαξηαζκνχο, θαη ηνπο 

πσιεηέο, ηα ζηνηρεία γηα ηα πξντφληα θαη ηηο δπλαηφηεηεο κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ θαη 

εμαρζνχλ. Δπηπιένλ, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα λα ζεκεηψλεηαη θαη ην e-mail ησλ 

εμαγφκελσλ. 

Γηα λα εμαγάγεηε ή λα εηζαγάγεηε ηα δεδνκέλα, θιηθάξνπκε ζην φλνκα ηεο κνλάδαο, 

φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.7): Τςειή πεξηνρή. Με απηφ ησλ ηξφπν γίλεηαη ε 

πξνβνιή ηεο ιίζηαο. ηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.7): 

Δπηθνηλσλία Λίζηα View, φπνπ ππάξρνπλ ηα εξγαιεία φπσο θαη απηά ηεο εηζαγσγήο 

θαη ηεο εμαγσγήο κε εηθνλίδηα. 

ρήκα 3.7 

Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα ρξήζεο κφλν ησλ εξγαιείσλ εμαγσγήο θαη εηζαγσγήο 

εθφζνλ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο CRM. Αθφκα  ην 

ζχζηεκα CRM ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν ραξαθηήξσλ πνπ είλαη UTF-8 (Unicode 

ζπκβαηέο) κε θσδηθνπνίεζε. Σν Unicode είλαη έλα βηνκεραληθφ πξφηππν πνπ 

επηηξέπεη ππνινγηζηέο λα εθπξνζσπεί κε ζπλέπεηα θαη λα ρεηξηζηείηε ην θείκελν θαη 

λα εθθξάδεηαη ζε νπνηνδήπνηε ησλ ζπζηεκάησλ γξαθήο ηνπ θφζκνπ. 

Γηα ηα δεδνκέλα εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ησλ επαθψλ, ππάξρεη αθφκα ε δπλαηφηεηα 

λα εμεηάζεη ην plugin MS Outlook γηα ηα Windows ηνπ ππνινγηζηή ή ε επέθηαζε ηνπ 

Thunderbird γηα Linux, Mac θαη Windows, θαζψο ηνπο παξέρεηαη απφ ην CRM θαη ην 

ζχζηεκα. 

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 
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3.5  Ειςαγωγή επαφών 
 

Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη θιηθάξνληαο ζην [εηζαγσγέο επαθψλ] ζηελ 

θαξηέια εξγαιείσλ φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.8): Δπηθνηλσλία, πξνβνιή 

ιίζηαο. Έλα λέν παξάζπξν ζα εκθαληζηεί φπσο ζην παξαθάησ ζρήκα (ζρήκα 3.8): 

Δηζαγσγή επαθψλ.  

Βήκα 1. 

ρήκα 3.8 

 

Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα λα ζπξξένπλ ζηνηρεία γηα ηηο εηζαγσγέο ηνπ δείγκαηνο 

ζην ηκήκα: Μνξθή δεδνκέλσλ γηα ηηο εηζαγσγέο. Απηή ε ελφηεηα εμεγεί επίζεο πσο 

κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο πξνζσπηθέο καο πεγέο δεδνκέλσλ. Δάλ ηα 

δεδνκέλα ζαο πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ φ,ηη ηα δηαζέζηκα πεδία ηνπ 

CRM ζπζηήκαηνο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζθνξάο ζηνηρείσλ ζε απηφ, κπνξνχκε λα 

αξρίζνπκε λα ρξεζηκνπνηνχκε User Defined πεδία, φπσο εμεγείηαη ζηελ ελφηεηα: 

πξνζαξκνζκέλσλ πεδίσλ. 

Αλ έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα αξρείν πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, κπνξνχκε λα 

αλεβάζνπκε ην αξρείν ζην ζχζηεκα CRM, θάλνληαο θιηθ ζην [επφκελν] γηα λα 

ζπλερίζνπκε. 
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Βήκα 2. 

Σν δεχηεξν βήκα, είλαη έλα λέν παξάζπξν πνπ ζα αλνίμεη, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 

(ζρήκα 3.9): Δπηθνηλσλία Δηζαγσγή. 

 

ρήκα 3.9 

 

ε απηφ ζα πξέπεη λα ζπλδεζνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε κε ηα αλάινγα πεδία ηνπ 

CRM. Μπνξνχκε λα δνχκε ηα ηππηθά πεδία, φπσο απηά πξνζθέξνληαη απφ ην CRM, 

θαη πξνζαξκνζκέλα πεδία ζαο, αλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Γελ είλαη 

απαξαίηεην φηη ζα δεκηνπξγήζνπλ αλαθνξέο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ δεδνκέλσλ 

ζην αξρείν ηνπ ρξήζηε, αιιά ζα πξέπεη λα ζπλδέζεηε ηα ππνρξεσηηθά πεδία. ηελ 

απεηθφληζε κπνξείηε λα δείηε ηηο θαηαρσξήζεηο ηνπ δείγκαηνο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε καδηθή εηζαγσγή, ην CRM πξνζθέξεη ηελ 

δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο  ησλ αλαθνξψλ πνπ έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο γηα κειινληηθή 

ρξήζε. Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε ην πιαίζην ειέγρνπ [Απνζήθεπζε σο 

πξνζαξκνζκέλε ραξηνγξάθεζε] θαη πιεθηξνινγήζνπκε έλα φλνκα απηήο ηεο 

αλαθνξάο ζην πεδίν ηεο εηζαγσγήο. Θα πξέπεη λα βεβαησζνχκε φηη ην φλνκα απηφ 

δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ην παξειζφλ. Απηφ ην ζηνηρείν πνπ ραξηνγξαθήζεθε 

ζα είλαη δηαζέζηκν ζην βήκα 2 φπσο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα απνζεθεπκέλα 

ραξηνγξάθεζεο φηαλ θάλνπκε ηελ επφκελε εηζαγσγή. 
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Βήκα 3. 

Όηαλ έρνπλ ξπζκηζηεί φιεο νη αλαθνξέο, θιηθάξνπκε ζην [εηζαγσγή ηψξα] γηα λα 

γίλεη ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Σν ηειεπηαίν 

ζηάδην εηζαγσγήο ην CRM πξνζδηνξίδεη ην απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο εηζαγσγήο, 

φπσο ζην ζρήκα (ζρήκα 3.10): Δπηθνηλσλία εηζαγσγή. Καη κπνξνχκε λα δνχκε ηελ 

ιίζηα κε φιεο ηηο επαθέο πνπ έρνπλ εηζαρζεί. 

 

ρήκα 3.10 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ε εηζαγσγή κπνξεί λα αλαζεσξεζεί, ηελ απνδέρνληαη ή ηελ 

απνξξίπηνπλ. Με ηελ εηζαγσγή ησλ επαθψλ ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ, ζα 

δεκηνπξγήζνπλ επαθή θαη νη είζνδνί ηεο ζα παξαπέκπνπλ θάπνπ άιινπ. Καηά ηε 

δηάξθεηα κηαο εηζαγσγήο ην CRM ειέγρεη αλ νη επαθέο θαη ην φλνκα ινγαξηαζκνχ 

ππάξρνπλ ήδε. Αλ ην θάλεη, ζα ζπλδέζεη ηελ πξφζθαηα εηζαγφκελε  επαθή κε ην 

ππάξρνλ ινγαξηαζκφ απηφκαηα. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη πάληα θαιχηεξν λα γίλεηαη 

πξψηα ε εηζαγσγή ηνπ ινγαξηαζκνχ. Ζ θνηλφηεηα ηνπ vtiger είλαη πνιχ δξαζηήξηα 

ζηελ αλάπηπμε επεθηάζεσλ CRM θαη κπνξεί λα ζαο ζπκβάιεη ζηελ εηζαγσγή ησλ 

δεδνκέλσλ απφ άιιεο εθαξκνγέο CRM θαη άιια πξνγξάκκαηα.  

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 
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Δμαγσγή δεδνκέλσλ 

Ζ έθδνζε vtiger CRM 5.0.4 έρεη βειηηψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο εμαγσγήο. Οη βειηηψζεηο 

απηέο αθνξνχλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εμαγσγήο: 

 Όια ηα αξρεία απηήο ηεο ελφηεηαο. 

 Μφλν ηα αξρεία πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί θαηά ηελ πξνβνιή ηεο ιίζηαο απηήο 

ηεο ελφηεηαο. 

 Όια ηα αξρεία πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο ηνπ ρξήζηε ζε 

πξνβνιή ιίζηαο γηα απηή ηελ ελφηεηα. 

 Όια ηα δεδνκέλα ηεο ηξέρνπζαο ζειίδαο ζε πξνβνιή ιίζηαο απηήο ηεο 

ελφηεηαο, ρσξίο θξηηήξηα. 

Παξφια απηά ε απφθαζε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ  πξνβνιή ηεο ιίζηαο γηα ηα ζηνηρεία πνπ 

ζέιεη λα εμάγεη ζα πξέπεη λα γίλεη πξνηνχ παηεζεί ην πιήθηξν εμαγσγήο. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ ν ρξεζηήο ζέιεη λα εμάγεη φια ηα αξρεία ησλ επαθψλ πνπ ην 

επψλπκφ ηνπο αξρίδεη κε ην Β, γίλεηαη κηα αλαδήηεζε, κε ην Β σο θξηηήξην ηεο 

αλαδήηεζήο απηήο. Αθνινχζσο θιηθάξεη ην [εηθνλίδην εμαγσγήο] ζην κελνχ πξνβνιή 

ιίζηαο, εάλ απηή ε ιεηηνπξγία είλαη δηαζέζηκε γηα εζάο, θαη ην κελνχ, φπσο θαίλεηαη 

ζην ζρήκα (ζρήκα 3.11): ε Δμαγσγή ηεο επηινγήο ζα εκθαληζηεί. 

ρήκα 3.11 
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ε απηφ ην κελνχ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ζηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ρξήζηε 

εάλ ην επηζπκεί θιηθάξνληαο ζην θνπκπί [Δμαγσγή Δπαθέο]. Μέζα απφ απηή ηελ 

εληνιή κπνξεί λα γίλεη ε απνζηνιή δεδνκέλσλ απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. Σν 

παξάζπξν κεηαθφξησζεο εμαξηάηαη απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζαο ζχζηεκα. Δάλ ππάξρεη 

έλαο ππνινγηζηήο κε Windows, παξαηεξνχκε έλα παξάζπξν φπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα (ζρήκα 3.12): [Δμαγσγή Δπαθψλ]. 

 

ρήκα 3.12 

 

 

Αλ θιηθάξνπκε ην [OK], φια ηα δεδνκέλα ζα εμαρζνχλ απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

ρξήζηε. Σα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη σο αξρείν ASCII κε ηηκέο δηαρσξηζκέλεο κε 

θφκκαηα, πνπ νλνκάδεηαη επίζεο θαη ζε κνξθή CSV. 

Γεδνκέλνπ φηη ε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ εμάγνληαη είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε 

κνξθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή δελ κπνξεί ε ρξήζε 

εμαγσγήο γηα ηα δεδνκέλα λα γίλεη άκεζα. 

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 
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3.6 Μορφή ςτοιχείων προσ ειςαγωγή. 
 

Γηα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

κνξθνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα απηά, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ CRM. Ζ πξψηε πξνυπφζεζε είλαη φηη ηα δεδνκέλα πξέπεη λα 

παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή ASCII κε ηηκέο δηαρσξηζκέλεο κε θφκκαηα (CSV). Ζ 

κνξθή αξρείνπ CSV ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ. Έλα θνηλφ πξφηππν γηα ην κνξθφηππν CSV δελ ππάξρεη. 

Αλ ζέινπκε λα εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα, ζα πξέπεη απηά λα δηακνξθσζνχλ ζχκθσλα 

κε ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο: 

 Όια ηα πεδία είλαη δηαρσξηζκέλα κε θφκκαηα θαη πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη 

ρσξηζηά απφ ηνπο δηπινχο ραξαθηήξεο. 

 Όια ηα ζχλνια δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα ππνρξεσηηθά 

πεδία (π.ρ. Δπψλπκν θαη ηελ Δηαηξεία γηα ην απνηέιεζκα). 

 Σα πεδία πνπ πεξηέρνπλ ελζσκαησκέλα δηαιείκκαηα ή ηα πεδία κε αξρηθά ή 

ηειηθά θελά δηαζηήκαηα δελ επηηξέπνληαη. 

 Σα πεδία κε αξηζκνχο πξέπεη λα πεξηέρνπλ κφλν αξηζκνχο ρσξίο "". ή "," 

ραξαθηήξεο (γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηνχλ 3800 αληί 3.800).  

 Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα πεδία πνπ πεξηέρνπλ δηπινχο ραξαθηήξεο 

εηζαγσγηθψλ. Αλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα πξέπεη λα πεξηβάιινληαη 

απφ δηπιά εηζαγσγηθά, θαη ηα ελζσκαησκέλα δηπιά εηζαγσγηθά ζα πξέπεη λα 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλα δεχγνο δηαδνρηθψλ δηπιψλ εηζαγσγηθψλ. 

 Ζ πξψηε εγγξαθή ζην αξρείν ζαο κπνξεί λα είλαη έλα αξρείν πνπ πεξηέρεη 

θεθαιίδα ηεο ζηήιεο (πεδίν) νλφκαηα. 

 Οη εκεξνκελίεο πξέπεη λα εηζάγνληαη κε ηελ εμήο κνξθή: έηνο-κήλαο-εκέξα 

ψξα: ιεπηφ: δεπηεξφιεπην. 

Αλ δελ έρνπκε ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νδεγνχ δηαζέζηκα, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα πιαίζην εηζφδνπ κε  δηπιά εηζαγσγηθά γηα ηνπο ραξαθηήξεο. Ζ 

δεχηεξε πξνυπφζεζε είλαη φηη φια ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχλνιν ραξαθηήξσλ UTF-8.  Ζ ηξίηε πξνυπφζεζε είλαη φηη ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη πξνζαξκνζκέλα πεδία κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ρξεζηή, αλ 

έρεη δεκηνπξγήζεη ηέηνηα πεδία πξηλ.  ε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ πεξηερφκελν γηα ηα 
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πξνζαξκνζκέλα πεδία, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αθήζνπκε ην πεδίν ηεο ιίζηαο ησλ 

δεδνκέλσλ ζαο άδεην, αιιά ζα πξέπεη ν ρξεζηήο λα θάλεη ηελ εηζαγσγή ηνπ.  ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ε εηζαγσγή απηψλ ησλ πεδίσλ, ε θαηάζηαζε απηψλ ησλ 

πεδίσλ ζην CRM ηεο βάζεο δεδνκέλσλ παξακέλεη απξνζδηφξηζηε θαη δελ κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηέηνηνπ είδνπο πεδία γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θίιηξνπ. 

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 

 

 

3. 7 Διαχείριςη CSV και Excel μορφέσ. 
 

Οη κνξθέο αξρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Microsoft Excel έρνπλ γίλεη έλα είδνο 

πξνηχπνπ ζηνλ θιάδν, αθφκα θαη κεηαμχ ησλ κε-Microsoft ινγηζκηθψλ. Σν Excel 

είλαη κηα εθαξκνγή πνπ παξάγεη θαη ρξεζηκνπνηεί επίζεο ην CSV. Γπζηπρψο, 

αλάινγα κε ηελ έθδνζε ηνπ Excel ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ CSV κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη θάπνηα πξνβιήκαηα. Οξηζκέλεο εθδφζεηο ηνπ Excel δελ απνδέρνληαη 

απηφκαηα ην δηαρσξηζκφ ησλ αμηψλ κε θφκκα. Δάλ αληηκεησπίδεηε φηη κεηά απφ 

αλνηθηή εμαγφκελσλ δεδνκέλσλ CRM, φια ηα πεδία πνπ αλαθέξνληαη ζε κηα ζηήιε, 

κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ησλ αθφινπζσλ νδεγηψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο: 

 Δηζαγσγή ηνπ αξρείνπ CSV, θαη φρη απιψο άλνηγκά ηνπ. ην κελνχ Γεδνκέλα, 

επηιεγνχκε Δηζαγσγή εμσηεξηθψλ δεδνκέλσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα, εηζαγσγή 

ησλ δεδνκέλσλ ζαο. Αλαδεηήζηε ην αξρείν CSV απφ ην CRM, θαη θάληε θιηθ 

ζην Άλνηγκα. Απηφ θέξλεη ηελ εηζαγσγή θεηκέλνπ Wizard. 

 ην βήκα 1, επηιεγνχκε απνθνπήο. 

 ην βήκα 2, ειέγρνπκε ην θφκκα.  

 ην βήκα 3, κπνξεί λα επηιεγεί θάζε ζηήιε κε ηε ζεηξά θαη επηιέγνπκε κηα 

κνξθή. Γηα ηελ εκεξνκελία CRM επηιέγνπκε ην θείκελν θαη ζα πάξνπκε έλα 

θαιά ηαμηλνκεκέλν θχιιν Excel. 

Δάλ ηα δεδνκέλα πεξηέρνπλ ραξαθηήξεο αιιαγήο γξακκήο ή επαλαθνξάο, ζα πξέπεη 

λα αθαηξεζνχλ πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζην Excel. Απηνί νη ραξαθηήξεο 
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κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ην ζχζηεκα CRM, αλ έρνπκε ηηο θαηαρσξήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πνιιαπιέο γξακκέο. Απηφ ζα κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα λα γίλεη ζηελ 

πεξίπησζε, αλ ζαο ρσξίδνπλ νδφο θαη αξηζκφο θαη απηφ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ 

είζνδν κηαο επηπιένλ γξακκήο.  

 

1. Έιεγρνο ηεο κνξθήο ησλ δεδνκέλσλ: 

Γπζηπρψο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηα δεδνκέλα πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ 

πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα ηξνπνπνηεζεί ην ρέξη πξηλ ηελ εηζαγσγή. Απηφ είλαη έλα 

απαξαίηεην έξγν γηα λα δηαζηαπξσζεί φηη φια ηα δεδνκέλα είλαη θαινζρεκαηηζκέλα. 

Θα πξέπεη λα γίλεη: 

 Δμαγσγή δεδνκέλσλ επαθψλ ηνπ ρξήζηε απφ ην Outlook ζε κνξθή Excel. 

 Έλαξμε ηνπ Excel θαη άλνηγκα ηνπ αξρείνπ δεδνκέλσλ ζαο. 

 Γηεξεχλεζε γηα ηπρφλ εηδηθνχο ραξαθηήξεο, φπσο θφκκαηα (,) εξσηεκαηηθά 

(?) δηπιά εηζαγσγηθά (") θαη ππνθαηάζηαησλ φπσο, π.ρ. κε δηάζηεκα. 

 Αλαδεηήζηε ηε ζηήιε πνπ πεξηέρεη ηα ππνρξεσηηθά πεδία. Θα πξέπεη ν 

ρξήζηεο λα δηαπηζηψζεη φηη θάζε κεκνλσκέλε νκάδα δεδνκέλσλ έρεη κηα 

ππνρξεσηηθή θαηαρψξεζε. Καη λα κελ θάλεη ρξήζε ηδηθψλ ραξαθηήξσλ. 

 Αθφκα ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ φιεο νη ζηήιεο πνπ δελ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο 

ζην ζχζηεκα CRM. 

 Θα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θάζε εηζφδνπ. Θα πξέπεη 

λα βεβαηψλεηαη ν ρξήζηεο φηη πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζθνπεχεη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζε εθείλν ην ζεκείν. Αθφκα ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ νη ιάζνο 

εγγξαθέο γηαηί αξγφηεξα ζην ζχζηεκα CRM ζα πξνθαιέζεη πνιιή δνπιεηά. 

Καη πξνηηκφηεξν είλαη λα γίλεηαη απηφ ην ζηάδην. 

 

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 
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2. Γεκηνπξγία ελόο αξρείνπ CSV. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο είλαη βέβαηνο φηη έρεη έγθπξα θαη ζσζηά ζηνηρεία, ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα αξρείν CSV, ην νπνίν εληάζζεηαη ζην CRM ζχζηεκα. 

Τπάξρεη έλα Excel Macro δηαζέζηκν vtiger πνπ θάλεη ηε κνξθνπνίεζε γηα απηφλ θαη 

εμάγεη γηα θαιά έλα ζρεκαηηζκέλν αξρείν CSV. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη 

λα αζρνιεζεί πξνζσπηθά κε απηή ηελ δηαδηθαζία ε νπνία έρεη απνδεηρζεί φηη 

ιεηηνπξγεί πνιχ θαιά ζα πξέπεη λα: 

 Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο ζα πξέπεη λα πξνζζέζεη κηα ζηήιε ζηελ αξρή. Να 

πιεθηξνινγήζηε ηνλ φξν "Start1111" (ρσξίο ην "ραξαθηήξα) ζε θάζε ηνκέα 

γηα θάζε ζχλνιν δεδνκέλσλ. 

 Αθφκα, γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ζα πξέπεη λα πξνζζέζεη κηα ζηήιε ζην ηέινο. 

Πιεθηξνινγήζηε ηνλ φξν "End2222" (ρσξίο ην "ραξαθηήξα) ζε θάζε ηνκέα 

γηα θάζε ζχλνιν δεδνκέλσλ.  

 Να απνζεθεχζεη ηα δεδνκέλα ηνπ σο αξρείν CSV.  

 Αθνινχζσο λα αλνίμεη ην αξρείν κε έλα απιφ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (δελ MS 

Word). 

 Να αλαπιεξψζεη ζε φιεο ηηο Start1111" εγγξαθέο απφ έλα "ραξαθηήξα, 

ππνθαηάζηαην φινπο" End2222 "εγγξαθέο απφ έλαλ" ραξαθηήξα θαη ζε φια 

ηα  ππνθαζηζηά ? ραξαθηήξεο απφ ηε ζπκβνινζεηξά "," 

 Να απνζεθεχζεη ηα δεδνκέλα ηνπ. Να έρεη έλα θαιά δηακνξθσκέλν αξρείν 

πνπ κπνξεί λα εηζαγάγεη φπσο εμεγείηαη ζηελ ελφηεηα: Δηζαγσγή Δπαθψλ. 

Αθνχ ν ρξήζηεο έρεη θαηαζθεπάζεη ην αξρείν CSV ζα πξέπεη λα βεβαησζεί φηη ην 

αξρείν απηφ είλαη ζπκβαηφ κε ην ζχλνιν ραξαθηήξσλ UTF-8. 
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3.8 Δραςτηριότητεσ και ημερολόγιο. 
 

Σν ζχζηεκα CRM παξέρεη έλα εκεξνιφγην, φπσο απηφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο ζαο. Απηφ ην εκεξνιφγην δηαθξίλεηαη κεηαμχ ησλ ζπλαληήζεσλ, θαιεί 

(ηφζν ζπρλά αλαθέξνληαη σο γεγνλφηα) θαη θαζήθνληα ηα νπνία ζπλνιηθά 

νλνκάδνληαη φια καδί δξαζηεξηφηεηεο.  

Σν ζχζηεκα CRM δίλεη πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ή ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκεξνιφγην. Ζ ρξήζε ηνπ εκεξνιφγηνπ 

κπνξεί λα είλαη θαη άκεζε, κε ην Γξήγνξν Μελνχ, ή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα 

δεκηνπξγία γξήγνξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο 

θαη ην νπνίν νδεγεί ηνλ ρξήζηε δπλακηθά, ή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ππεξεζηψλ ζην 

κελνχ κε ην εηζεξρφκελν δήηεκα. Οη θαηαρσξήζεηο εκεξνινγίνπ κπνξεί θαη πξέπεη 

λα είλαη ζπλδεκέλεο κε άιια δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην ζχζηεκα CRM, 

φπσο επαθέο, θαη λα κπνξεί λα νδεγεί θαη ζε ινγαξηαζκνχο. Όρη κφλν θάλεη ην CRM 

ζχζηεκα λα βνεζά ην ρξήζηε ζην ρξνλνδηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ, παξέρεη επίζεο 

κε κηα ζεηξά απφ εξγαιεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ηεο θαζνιηθήο νξγάλσζεο. 

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 

 

3.8.1 Ημερολόγιο 
 

Ο ρξήζηεο ζέιεη λα εξγαζηεί κε ην εκεξνιφγην γηα λα πξνγξακκαηίζεη κηα εθδήισζε 

ή εξγαζία, ζα πξέπεη λα θιηθάξεη είηε ζην εηθνλίδην εκεξνινγίνπ ζε νπνηαδήπνηε 

πξνβνιή ιίζηαο ή ζην [Ζκεξνιφγην] ζηελ πεξηνρή πινήγεζεο. Έπεηηα ζα εκθαληζηεί 

έλα παξάζπξν ην νπνίν, αλάινγα κε ην ζχζηεκά ζαο εγθαηάζηαζεο, είηε ε ιίζηα 

εκεξνινγίσλ ή έλα ξνιφη. Σν ξνιφη εκθαλίδεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.13): 

Ζκεξνιφγην - hourly View. 
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ρήκα 3.13 

 

 

 

ε απηή ηελ εκθάληζε φια ηα γεγνλφηα είλαη πξνγξακκαηηζκέλα γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε κέξα πνπ εκθαλίδνληαη. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαβεί ζε 

εβδνκαδηαία, κεληαία ή εηήζηα πξνβνιή θιηθάξνληαο ζην θαηάιιειν εηθνλίδην ζηελ 

θνξπθή ηνπ εκεξνιφγηνπ. Μπνξεί επίζεο λα κεηαβεί ζε κηα ιίζηα ηνπ ξνινγηνχ. 

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 

 

 

Πξνζζήθε ζπκβάληνο ζην Ηκεξνιόγην 

Γηα ηελ εηζαγσγή ζην πξφγξακκα ηεο ζπλεδξίαζεο πξέπεη λα θιηθάξεη ν ρξήζηεο ζην 

θνπκπί [Πξνζζήθε ζπκβάληνο] θαη επηιέμηε ηνλ ηχπν εθδήισζήο ζαο. Έλα 

αλαδπφκελν παξάζπξν εληφο ηνπ εκεξνιφγηνπ ζα αλνίμεη, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 

(ζρήκα 3.14): [Νέν ζπκβάλ]. 
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ρήκα 3.14 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξέρνληαη ζηνηρεία γηα ηελ εηζαγσγή ελόο γεγνλόηνο. 

Πίλαθαο 3.2 

Σχπνο ζπκβάληνο: Δπηινγή θιήζε ή ζπλάληεζε. 

Σχπνο νλφκαηνο: ην  ππνρξεσηηθφ πεδίν πξέπεη λα δνζεί 

έλα φλνκα γηα ην γεγνλφο. 

Πεξηγξαθή: Μπνξεί λα πξνζζέζεη κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή απηνχ ηνπ γεγνλφηνο. 

Γεκφζηα νλνκαζία: Μπνξεί λα γίλεη θνηλφ έλα γεγνλφο απφ 

ην ρξήζηε, ψζηε έλα λενζπζηαζέλ 

γεγνλφο λα κνηξάδεηαη κε άιινπο 

ρξήζηεο. 

Καηάζηαζε: Δμ νξηζκνχ, ε θαηάζηαζε έρεη νξηζηεί λα 

πξνγξακκαηηζηεί. Δάλ ε θαηάζηαζε έρεη 

νξηζηεί ζε πξνγξακκαηηζκέλε ζηηγκή 

κπνξεί ν ρξήζηεο λα θάλεη κφλνο ηνπ ηελ 

θαηαρψξεζε πνπ ρξνλνινγείηαη ζην 

κέιινλ. Αλ ζέιεη ν ρξήζηεο λα θάλεη 

εγγξαθέο γηα ην παξειζφλ, ξπζκίζηε ηελ 

θαηάζηαζε ζε Αλακνλή ή ζε 

νινθιήξσζε. 

Πξνηεξαηφηεηα: Μπνξεί λα νξίζεη ν ρξήζηεο κηα 

πξνηεξαηφηεηα. 

Αλάζεζε: Δμ νξηζκνχ, ν δεκηνπξγφο ρξήζηεο είλαη 

ηδηνθηήηεο ηνπ γεγνλφηνο. Μπνξεί λα 

γίλεη αιιαγή αλ είλαη απαξαίηεην. 

Απνζηνιή εηδνπνηήζεσλ: Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη απηφ ην πιαίζην 

ειέγρνπ, έλα e-mail κε ηα πξαγκαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ γεγνλφηνο ζα ζηαιεί ζηνλ 

ηδηνθηήηε ηνπ γεγνλφηνο. Μπνξεί αθφκα  

λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο, 

γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε αιιαγήο 

ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ γεγνλφηνο. 

Ζκεξνκελία / ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο: Κάζε πεξίπησζε έρεη κηα αξρή θαη έλα 

ηέινο. Μπνξεί ν ρξήζηεο λα επηιέμεη λα 

έρεη  κηα εκεξνκελία ιήμεο εκέξεο 

αξγφηεξα. Απηφ ζπκβαίλεη γηα 

παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη 

πξνγξακκαηίζεη ηαμίδη αξθεηψλ εκεξψλ. 

Πξφζθιεζε: Μπνξεί ν ρξήζηεο λα πξνζθαιέζεη 

άιινπο ρξήζηεο ζε απηφ ην γεγνλφο, 

αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ 

εκθαλίδνληαη. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη απηνί νη ρξήζηεο ζα ιάβνπλ έλα 

απηφκαην e-mail κε πιεξνθνξίεο πνπ ην 

γεγνλφο έρεη σο πεξηερφκελν. 

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 
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Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα λα γίλεη ρξήζε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα γηα λα επηηξαπεί 

ε είζνδνο ζε επαθέο θαη ε πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζηελ Πχιε πειαηψλ. Ζ Πχιε 

πειαηψλ παξέρεη επαθέο κε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο CRM help 

desk.  

Παξφια απηά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο Πχιεο ησλ πειαηψλ γηα κηα επαθή απφ ηε 

ζήκαλζε ζην πιαίζην ειέγρνπ User Portal, ην CRM ζχζηεκα ζα δεκηνπξγήζεη 

απηφκαηα έλα e-mail θαη ζα ζηαιεί ζε απηή ηελ επαθή ακέζσο κεηά θιηθ ηνπ ρξήζηε 

ζην πιήθηξν ηεο [Απνζήθεπζε]. Απηή ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζα 

πεξηέρεη ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ πχιε 

πειαηψλ. Θα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ε επαθή ηνπ ρξήζηε φηη απηφ ην κήλπκα 

δεκηνπξγήζεθε απηφκαηα εθ ησλ πξνηέξσλ απφ έλα μερσξηζηφ e-mail. 

Με θιηθάξηζκα ζηελ [Τπελζχκηζε] ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

πξνγξακκαηίζεη κηα απηφκαηε ππελζχκηζε κε e-mail πνπ ζα ζηείιεη απφ ην CRM σο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.15): Δθδήισζε Τπελζχκηζε. 

ρήκα 3.15 

 

Γηα ην κήλπκα ππελζχκηζεο ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα εηζάγεη ψξα. Δπηπιένλ, ην CRM 

επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα πξνγξακκαηίζεη ζπκβάληα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε ηαθηηθή 

βάζε. Κιηθάξνληαο ζην [Δπαλάιεςε] εκθαλίδεηαη κηα θαξηέια, γηα λα κπνξέζεη ν 

ρξήζηεο λα θάλεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ. Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 

(ζρήκα 3.16): Δπαλάιεςε εθδειψζεσλ.  
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ρήκα 3.16 

 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα ζπλδέζεη ν ρξήζηεο ην γεγνλφο κε ηηο επαθέο ηνπ, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.16) ζηελ εηθφλα: Δθδήισζε ζρέζεσλ. 

ρήκα 3.16 

 

Σέινο, θιηθάξνληαο ν ρξήζηεο ζην θνπκπί [Απνζήθεπζε] γηα λα κεηαθέξεη ην 

πξφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ ζην CRM, σο απνηέιεζκα, ζα παξαηεξήζεη ην ζπκβάλ 

πνπ απαξηζκεί ζην εκεξνιφγηφ ηνπ ν ρξήζηεο. 

Κάζε κεκνλσκέλνο ρξήζηεο έρεη ην δηθφ ηνπ εκεξνιφγην. Ωζηφζν, κπνξεί λα 

πξνζθαιέζεη άιινπο ρξήζηεο ηνπ CRM γηα θιήζεηο ή ζπλεδξηάζεηο ή θαη λα 

κνηξαζηεί ην εκεξνιφγηφ ηνπ κε άιινπο ρξήζηεο. Σν εκεξνιφγην εκθαλίδεηαη ζην 

πξφγξακκα πεξηήγεζεο πνπ νξίδεη ε γιψζζα. Αλ παξαηεξήζεη θάπνηνο ην 

εκεξνιφγην ζε ιάζνο γιψζζα, ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ νη ξπζκίζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο ηνπ ρξήζηε. 

Σν ζχζηεκα CRM ζπκβάιεη ζην λα πξνγξακκαηηζηνχλ ηα θαζήθνληα ηα νπνία 

νλνκάδνληαη θαη Todos. Καζήθνληα αληηζηνηρνχλ πάληνηε ζε έλα CRM ηνπ ρξήζηε ή 
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ηελ νκάδα πνπ δελ έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο. Γελ κπνξεί λα γίλεη πξφζθιεζε ζε 

άιινπο ρξήζηεο ζε εξγαζίεο, νχηε κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία 

επαθή κε ηα θαζήθνληα. Ωζηφζν, κπνξεί ν ρξήζηεο λα κεηαθέξεη ηα θαζήθνληα ζε 

άιινπο, κε ηελ αιιαγή ηνπ ηδηνθηήηε. 

Οη εξγαζίεο ρσξίδνληαη απφ ην εκεξνιφγην ηνπ ρξήζηε σο Todos. Δπίζεο εκθαλίδεηαη 

ζηελ επεξρφκελε ιίζηα εθθξεκνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε ρξήζηεο ζηελ αξρηθή 

ζειίδα. 

Τπάξρνπλ πνιιά κέξε ζην CRM, φπνπ κπνξεί ν ρξήζηεο λα εηζάγεη ηα θαζήθνληα. 

Μπνξεί λα εηζάγεη ηα θαζήθνληα ζε νπνηαδήπνηε ιεπηνκέξεηά ηεο κε βήκαηα ζηε 

δηαδηθαζία πσιήζεψλ ηνπ ή ζην εκεξνιφγην. Σν παξάζπξν πξνβνιήο επεμεξγαζίαο, 

φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.17): Νέα εξγαζία / εθθξεκνηήησλ ζα αλνίγεη θαη 

κπνξεί ν ρξήζηεο λα εηζάγεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ. εκαληηθφ είλαη λα 

αλαθεξζεί φηη ν ρξήζηεο πξέπεη λα ζεκεηψζεη φια ηα ππνρξεσηηθά πεδία. 

ρήκα 3.17 
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Όηαλ νινθιεξσζεί θιηθάξεη ν ρξήζηεο ζην [Save] γηα λα απνζεθεχζεη ηελ εξγαζία 

ζην ζχζηεκα CRM. 

Κνηλή ρξήζε εκεξνινγίνπ 

Απφ πξνεπηινγή, ην εκεξνιφγην ηνπ θάζε ρξήζηε έρεη νξηζηεί ζαλ ηδησηηθφ θαη δελ 

ππάξρεη πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε. Ωζηφζν, κπνξεί λα κνηξαζηεί ην εκεξνιφγηφ ηνπ 

ή ηηο εηδηθέο θαηαρσξήζεηο εξγαζηψλ κε άιινπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο CRM. 

1. Κνηλή ρξήζε κε νπνηνλδήπνηε ρξήζηε ηνπ CRM νξίδεηαη απφ ηηο ξπζκίζεηο 

ζην εκεξνιφγην: Με ηελ επηινγή [Πξνβνιή εκεξνινγίνπ] > [Ρπζκίζεηο 

Ζκεξνινγίνπ] Δηθφλα > ηηο Ρπζκίζεηο Ζκεξνιφγην pop-up, επηιέγεη ηνλ 

θαηάινγν ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζέιεη λα κνηξαζηεί ην εκεξνιφγηφ ηνπ, 

φπσο εκθαλίδεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.18): Ρπζκίζεηο εκεξνινγίνπ. Όια ηα 

γεγνλφηα ηα νπνία επηζεκαίλνληαη σο δεκφζηα θαη ζα είλαη νξαηφ ζηνπο 

θνηλνχο ρξήζηεο. Άιινη ρξήζηεο κπνξνχλ επίζεο λα επεμεξγαζηνχλ απηφ ην 

θνηλφρξεζην γεγνλφο, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ην δηαγξάςνπλ. 

 

ρήκα 3.18 
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2. Δθδειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληαιιαγή κε ηνπο ρξήζηεο ζην ξφιν πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ ηεξαξρία: Αλεμάξηεηα απφ ηελ αληαιιαγή ξπζκίζεσλ ησλ 

εξγαζηψλ ζην εκεξνιφγηφ ηνπ ν ρξήζηεο, κε ηνπο άιινπο ρξήζηεο ζηελ 

ηεξαξρία βάζεη ξφισλ ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ζε 

ζρέζε κε άιινπο ρξήζηεο ηνπ εκεξνινγίνπ. Γηα λα θάλεη ν ρξήζηεο έλα 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο δεκφζην, επηιέγεη ην πιαίζην [Γεκφζηα], φπσο 

εκθαλίδεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.18): αλαδήηεζε εθδειψζεσλ θαη απφ ηηο 

ξπζκίζεηο δεκηνπξγείηαη έλα λέν ζπκβάλ. 

 

ρήκα 3.19 
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3. Ρπζκίζεηο εκεξνινγίνπ: ε θνηλή ρξήζε ηνπ εκεξνινγίνπ έρεη ήδε εμεγεζεί ην 

πσο κπνξεί λα απνθηεζεί πξφζβαζε ζηηο ξπζκίζεηο εκεξνινγίνπ γηα λα 

ξπζκηζηνχλ νη ιεηηνπξγίεο θνηλήο ρξήζεο. Δθηφο απφ ηε ιεηηνπξγία θνηλήο 

ρξήζεο ηνπ εκεξνινγίνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαη ν ρξφλνο πνπ ην εκεξνιφγην 

μεθηλά θαη ε κνξθή ηεο ψξαο.  

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 

2010). 

 

3.9 Όλεσ οι εκδηλώςεισ και todos 
 

Αλ ζέιεη ν ρξήζηεο λα παξαηεξήζεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε κία ιίζηα κπνξεί λα 

θιηθάξεη ζην [Όιεο νη Δθδειψζεηο & Todos] ζηελ θαξηέια ζην κελνχ Ζκεξνιφγην 

παξαηεξήζεη θάηη παξφκνην κε ην παξαθάησ ζρήκα (ζρήκα 3.19): Όιεο νη 

εθδειψζεηο θαη Todos ζηελ Πξνβνιή - Πξνβνιή ιίζηαο. 

ρήκα 3.20 

 

Μπνξεί αθφκα ν ρξήζηεο λα αιιάμεη ηε ιίζηα ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα.  

ηελ πξνβνιή ιίζηαο, κπνξεί θιηθάξνληαο ζην φλνκα κηαο δξαζηεξηφηεηαο λα 

εηζέιζεη ζηηο ιεπηνκέξεηεο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.20): Όιεο νη 

Δθδειψζεηο θαη todos - Πξνβνιή ιεπηνκεξεηψλ.  ην άπνςε ιεπηνκέξεηα κπνξεί λα 
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αιιάμεη ηα ζηνηρεία απφ ηελ επεμεξγαζία, λα πξνζζέζεη κηα θαηαρψξεζε ζην 

ζχλλεθν tag, ή λα αληηγξάςεη ηε δξαζηεξηφηεηα γηα κηα λέα θαηαρψξεζε. 

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 

 

 

ρήκα 3.21 

 

3.10 Προώθηςη πωλήςεων  
 

Με ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ CRM κπνξεί λα νινθιεξσζεί φιε ηε δηαδηθαζία 

πσιήζεψλ ζαο απφ ηελ πξψηε επαθή κε κηα πξννπηηθή πξνο ηνλ πειάηε γηα ηηο 

ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε. Σν ζχζηεκα CRM ζεσξεί, φηη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο νη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, 

απηνκαηνπνίεζε πσιήζεσλ, ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ππάξρνπλ απφ άιινπο. Ζ 

αθφινπζε δηαδηθαζία πψιεζεο θαη νη θάζεηο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην CRM 

εμεγνχληαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

1. Οδεγνί. 

2. Γπλακηθά (ηαμηλφκεζε θαηά δηαθνξεηηθφ ζηάδην, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη άιια 

θξηηήξηα). 

3. Απνζπάζκαηα. 

4. Οη πσιήζεηο θαη παξαγγειίεο. 

5. Σα ηηκνιφγηα. 
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 Βνήζεηα ζην γξαθείν κε ζχζηεκα εηζηηεξίσλ θαη ζπρλέο εξσηήζεηο. 

Οη θάζεηο ησλ πσιήζεσλ ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ επαθή θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

δηαρείξηζεο, ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο θαηαιφγνπο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηζρπξψλ 

αλαθνξψλ. 

 

3.11 Οδηγοί  
 

Ο νδεγφο είλαη ε πξψηε θάζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο κε ηνλ πειάηε. Ζ 

εηαηξεία κπνξεί λα πάξεη απνηέιεζκα απφ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο 

εκπνξηθέο εθζέζεηο, δηαθήκηζε ή δειηία ηχπνπ. ε απηή ηε θάζε δελ μέξεηο αλ ε 

πξψηε επαθή ζα νδεγήζεη ζε κηα επηρεηξεκαηηθή επθαηξία. 

Αλ έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο νδεγφο, κπνξεί ν ρξήζηεο λα θαηαγξάςεη ηα αθφινπζα 

δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πειάηε: 

 ηνηρεία επηθνηλσλίαο ζε έλα κφλν πξφζσπν ή νξγαληζκφ. 

 Πεξηγξαθή γηα έλα πξνβάδηζκα 

 Δθηίκεζε ηεο αμίαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νδεγνχ γηα ηελ επηρείξεζε. 

Απηά ηα δεδνκέλα ζα απνζεθεχνληαη ζηνλ αξρηθφ νδεγφ ηνπ CRM. Ο δηαρεηξηζηήο 

ζαο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ηχπν θαη πνζφ ησλ αξρηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. Όπσο εμεγείηαη ζην ηκήκα: Νένη Οδεγνί, ν 

νδεγφο δελ είλαη πηζαλφλ ην θαιχηεξν ζεκείν εθθίλεζεο γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο 

λα εηζάγεη ηα δεδνκέλα ησλ πειαηψλ ζην ζχζηεκα CRM ζαο.  

Αλ ζέιεηε λα βξείηε έλαλ νδεγφ ζην CRM ζαο ή λα πξνζζέζεηε πιεξνθνξίεο ζε έλα 

ππάξρσλ νδεγφ ζα πξέπεη λα κεηαβείηε  ζηηο Πσιήζεηο > Δθθηλήζεηο κελνχ ζηελ 

πεξηνρή πινήγεζεο. Έλαο θαηάινγνο φισλ ησλ ππαξρνπζψλ νδεγψλ ηνπ ζα 

εκθαληζηεί φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.21): Οδεγνί -Πξνβνιή ιίζηαο. 
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ρήκα 3.22 

 

Με ην εηθνλίδην ηνπ κεγεζπληηθνχ θαθνχ, ε θχξηα ιίζηα πνπ πξνζθέξεη ηζρπξά 

εξγαιεία γηα ηελ αλαδήηεζε θαη γξήγνξε εχξεζε νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο. ε 

απηή ηε ιίζηα κπνξεί ν ρξήζηεο λα παξαηεξήζεη, επίζεο λα δηαγξάςεηε νδεγνχο, ή 

λα αιιάμεη ηνλ ηδηνθηήηε ή ηελ ζέζε. 

Οδεγνί ιεπηνκεξεηώλ  

ην ζρήκα (ζρήκα 3.22): Οδεγνί - Πξνβνιή ιίζηαο, θάπνηα δείγκαηα νδεγψλ έρνπλ 

ήδε ζπκπεξηιεθζεί. Γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα δεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε έλα ζπγθεθξηκέλν Οδεγφ πξέπεη λα θιηθάξεη ζην [Δπψλπκν]. Έλα λέν 

παξάζπξν ζα αλνίμεη, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.22): νδεγφο Λεπηνκεξεηψλ 

Πξνβνιή – Κχξηα Γεδνκέλα. ε απηή ηε ζέζε κπνξεί λα δεη ηα θχξηα δεδνκέλα ν 

νδεγφο. 

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 

 

 

 



 Σελίδα 60 
 

ρήκα 3.23 

 

Αθφκα κπνξεί λα παξαζρεζνχλ ηα πιήξε ζηνηρεία δηεχζπλζεο, κπνξεί ν ρξήζηεο  λα 

ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ «Δληνπίζηε Υάξηεο» ιεηηνπξγία ηνπ CRM γηα λα δεη 

έλα ράξηε ηεο ηνπνζεζίαο. Αθνχ ν ρξήζηεο θιηθάξεη ζην [Πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο] ε θαξηέια έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ νδεγφ, φπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.23): Δπίζθεςε νδεγνχ ιεπηνκεξεηψλ - πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο. 
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ρήκα 3.24 
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Πίλαθαο πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο νδεγνύο. 

Πίλαθαο 3.3 

Γξαζηεξηόηεηεο: Μπνξεί ν ρξήζηεο λα ζπλδέζεη απηφ ην 

πξνβάδηζκα κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

θιήζεηο, ζπλαληήζεηο ή εξγαζίεο. Δδψ 

κπνξεί λα πάξεη λα θαηαζθεπάζεη  κηα 

ιίζηα κε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηή ηελ επαθή, θαη 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

E-mails: Δδψ κπνξεί λα δεη κηα ιίζηα κε φια ηα e-

mails πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζηηο επαθέο 

ηνπ ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

θνπκπί Email γηα λα ζηείιεη e-mail. 

Ιζηνξηθά: Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξειζφληνο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνξία θαη 

επηζεκαίλνληαη ψζπνπ πξαγκαηνπνηή-

ζεθε ζην εκεξνιφγην. Δθηφο θαη αλ έρνπλ 

δηαγξαθεί. 

Δπαθέο θαη ζεκεηώζεηο: Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη 

ζεκεηψζεηο ή πξνζαξηήκαηα. Ωο 

ζπλεκκέλν κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε 

ηχπνο ηνπ αξρείνπ ηνπ ρξήζηε, φπσο 

θχιια δεδνκέλσλ, ζπκβάζεηο θ.ιπ. 

Πξντόληα: Δδψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη  

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ή 

ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

νδεγφ. 

Κακπάληα: Μπνξεί λα επηιέμεη κηα θακπάληα ε νπνία 

πξέπεη λα πξνεγεζεί. 

 

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 



 Σελίδα 63 
 

3.11.1 Δυνατότητεσ πωλήςεων.  
 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο, ην δπλακηθφ ησλ πσιήζεσλ ηνπ νδεγνχ είλαη ε 

δηαδνρηθή ινγηθή. Έηζη ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα δπλακηθφ πσιήζεσλ 

απφ νδεγνχο θαη κεηαθέξεη φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνψζεζε ζην 

λέν δπλακηθφ πσιήζεσλ. Αθφκα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα δπλακηθφ πσιήζεσλ 

άκεζα. Οη δπλαηφηεηεο ησλ πσιήζεσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην γεγνλφο ελφο πηζαλνχ 

ζπκθέξνληνο ζηνλ πειάηε απφ κηα πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ηνπ ρξήζηε. Σν ηκήκα 

πσιήζεσλ αλακέλεη φηη ε πξνζθνξά κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα δπλακηθφ πειάηε. 

Απεπζείαο εγγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ 

Δάλ έλα δπλακηθφ πσιήζεσλ πξνθχπηεη απφ έλαλ λέν πειάηε, ζπληζηάηαη λα 

δεκηνπξγήζεη ν ρξήζηεο έλα δπλακηθφ απφ νδεγνχο φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ: 

Γεκηνπξγία Γπλακηθψλ απφ νδεγνχο. Γηα κηα επηρεηξεκαηηθή επθαηξία ε νπνία δελ 

βαζίδεηαη ζε νδεγφ κπνξεί λα εηζάγεηαη απεπζείαο ζην λέν δπλακηθφ πσιήζεσλ. 

Κιηθάξνληαο  ζην [ζπλ εηθνλίδην] ζην δπλακηθφ πξνβνιή ιίζηαο. Έλα λέν παξάζπξν 

ζα αλνίμεη, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.24): Γπλακηθφ - Δπεμεξγαζία 

Πξνβνιή. 

ρήκα 3.25 

  Σψξα κπνξεί ν ρξήζηεο λα εηζάγεη ηα δεδνκέλα ηνπ ζην δπλακηθφ πσιήζεσλ. 

Ζ παξαθάησ ιίζηα αλαθέξεηαη ζηελ πξνεπηιεγκέλε κάζθα εηζαγσγήο, ε νπνία 

κπνξεί λα αιιάμεη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ζαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε.  
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Πίλαθαο Λίζηαο πεδίσλ εηζαγσγήο δεδνκέλσλ                                                          

κε θύξηεο δπλαηόηεηεο πξνεπηινγήο. 

Πίλαθαο 3.4 

Όλνκα πψιεζεο: Θα πξέπεη λα δνζεί ζε θάζε δπλεηηθφ πειάηε έλα 

κνλαδηθφ φλνκα. Γηα κηα θαιχηεξε επηζθφπεζε 

ζπληζηάηαη λα πεξηιακβάλεη ην φλνκα ηνπ 

ινγαξηαζκνχ. 

Πνζφ: Μπνξεί ν ρξήζηεο λα νξίζεη έλα πνζφ γηα ηνλ 

αλακελφκελν πειάηε. Αο ζεκεησζεί φηη ην πνζφ 

απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην CRM γηα λα 

απνθαζίζεη απηφκαηα εάλ απηφο ν πειάηεο (ελ 

δπλάκεη) δελ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη. 

Όλνκα ινγαξηαζκνχ: Θα πξέπεη λα επηιεγεί έλα φλνκα ινγαξηαζκνχ 

πνπ δελ είλαη ήδε απνζεθεπκέλν ζηνλ CRM ζαο 

θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί [εηθνλίδην θαθέινπ] 

ζην ηέινο ηεο γξακκήο.  

Αλακελφκελε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο: Δπηιέμηε κηα αλακελφκελε εκεξνκελία 

θιεηζίκαηνο γηα απηή ηελ επηρείξεζε 

Σχπνο: Δπηιέμηε έλαλ ηχπν απηνχ ηνπ δπλακηθνχ. Ο 

νξηζκφο ηνπ ηχπνπ κπνξεί λα δηακνξθσζεί 

ειεχζεξα απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηφο 

ζαο. 

Δπφκελν βήκα: Δηζάγεηε ην επφκελν βήκα πνπ ζέιεηε γηα λα 

θηάζεηε πην θνληά ζηελ ζχλαςε ηεο 

ζπκθσλίαο. 

Οδεγφο πεγήο: Δπηιέμηε έλαλ νδεγφ πεγήο. Ο νξηζκφο πεγή 

κπνξεί λα δηακνξθσζεί ειεχζεξα απφ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηφο ζαο. 

ηάδην πσιήζεσλ: Δπηιέμηε έλα ζηάδην πσιήζεσλ. Ο νξηζκφο ηνπ 

ζηαδίνπ κπνξεί λα δηακνξθσζεί ειεχζεξα απφ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηφο ζαο. Κάζε θνξά 

πνπ ζεκεηψλεη πξφνδν ζηελ πψιεζε, 

ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη απηή ηελ θαηαρψξεζε. 

Αλάζεζε: Δπηιέμηε έλαλ ηδηνθηήηε απηνχ ηνπ δπλακηθνχ 

(πειάηε). πλήζσο απηή ζα είλαη ε πψιεζε 

ζπλεξγαηψλ ή κίαο νκάδαο. 

Πηζαλφηεηα (%): ε απηή ηελ ελφηεηα κπνξεί ν ρξήζηεο λα 

εηζάγεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο επηηπρίαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πψιεζεο. 

Πξνέιεπζε θακπάληαο: Μπνξεί λα εηζάγεη κηα αλαθνξά ζε κηα 

ππάξρνπζα θακπάληα. 

Πεξηγξαθή: Μπνξεί λα εηζάγεη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζε 

απηφ ην δπλακηθφ. 
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Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη δπλαηόηεηεο 

Γηα λα εθρσξήζεη ν ρξήζηεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απεπζείαο ζε έλα δπλακηθφ 

πσιήζεσλ, πξέπεη λα θιηθάξεη ζην φλνκα ελφο πηζαλνχ πειάηε ζην δπλακηθφ 

πξνβνιή ιίζηαο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηηο Πσιήζεηο > δπλαηφηεηεο ηνπ κελνχ. Θα 

θηάζεη ζηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δεδνκέλσλ φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.25): 

Πηζαλή Λεπηνκέξεηεο Θέα - Γεδνκέλα Βαζηθνχ Αξρείνπ. 

ρήκα 3.26 

Κιηθάξνληαο ζην [Πεξηζζφηεξεο Πιεξνθνξίεο] ηεο θαξηέιαο, ν ρξήζηεο έρεη ηελ  

δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 

3.26): Πηζαλέο ιεπηνκέξεηεο πξνβνιήο - πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

ρήκα 3.27 
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Λίζηα κε πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο γηα πεδία εηζόδνπ θαη πιεξνθνξίεο 

Πίλαθαο 3.5. 

Γξαζηεξηφηεηεο: 

 

Δδψ ν ρξήζηεο βιέπεη κηα ιίζηα κε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, φπσο θιήζεηο, ζπλαληήζεηο 

θαη θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ ην 

δπλακηθφ. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα θαη  δεκηνπξγία 

θαη εδψ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ 

Δπαθέο: Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη κηα ιίζηα ησλ 

επαθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ ην δπλακηθφ. 

Μπνξεί λα επηιέμεη επηπιένλ επαθέο ήδε 

απνζεθεπκέλεο ζην ζχζηεκα CRM. 

Πξντφληα: 

 

Δδψ κπνξείηε λα δείηε κηα ιίζηα φισλ ησλ 

πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δπλακηθνχ. 

Μπνξείηε λα επηιέμεηε πξφζζεηα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο απφ ηα δεδνκέλα βάζεο ή κπνξείηε λα 

κεηαθέξεηε έλα λέν πξντφλ ή ππεξεζία κε ην 

ζχζηεκα CRM. 

ηάδηα πσιήζεσλ: Κάζε θνξά πνπ αιιάδεη ην ζηάδην ησλ 

πσιήζεσλ, κηα λέα θαηαρψξεζε ζε απηή ηε ιίζηα 

ηζηνξηθνχ ζα δεκηνπξγεζεί. 

πλεκκέλα θαη εκεηψζεηο: Μπνξείηε λα επηζπλάςεηε ζεκεηψζεηο ή 

ζπλεκκέλα ζην δπλακηθφ πσιήζεσλ. 

Απνζπάζκαηα: Δδψ ηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηφ ην δπλακηθφ πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ ιίζηα. Αλ δεκηνπξγήζεη έλα λέν 

απφζπαζκα απφ εδψ, απαηηείηαη φια ηα δπλακηθά 

δεδνκέλα ηνπ βαζηθνχ αξρείνπ γηα ην απφζπαζκα 

λα κεηαθεξζνχλ απηφκαηα. 

Πσιήζεηο θαη παξαγγειίεο: Δδψ είλαη φιεο νη εηζεξρφκελεο πσιήζεηο ηνπ 

ρξήζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ ην δπλακηθφ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ ιίζηα. 

Ηζηνξηθά: Δδψ κπνξεί λα δεη κηα ιίζηα κε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξειζφληνο ηνπ ν ρξήζηεο. 
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Λεπηνκέξεηεο πξντόλησλ. 

Σν CRM ζχζηεκα εμεηάδεη φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ θφξσλ ή εθπηψζεσλ πνπ κπνξεί 

λα ηζρχνπλ γηα ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ ή ππεξεζίεο. Απηέο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηνπηθνχο, πνιηηεηαθνχο ή νκνζπνλδηαθνχο θφξνπο, θαζψο θαη 

ηνπο εηδηθνχο θφξνπο. Μπνξεί λα ππνινγίδεη θφξνπο ρσξηζηά γηα θάζε πξντφλ ή 

ππεξεζία θαη γηα νιφθιεξε παξαγγειία.  Πξηλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηα πξντφληα γηα 

πξνο πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη πνηα ιεηηνπξγία θφξνπ ηζρχεη θαη γηα ηελ 

πξνζθνξά ηνπ.  

ην παξαθάησ ζρήκα (ζρήκα 3.27) θιηθάξνληαο ζην: Λεπηνκέξεηεο Πξντφληνο γηα 

αηνκηθέο θνξνινγηθέο ιεηηνπξγίεο εκθαλίδεη έλα παξάζπξν γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο 

εηζφδνπ γηα ηα πξντφληα πνπ ππνινγίδεηαη κηα αηνκηθή θνξνινγηθή ιεηηνπξγία. 

ρήκα 3.28 

 

Με απηή ηελ κνξθή ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ ιεηηνπξγίαο κπνξεί ν ρξήζηεο  λα νξίζεη 

δηαθνξεηηθνχο θφξνπο γηα θάζε κεκνλσκέλν πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ ηνπ 

πξνζθέξεηαη. 

ην ζρήκα (ζρήκα 3.28): Οη ιεπηνκέξεηεο πξντφληνο κε ΦΠΑ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε 

εηαηξία θαη κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα δνπλ ηα ζηνηρεία εηζφδνπ κε ηε θνξνινγηθή 

θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο. Δδψ ν ζπλνιηθφο θφξνο ππνινγίδεηαη κεηά απφ φια ηα 

πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη εηζαρζεί. 
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ρήκα 3.29 
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3.12 Παραγγελίεσ πωλήςεων.  
 

Οη παξαγγειίεο πσιήζεσλ είλαη εληνιέο πνπ ιακβάλνπλ νη ρξεζηέο ηνπ vtiger απφ 

ηνπο πειάηεο. Σέηνηεο αγνξέο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο ζε 

έληππε κνξθή θαη ιακβάλνληαη κε θαμ ή e-mail. Δίλαη ινγηθφ λα ιακβάλεη επίζεο 

ηέηνηεο εληνιέο θαη CRM. Μηα παξαγγειία πψιεζεο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ρξήζηε θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο 

ζην ζχζηεκα CRM. 

Μπνξεί ν ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη κηα παξαγγειία πψιεζεο απφ έλα πξνεγνχκελν 

θαη  απνζπάζκαηά ηεο. Να θάλεη ηηο αιιαγέο θαη ηηο αληηζηνηρίεο ηεο θιηθάξνληαο ζην 

πιήθηξν [Νέα Πσιήζεηο Σάμεο]. Απηφ ζα κεηαθέξεη απηφκαηα ηα ζηνηρεία γηα ηελ 

λέα παξαγγειία. Μπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα παξαγγειία, θάλνληαο θιηθ 

ζην εηθνλίδην ζπλ ηελ παξαγγειία πξνβνιήο ηεο  ιίζηαο. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 

(ζρήκα 3.29): Πσιήζεηο Σάμεο - Δπεμεξγαζία Πξνβνιή γηα παξαγγειία θαη ηε 

δηεχζπλζε γηα πιεξνθνξίεο. Αλ έρεη ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηήζεη έλα απφζπαζκα απφ 

πξνεγνχκελε παξαγγειία, ζα παξαηεξήζεη φηη φια ηα πεδία εηζαγσγήο έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί απηφκαηα. 
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ρήκα 3.30 
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3.12.1 Εντολέσ Αγοράσ 
 

Σν CRM ππνζηεξίδεη ηελ αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

ρξήζηκν, αλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα παξαγγείιεη θάηη λα εθπιεξψζεη κηα παξαγγειία ηνπ 

πειάηε ή λα δηαηεξείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπ. 

Γηα ηελ εηζαγσγή κηαο λέαο εληνιήο αγνξάο, θάλνληαο θιηθ ζην [ζπλ εηθνλίδην] θαηά 

ηελ απνγξαθή> κελνχ Δληνιέο Αγνξάο. Ωο κηα άιιε επηινγή, κπνξεί ν ρξήζηεο λα 

θάλεη θιηθ ζην θνπκπί [Πξνζζήθε λένπ Purchase Order] ζηελ άπνςε ιεπηνκέξεηαο 

ελφο πσιεηή θαηά ηελ απνγξαθή > Πξνκεζεπηέο κελνχ. Με ηε ρξήζε απηήο ηεο 

επηινγήο ην CRM ζα κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία ηνπ πσιεηή γηα ηε λέα εληνιή 

αγνξάο απηφκαηα. Έλα λέν παξάζπξν ζα αλνίμεη, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 

3.30): Δληνιή Αγνξάο - Δπεμεξγαζία Πξνβνιή γηα εληνιή αγνξάο θαη ηελ 

δηακφξθσζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 
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ρήκα 3.31 
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3.12.2 Τιμολόγια 
 

Με ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ CRM κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηηκνιφγηα 

πειαηψλ. Κάλνληαο θιηθ ζην [ζπλ εηθνλίδην] ζην Πσιήζεηο> κελνχ Σηκνιφγην ή, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην θνπκπί [Γεκηνπξγία λένπ ηηκνινγίνπ] ζηελ άπνςε ιεπηνκέξεηά 

ηεο κηα παξαγγειία πψιεζεο. Έλα λέν παξάζπξν ζα αλνίμεη, φπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα (ζρήκα 3.31): Σηκνιφγην- Δπεμεξγαζία Πξνβνιή γηα ην ηηκνιφγην θαη γηα λα 

ζπκπιεξσζνχλ νη πιεξνθνξίεο. 
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ρήκα 3.32 

 

Αθφκα κπνξεί λα ζηαιεί έλα PDF αληίγξαθν ησλ ηηκνινγίσλ κέζσ e-mail ζε πειάηεο 

άκεζα φπσο ζην παξαθάησ ζρήκα (ζρήκα 3.32): PDF εμφδνπ γηα ηα ηηκνιφγηα. Δάλ 

θάλεη ν ρξήζηεο θιηθ ζην θνπκπί Απνζηνιή Email κε ην PDF ην παξάζπξν 

ηαρπδξνκείνπ επεμεξγαζία ζα αλνίμεη ην νπνίν πεξηέρεη ην ηηκνιφγην σο ζπλεκκέλν 

θαη ηνπ επηηξέπεη λα πξνζζέζεη ην δέθηε θαη λα πξνζζέζεη θείκελν ζην κήλπκα. 

 

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 
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ρήκα 3.33 

 

 

3.13 Marketing 
 

Σν CRM ππνζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ κάξθεηηλγθ κε κηα κνλαδηθή εθαξκνγή. 

Κάλνληαο θιηθ ζην κελνχ [Μάξθεηηλγθ] γηα λα αλνίμεη ε πξνβνιή ιίζηαο ησλ 

εθζηξαηεηψλ κάξθεηίλγθ ζαο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.33): Δθζηξαηείεο - 

Πξνβνιή ιίζηαο. 

ρήκα 3.34 

 

 

Μπνξεί λα πξνζηεζεί κηα λέα θακπάληα θάλνληαο θιηθ ζην [ζπλ εηθνλίδην] ζηελ 

θνξπθή ηεο ιίζηαο. Ζ πξνβνιή επεμεξγαζίαο θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.34): 

Κακπάληα - Δπεμεξγαζία Πξνβνιή. 
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ρήκα 3.35 

Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί [Απνζήθεπζε] γίλεηαη κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

θακπάληαο ζαο ζην CRM. Γηα λα επεμεξγαζηεί κηα θακπάληα, αλνίγεη θάλνληαο  θιηθ 

ζην φλνκα ζηελ πξνβνιή ιίζηαο. Σα θχξηα δεδνκέλα πνπ κφιηο πξνσζεζήθαλ, είλαη 

εκθαλή άκεζα. Με θιηθ ζηελ θαξηέια [Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο] γηα ηελ 

πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ επαθψλ νδεγεί ζηελ θακπάληα ηνπ ρξήζηε πνπ θαίλεηαη ζην 

ζρήκα (ζρήκα 3.35): Δθζηξαηεία - Πξνβνιή ιεπηνκεξεηψλ. 

ρήκα 3.36 

Αθφκα κπνξεί ν ρξήζηεο λα πξνζζέζεη κεκνλσκέλεο επαθέο, λα νδεγεί δπλακηθά 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θακπάληα ηεο επηρείξεζεο. Αθφκα έρεη ηελ δπλαηφηεηα  λα 

θνξηψζεη ηηο ππάξρνπζεο ιίζηεο επαθψλ ή λα νδεγήζεη ηνπο θαηαιφγνπο ζηελ 

θακπάληα, θάλνληαο ηε ζσζηή επηινγή. Οη θαηάινγνη απηνί πξέπεη λα ππάξρνπλ ήδε 

σο πξνζαξκνζκέλε πξνβνιή ιίζηαο ζε ελφηεηεο νδεγνχ ή ζηηο επαθέο.  

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 
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3.14 Καταχωρήςεισ ςχετικών προΰόντων.  
 

Σν CRM ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν πξντφλ σο έλα ζθαηξηθφ φξν γηα φια ηα είδε ησλ 

πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο πνπ απηή πξνζθέξεη. Παξφκνηα ζε έλαλ 

θαηάινγν, ην CRM παξέρεη ιεηηνπξγίεο γηα λα κπνξεί θαη λα θαηεγνξηνπνηεί ηα 

πξντφληα κε δηάθνξεο ηηκέο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ελεξγά ζηηο εξγαζίεο κε ηνπο πειάηεο. 

Σν CRM επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ζπλδέζεη πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ κε ηελ 

δηαδηθαζία πσιήζεψλ ηνπ. Γηα λα εηζάγεη έλα λέν πξντφλ, ζα πξέπεη λα γίλεη θιηθ ζην 

ζπλ εηθνλίδην ζην κελνχ Απφζεκα > Πξντφληα γηα ην ζχλνιν ησλ επηινγψλ. Έλα λέν 

παξάζπξν ζα αλνίμεη, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.35): Νέν Πξντφλ - 

Δπεμεξγαζία Πξνβνιή Γεδνκέλα Βαζηθνχ Αξρείνπ. 

ρήκα 3.37 

 

Μπνξεί αθφκα ν ρξήζηεο λα εηζάγεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ ή ηελ 

ππεξεζία. 
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Λίζηα πεδίσλ εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θπξίσλ πξνεπηινγώλ γηα πιεξνθνξίεο ηνπ 

πξντόληνο. 

Πίλαθαο 3.6 

Ολνκαζία πξντφληνο: Θα πξέπεη λα δνζεί ζε θάζε ππεξεζία ή 

πξντφλ έλα κνλαδηθφ φλνκα. 

Κσδηθφο πξντφληνο: Θα πξέπεη λα δνζεί ζε θάζε πξντφλ έλαο 

κνλαδηθφο θσδηθφο παξαγγειίαο. Απηφ 

ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο 

γξακκάησλ θαη αξηζκψλ. Οη πειάηεο ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφλ ηνλ 

θσδηθφ κε ηηο παξαγγειίεο ηνπο. 

Πξντφλ: Μπνξεί λα επηιέμεη έλα πξντφλ απφ ηνλ 

ππάξρνληα θαηάινγν ησλ πξντφλησλ. 

Γξαζηεξηφηεηα: Με ηε ζήκαλζε απηνχ ηνπ πιαηζίνπ 

ειέγρνπ, έλα πξντφλ θαζίζηαηαη ελεξγφ 

θαη είλαη δηαζέζηκν γηα αγνξά. 

Καηεγνξία πξντφληνο: Δδψ κπνξείηε λα επηιέμεηε κία θαηεγνξία 

γηα ην πξντφλ. Σν CRM  κπνξεί λα 

ηξνπνπνηήζεη ηνλ θαηάινγν επηινγψλ. 

Έλαξμε-ιήμε πσιήζεσλ: Μπνξείηε λα επηιεγεί έλα ρξνληθφ 

πιαίζην ζην νπνίν ε εηαηξεία πνπιάεη 

απηφ ην πξντφλ. 

Τπνζηήξημε Έλαξμε / Ζκεξνκελία Λήμεο: Μπνξεί λα επηιεγεί έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζην νπνίν ην πξντφλ απηφ 

δηαηεξείηαη. 

Οδεγνί / Λνγαξηαζκνί / Γπλαηφηεηεο: Μπνξεί λα αλαηξέμεη απηφ ην πξντφλ κε 

έλα εηδηθφ νδεγφ, ινγαξηαζκφ ή 

δπλακηθφ. Γελ κπνξείηε λα εηζάγεη 

απεπζείαο κηα αλαθνξά. Θα πξέπεη λα 

επηιέμεηε κηα αλαθνξά απφ ηα ππάξρνληα 

ζηνηρεία CRM. 
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Όλνκα επαθήο: Μπνξεί λα επηιέμεηε κηα επαθή αλαθνξά. 

Απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη, γηα 

παξάδεηγκα, έλα άηνκν κε ην νπνίν 

κπνξεί λα επηθνηλσλήζεηε γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ. 

Ηζηνζειίδα: Μπνξεί λα εηζάγεη κηα ηζηνζειίδα κε 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ. 

Όλνκα πσιεηή: Αλ πσινχλ πξντφληα ηξίησλ, κπνξεί λα 

επηιεγεί εδψ έλαο πσιεηήο. 

Κσδηθνί αξηζκνί: Καζέλα απφ ηα πξντφληα έρεη ηνπο δηθνχο 

ηνπ αξηζκνχο. 

Αξηζκφ κέξνο πσιεηήο : Αλ ν πσιεηήο έρεη δψζεη έλαλ αξηζκφ γηα 

ηελ παξαγγειία ηνπ πξντφληνο, κπνξεί  

λα εηζαρηεί ζε απηφ ην ζεκείν. 

εηξηαθφο αξηζκφο: Καζέλα απφ ηα πξντφληα πξέπεη λα έρεη 

έλα εηδηθφ αχμνληα αξηζκφ, κπνξείηε λα 

ηνλ εηζάγεηε εδψ. 

Φχιιν Πξντφληνο:  Μπνξείηε λα εηζάγεηε έλα φλνκα ηνπ 

πξντφληνο δειηίνπ δεδνκέλσλ πνπ είλαη ε 

δηαζέζηκε κνξθή άιισλ πφξσλ. 

GL Λνγαξηαζκνχ: Απηή ε θαηαρψξεζε αλαθέξεηαη ζε έλα 

Λνγαξηαζκφ Γεληθή Λνγηζηηθή θαη ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκνο αλ είρακε 

εηζαγσγή / εμαγσγή ζηνηρείσλ απφ 

πξφγξακκα ινγηζηηθήο ζαο. 

Θα πξέπεη λα παξακείλεη ην κέγεζνο ηεο εηθφλαο φζν ην δπλαηφλ ζε ρακειφ επίπεδν 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε ρξνλνβφξα ιήςε θάζε θνξά πνπ ζα εκθαληζηεί απηή ε ζειίδα 

CRM. Αλ πξνζηεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία εηθφλεο, νη εηθφλεο ζα εκθαλίδνληαη σο 

πεξηζηξεθφκελνο θχβνο σο θαίλεηαη ζην επφκελν ζρήκα (ζρήκα 3.38): 
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ρήκα 3.38 
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ρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

Δδψ παξέρεηαη πεξαηηέξσ ρψξνο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ, εάλ απηφ 

απαηηείηαη. Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί [Απνζήθεπζε] γίλεηαη κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ 

γηα ην πξντφλ ζην ζχζηεκα CRM φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα (ζρήκα 3.37).  
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ρήκα 3.39 

 

 

Αλ θάλεηε θιηθ ζην [Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο] ε θαξηέια πνπ ζα εκθαληζηεί  έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεηε επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή γηα λα ζπλεξγαζηεί κε ην 

πξντφλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ εηθφλα: Πξντφλ - Δπεμεξγαζία δείηε πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο. 
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Λίζηα πεδίσλ εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θύξησλ πξνεπηινγώλ γηα πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντόληα. 

 

Πίλαθαο 3.7. 

Πξνβιεκαηηθά δειηία: Δδψ ππάξρνπλ φια ηα δειηία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ. Σα δειηία απηά 

κπνξεί λα είλαη κε βάζε ηνλ πειάηε  πνπ 

δηακαξηχξεηαη, ζθάικαηα πξντφλ, ή 

άιισλ ζπλαθψλ δεηεκάησλ κεηά ηελ 

πψιεζε.  

πλεκκέλα θαη εκεηψζεηο: Δδψ κπνξεί λα πξνζζέζεη ζπλεκκέλα ή 

ηηο ζεκεηψζεηο ζε έλα πξντφλ. Απηφ 

κπνξεί λα είλαη δεδνκέλα θχιια, 

επηπιένλ εηθφλεο ηνπ πξντφληνο θιπ. 

Απνζπάζκαηα: Σν CRM αλαγξάθεη φιεο ηηο ηηκέο πνπ 

πεξηέρνπλ απηφ ην πξντφλ. Τπάξρεη 

αθφκα ε δπλαηφηεηα επίζεο λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαηλνχξγηεο πξνζθνξέο. 

Δληνιέο Αγνξάο: Σν CRM απαξηζκεί φιεο ηηο παξαγγειίεο 

πνπ πεξηέρνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. 

Τπάξρεη ε πηζαλφηεηα επίζεο λα 

δεκηνπξγεζεί κηα λέα ηάμε πξαγκάησλ 

εδψ. 

Δληνιέο παξαγγειίεο: Σν CRM απαξηζκεί φιεο ηηο εληνιέο 

πψιεζεο πνπ πεξηέρεη ην θάζε πξντφλ. 

Μπνξείο επίζεο λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα 

ηάμε πξαγκάησλ εδψ. 

Σηκνιφγην: Σν CRM απαξηζκεί φια ηα ηηκνιφγηα πνπ 

πεξηέρνπλ απηφ ην πξντφλ. Μπνξεί, 

επίζεο λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν 

ηηκνιφγην εδψ. 

 



 Σελίδα 80 
 

Σηκέο θαηαρσξήζεσλ: Σν CRM απαξηζκεί φια ηα βηβιία ησλ 

ηηκψλ πνπ εκπεξηέρνπλ απηφ ην πξντφλ. 

Μπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν 

βηβιίν ηηκή εδψ. 

Οδεγνί: Σν CRM απαξηζκεί φινπο ηνπο νδεγνχο 

πνπ πεξηέρνπλ απηφ ην πξντφλ. Γελ 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ λένη νδεγνί 

εδψ. 

Λνγαξηαζκνί: Σν CRM απαξηζκεί φινπο ηνπο 

ινγαξηαζκνχο πνπ πεξηέρνπλ απηφ ην 

πξντφλ. 

Δπαθέο: Σν CRM απαξηζκεί φινπο ηνπο 

ινγαξηαζκνχο πνπ πεξηέρνπλ απηφ ην 

πξντφλ. 

Γπλαηφηεηεο: Σν CRM απαξηζκεί φινπο ηνπο 

ινγαξηαζκνχο πνπ πεξηέρνπλ απηφ ην 

πξντφλ. 

 

3.14.1 Τιμέσ καταχωρήςεων 
 

Σν CRM επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα εξγάδεηαη κε έλαλ απεξηφξηζην αξηζκφ 

δηαθνξεηηθψλ ηηκνθαηαιφγσλ, πνπ νλνκάδεηαη βηβιία ησλ ηηκψλ ή θαηαρσξήζεσλ. 

Απηφ είλαη πνιχ ρξήζηκν, γηα παξάδεηγκα, εάλ ε εηαηξεία έρεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

πειαηψλ πνπ απαηηνχλ κηα δηαθνξεηηθή ηηκνιφγεζε. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ην 

εηδηθφ ιηαληθήο πψιεζεο, δηαλνκήο, ηέινο ηηκνθαηαιφγσλ ησλ πειαηψλ θιπ. 

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 

 

 

 



 Σελίδα 81 
 

Γεκηνπξγία Σηκή Βηβιία ή θαηαρσξήζεσλ 

Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν βηβιίν ησλ ηηκψλ, πξέπεη λα γίλεη θιηθ ζην [ζπλ 

εηθνλίδην] θαηά ηελ απνγξαθή > κελνχ PriceBooks. Έλα λέν παξάζπξν ζα  αλνίμεη, 

φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.38): Νέα ηηκή Βηβιίν - Δπεμεξγαζία Πξνβνιή. 

χζηεκα Υξήζηεο. 

ρήκα 3.40 

 

Θα πξέπεη λα δνζεί έλα κνλαδηθφ φλνκα ζηελ ηηκή ηνπ Βηβιίν έλα κνλαδηθφ φλνκα. 

Μπνξεί λα πξνζηεζεί κηα πεξηγξαθή γηα κειινληηθή αλαθνξά. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί ζην θνπηί [Δλεξγή] αθφκα λα ειέγμεη ν ρξήζηεο αλ ζέιεη λα έρεη απηφ ην 

βηβιίν δηαζέζηκεο ηηκέο γηα πξνζθνξέο, παξαγγειίεο θαη ηηκνιφγηα. 

Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί [Απνζήθεπζε] γηα λα δεκηνπξγεζνχλ απηέο νη λέεο ηηκέο 

ζα πξέπεη απφ ηνλ ρξήζηε λα γίλεη θξάηεζε ζην CRM ζχζηεκα. Οη ιεπηνκέξεηεο 

απηνχ ηνπ λένπ βηβιίνπ ηεο ηηκήο αλνίγεη φπσο εκθαλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 

(ζρήκα 3.39): Price book - Πξνβνιή ιεπηνκεξεηψλ. 

ρήκα 3.41 
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Δπεμεξγαζία βηβιίν ηηκώλ. 

Γηα λα πξνζηεζεί έλα πξντφλ ζην βηβιίν ηηκώλ (pricebook), πξέπεη λα γίλεη θιηθ ζηελ 

θαξηέια Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο φπσο εκθαλίδνληαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.40): 

Pricebook – Λεπηνκέξεηεο Πξνβνιή. Μπνξεί λα πξνζηεζεί έλα πξντφλ ή κηα 

ππεξεζία ζην βηβιίν ηηκψλ ηνπ ρξήζηε, θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί [Δπηιέμηε Πξντφλ].  

Σν λέν παξάζπξν πνπ αλνίγεη, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.40):  Σηκή Βηβιίσλ 

- Λίζηα επηινγήο ησλ πξντφλησλ, απαξηζκεί φια ηα πξντφληα πνπ απνζεθεχνληαη ζην 

CRM. Μπνξεί ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ηα πξντφληα πνπ ζέιεη λα πξνζζέζεη ζε απηφ ην 

βηβιίν ηηκψλ επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν πιαίζην ειέγρνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα νξίζεη 

κηα ηηκή θαηαιφγνπ γηα ην πξντφλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηηκνθαηάινγνο ηζρχεη κφλν γηα 

απηφ ην βηβιίν ησλ ηηκψλ. Ζ ηηκή αλά κνλάδα, φπσο ην ζεη ζηνλ θαηάινγν πξντφλησλ 

εκθαλίδεηαη σο ζεκείν αλαθνξάο. Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί [Πξνζζήθε ζηα Σηκή- 

Βηβιίν] απνζεθεχνληαη νη επηινγέο ηνπ ρξήζηε. 

ρήκα 3.42 

 

3.14.2 Προμηθευτέσ 
 

Σν CRM επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα εηζάγεη έλαλ απεξηφξηζην αξηζκφ ησλ πξνκεζεπηψλ 

πνπ παξέρνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο ζηελ επηρείξεζε ή ζηνπο πειάηεο ηεο. Σέηνηνη 

πσιεηέο απνζεθεχνληαη ρσξηζηά θαη δελ απνηεινχλ κέξνο ησλ επαθψλ ή ησλ ιηηψλ 

κε ηνπο ινγαξηαζκνχο. Γηα λα εηζάγεηε έλα λέν πξνκεζεπηή θάληε θιηθ ζην [ζπλ 

εηθνλίδην] θαηά ηελ απνγξαθή > Πξνκεζεπηέο κελνχ. Έλα λέν παξάζπξν, φπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζρήκα 3.40): Νέα Πσιεηήο - Δπεμεξγαζία Δκθάληζε ζα αλνίμεη. 
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ρήκα 3.43 

 

Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε ηηο παξαθάησ βαζηθέο πιεξνθνξίεο: 

Πίλαθαο 3.8. 

Λίζηα πεδία εηζαγσγήο δεδνκέλσλ κε ηηο θύξηεο επηινγέο γηα ηηο πιεξνθνξίεο 

ηνπ πσιεηή 

 

Όλνκα πσιεηή: Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο 

πειάηεο κηα επσλπκία γηα θάζε κηα 

θαηαρψξεζε. 

Σειέθσλν: Μπνξεί ν ρξήζηεο λα εηζάγεη ηνλ αξηζκφ 

ηειεθψλνπ ηνπ πξνκεζεπηή. 
e-mail: Μπνξεί λα εηζάγεη ηε δηεχζπλζε e-mail ηνπ 

πσιεηή. 

Ηζηνζειίδα: Μπνξεί λα κπεη ζηελ ηζηνζειίδα ησλ 

πσιεηψλ. 

GL Λνγαξηαζκνχ: Απηή ε θαηαρψξεζε αλαθέξεηαη ζε έλα 

Λνγαξηαζκφ Γεληθή Λνγηζηηθή. Κάζε 

πσιεηήο αλαθέξεηαη ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή 

πνπ ζπλήζσο έρεη έλα αξηζκφ γηα θάζε 

αλαθνξά. 

Καηεγνξία: Μπνξεί λα εηζάγεη κηα θαηεγνξία, εάλ 

απαηηείηαη. 

 

Αθνχ θάλεηε θιηθ ζην [Πεξηζζφηεξεο Πιεξνθνξίεο] κηα θαξηέια εκθαλίδεηαη,  φπνπ 

κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ πσιεηή κε ηελ πξνζζήθε ηεο δηεχζπλζε 

αιιεινγξαθίαο θαη ηελ πεξηγξαθή. 
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Πξντόλ Δηζαγσγέο θαη Δμαγσγέο 

Με ηηο ιεηηνπξγίεο εμαγσγήο θαη εηζαγσγήο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ ινγηζκηθνχ CRM θαη ελφο κεγάινπ αξηζκνχ πξνγξακκάησλ 

απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Όια ηα ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ή λα 

εηζαρζνχλ. Γηα ηελ έλαξμε εηζαγσγήο ή εμαγσγήο, ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα θάλεη θιηθ 

ζην Απφζεκα > Πξντφληα κελνχ ζηελ πεξηνρή πινήγεζεο ηνπ CRM ζπζηήκαηνο. Ζ 

πξνβνιή ηεο ιίζηαο ησλ πξντφλησλ ηνπ ρξήζηε ζηε ζπλέρεηα ζα εκθαληζηεί. 

Υξεζηκνπνηήζηε ηα εηθνλίδηα ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο γηα λα μεθηλήζεη ε εηζαγσγή ή 

εμαγσγή. Οη εηθφλεο είλαη κφλν ιεηηνπξγηθέο, αλ δελ έρεη ηελ άδεηα ν ρξεζηήο λα ηα  

ρξεζηκνπνηήζεη. Απηά είλαη ηα πξνλφκηα ηνπ δηαρεηξηζηεί ηνπ CRM θαη ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 2010). 
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Κεφάλαιο 4: Παράδειγμα χρήςη vtiger-CRM, Attica bank 

4.1 Διοικητική διόρθωςη τράπεζασ. 

Ζ Attica Bank, ιεηηνπξγεί σο Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 2190/20 πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ, πνπ ηζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα κε βάζε ην Ν. 

2076/92 πεξί Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ ινηπψλ ζπλαθψλ 

λνκνζεηεκάησλ. Ζ δηάξθεηα ηεο Σξαπεδηθήο εηαηξίαο νξίδεηαη εθαηφ ρξφληα, μεθηλά 

απφ ηεο εκεξνκελίαο δεκνζηεχζεσο ηνπ αξρηθνχ θαηαζηαηηθνχ απφ 5εο 

Φεβξνπαξίνπ 1925 θαη ιήγεη ηελ 4ε Φεβξνπαξίνπ 2025. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, ζθνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη ε "ελέξγεηα ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ δη’ ίδηνλ 

απηήο ινγαξηαζκφ ή δηα ινγαξηαζκφ άιισλ". Ζ Σξάπεδα απφ ην 1964 αλήθε ζηνλ 

Όκηιν Δηαηξηψλ ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο θαη εηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην ζηηο 2-6-

1964. ηηο 26/6/97 ν Όκηινο Δηαηξηψλ Δκπνξηθήο Σξάπεδαο κεηαβίβαζε, κέζσ ηνπ 

Υ.Α.Α., κέξνο ησλ κεηνρψλ πνπ θαηείρε, ζην ΣΜΔΓΔ θαη ζην Σ.Π.Γ θαη απφ ηελ 

09/09/2002 κεηαβίβαζε ζην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην ηηο ππφινηπεο κεηνρέο πνπ 

είρε ζηελ θαηνρή ηνπ. ήκεξα, ν κεγαιχηεξνο Μέηνρνο ηεο Σξάπεδαο είλαη ην Σακείν 

χληαμεο Μεραληθψλ Δξγνιεπηψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ), κε 

50,67% ησλ θνηλψλ κεηνρψλ θαη ην ππφινηπν 49,33%, αλήθεη ζε ηδηψηεο. 
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ρήκα 4.1 

 

(http://www.atticabank.gr/images/siteimages/organizational_structure/organizational_

structure_06_2015.pdf) 

 

Γηνίθεζε 
 

Πξόεδξνο Γ..: 

Ησάλλεο Γακβξίιεο 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: 

Αιέμαλδξνο Αλησλφπνπινο 

  

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
(Μη Εκηελεζηικό Μέλορ) 

ΗΩΑΝΝΖ ΓΑΜΒΡΗΛΖ, Αληηπξφεδξνο ΔΣΑΑ, Πξφεδξνο ΣΜΔΓΔ, Πνιηηηθφο 

Μεραληθφο 

  

ΣΤΛΗΑΝΟ ΠΛΗΑΚΖ: Αληηπξφεδξνο, κε εθηειεζηηθφ κέινο 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ:  Γηεπζχλσλ χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο 

http://www.atticabank.gr/el/group/attica-bank/administration
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ΗΩΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΗΓΖ: Γεληθφο Γηεπζπληήο, Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΟΓΑΝΑΣΖ: Δθηειεζηηθφ κέινο 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΠΡΔΒΔΛΟ: Αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ κέινο 

ΖΛΗΑ ΠΔΡΣΕΗΝΗΓΖ: Αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ κέινο 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΛΗΩΝΖ: Αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ κέινο 

ΑΝΣΩΝΗΟ ΠΡΩΣΟΝΟΣΑΡΗΟ: Αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ κέινο 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ: Με εθηειεζηηθφ κέινο 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΠΑΚΑΣΔΛΟ: Με εθηειεζηηθφ κέινο 

ΗΩΑΝΝΖ ΓΡΑΜΜΑΣΗΓΖ: Με εθηειεζηηθφ κέινο 

ΜΗΥΑΖΛ ΠΟΤΛΑΚΖ: Με εθηειεζηηθφ κέινο 

ΣΔΦΑΝΗΑ ΓΔΩΡΓΑΚΑΚΟΤ - ΚΟΤΣΟΝΗΚΟΤ: Πξφζζεην, κε εθηειεζηηθφ 

κέινο θαη εθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν.3723/2008.  

 

(http://www.atticabank.gr/el/group/attica-bank/administration) 

4.2  Προοπτική χρήςησ ςυςτημάτων διαχείριςησ πελατών. 
 

Ζ Attica Bank είλαη κηα ηξάπεδα πνπ ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαγθψλ  ηφζν επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικαηηψλ κέζα απφ ην 

δίθηπφ ηεο ρνξεγψληαο ηφζν βξαρππξφζεζκα δάλεηα γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ 

παξαγσγηθνχ θαη ζπλαιιαθηηθνχ θπθιψκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ, φζν θαη 

ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ καθξνπξφζεζκσλ, επελδπηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

Σν 2009  θαηαιπηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ε ηξάπεδα κεηείρε ζηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ Σακείνπ Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ 

(Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. Α.Δ.) ηα νπνία αθνξνχζαλ ηφζν ηελ εγγχεζε θάιπςεο κέξνπο ησλ 

δαλείσλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, φζν θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε 

θεθάιαην θίλεζεο κνληκφηεξνπ ραξαθηήξα. Δληφο ηνπ 2009 ε Attica Bank πινπνίεζε 

1.190 αηηήζεηο ππαγσγήο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ., ην ζπλνιηθφ χςνο 

ησλ νπνίσλ μεπεξλά ηα 150 εθ. επξψ. Σν 2009 ελεξγνπνηήζεθε ην Δ..Π.Α. 2007-

2013, κε ηνλ νξηζκφ ησλ Σξαπεδψλ ζην ξφιν ησλ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο 



 Σελίδα 88 
 

θαη ηελ πξνθήξπμε δχν Γξάζεσλ ελίζρπζεο ζηε δηάξθεηα έηνπο. Ζ Α΄ Γξάζε 

πξνθεξχρζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2009 θαη αθνξνχζε ζηελ ελίζρπζε Μηθξψλ θαη Πνιχ 

Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο – Σνπξηζκνχ – Δκπνξίνπ – 

Τπεξεζηψλ. ηελ ATTICA BANK ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά 1.278 επελδπηηθέο 

πξνηάζεηο, ζπλνιηθνχ αηηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 189 εθαη. επξψ. Ζ ππνβνιή ησλ 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο νινθιεξψζεθε ζηηο 18.12.2009 θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζήο ηνπο αλακέλνληαη λα αλαθνηλσζνχλ ηνλ Μάην ηνπ 2010. Παξάιιεια κε 

ηελ Α΄ Γξάζε ηνπ Δ..Π.Α. θαη γηα πξψηε θνξά ζηα ειιεληθά δεδνκέλα, 

πξνθεξχρζεθε πξφγξακκα γηα ηελ ελίζρπζε θαη άιισλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ.  

Σν κεξίδην αγνξάο ηεο Attica Bank ζηα πξναλαθεξζέληα πξνγξάκκαηα είλαη 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξα ζε ζρέζε ζπγθξηηηθά κε ην κεξίδην πνπ απηή θαηέρεη ζηελ 

ηξαπεδηθή αγνξά. Απηφ νθείιεηαη:  

 ην ζσζηά νξγαλσκέλν ηκήκα δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ πνπ δηαζέηεη κε 

ηελ ρξήζε vtiger CRM. 

 ηελ θαιή ηεο θήκε  

 ην γεγνλφο φηη απφ ηηο πξψηεο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηε 

δηαρείξηζε ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ ηφζν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

πιηθνηερληθνχ ηεο εμνπιηζκνχ αιιά θαη ζηελ παξνρή απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηνπο πειάηεο ηεο. 

Ζ ελεξγεηηθή δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κέζσ ζχγρξνλσλ πιεξνθνξηθψλ 

ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ηξάπεδαο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν 

πνζνζηφ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δψλε ηνπ απνδεθηνχ κέζνπ θαη 

ρακεινχ θηλδχλνπ. 
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4.3 Δίκτυα Διανομήσ Προΰόντων και Υπηρεςιών 

4.3.1 Δίκτυο ΑΤΜ 

 

Σν δίθηπν ησλ ΑΣΜ ηεο Attica Bank, κέζα απφ ηελ ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη δηαζθάιηζε ησλ πειαηψλ ηεο 

δηαζέηεη έλα ηερλνινγηθά ζχγρξνλν δίθηπν κε πάλσ απφ 90 ΑΣΜ. Ογδφληα ΑΣΜ 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο, ελψ ηα ππφινηπα δέθα είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε ρψξνπο ηξίησλ. Σν δίθηπν ησλ ΑΣΜs παξαθνινπζείηαη δηαξθψο 

κέζσ vtiger CRM, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο θαζψο θαη 

ε άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηνπ πειαηεηαθνχ θνηλνχ ηεο. ηελ Attica Bank, 

ζηφρνο φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο. 

 

4.3.2 Customer Relationship Management (CRM)  
 

Σν 2009 ε Γηεχζπλζε Δλαιιαθηηθψλ Γηθηχσλ ηεο Attica Bank άξρηζε εξγαζία 

δηεχξπλζεο ησλ ιεηηνπξγψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ επέθηαζεο ηεο εθαξκνγήο 

vtiger CRM (Customer Relationship Management), ε εγθαηάζηαζε είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί ην 2008. Κχξηνο ζηφρνο ηεο ηξάπεδαο ήηαλ λα επηηχρεη ηε ρξήζε 

ηνπ vtiger CRM απφ ην δίθηπν ησλ ηξαπεδηθψλ ηεο θαηαζηεκάησλ σο νπζηαζηηθφ 

εξγαιείν πσιήζεσλ ην νπνίν ζα ζπκβάιεη ζηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο 

ησλ θαηαζηεκάησλ. Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο vtiger CRM πνπ 

ε ηξάπεδα απνθάζηζε λα εγθαηαζηήζεη είλαη:  

Ζ δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ πειάηε, ζηελ νπνία: 

 Γίλεη ζηνηρεία θαη παξνπζηάδεη ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ 

πειάηε κε ηελ ηξάπεδα.  

 Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ ηήξεζε πιήξνπο ηζηνξηθφηεηαο θηλήζεσλ, γηα 

θαζέλα εθ ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ πνπ έρεη ή είρε ν πειάηεο.  
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Ζ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο επηθνηλσλίαο 

ηεο ηξάπεδαο κε θάζε πειάηε, αλεμάξηεηα απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά (ηειέθσλν, επίζθεςε ζε θαηάζηεκα, θ.ιπ.)  

Ζ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ, παξαπφλσλ θαη εξσηήζεσλ ησλ πειαηψλ 

(θαηαγξαθή, δξνκνιφγεζε θαη εμππεξέηεζε) απφ ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ θαη απφ 

ηηο θεληξηθέο δηεπζχλζεηο ηεο ηξάπεδαο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε on-line δηαζχλδεζε 

ηνπ vitger CRM κε ηα άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηά ηεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη 

ρξεζηκνπνηεί ε ηξάπεδα, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ 

πειάηε, αμηνπνηψληαο ζπγρξφλσο ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπ κέζσ ηνπ contact centre 

(γηα παξάδεηγκα ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, πηζηνπνηεηηθά 

αλαγλψξηζεο, θνξνινγηθά ζηνηρεία, επηθνηλσλίαο θ.α). 

 

4.3.3 E-Banking  
 

Σν 2009 παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ e-banking ζε πνζνζηφ 

πνπ μεπέξαζε ην 40%. Αθφκα ν κέζνο φξνο ησλ κεληαίσλ ζπλαιιαγψλ 

δηακνξθψζεθε ζε 63.000 θαηά πξνζέγγηζε. Δπίζεο ε Attica Bank εθάξκνζε ην 

πξντφλ ηνπ ζπζηήκαηνο on-line πιεξσκψλ ηνπ DIASDEBIT «χκβαζε 

πλεξγαζίαο», ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ήδε πάλσ απφ 40 εηαηξείεο, (φπσο 

ηειεπηθνηλσληαθέο θαη αζθαιηζηηθέο), θνηλσθειή ηδξχκαηα, εηαηξείεο παξνρήο 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη δεκφζηα ηακεία. Οη πειάηεο ηεο ηξάπεδαο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα εμνθινχλ ηηο νθεηιέο ηνπο κε πάγηεο εληνιέο ή κε εληνιέο πιεξσκήο 

πνπ δίλνληαη γηα ηελ ad hoc εμφθιεζε ηεο νθεηιήο ηνπο κέζσ e-Banking. Δπηπιένλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαβάζκηζε ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο ζπλαιιαγψλ e-banking 

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππάξρνπζαο ιίζηαο ΣΑΝ κε άιιεο πνπ είλαη επίζεο 

αζθαιείο θαη παξέρεη πην εχρξεζηνπο κεραληζκνχο (OTP-one time password). 

Δπίζεο, ην e-banking εληζρχεηαη κε λέεο ζπλαιιαγέο φπσο:  

 Δπαλεθηχπσζε απφ ην ρξήζηε πξνγελέζηεξσλ ζπλαιιαγψλ ηνπ. 

 Δκθάληζε ινγαξηαζκψλ απφ άιιεο ηξάπεδεο ηηο φπνηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 

γηα έκβαζκα ρξεκάησλ απφ πειάηεο.  

 Κηλήζεηο θαξηψλ Attica Βank. 
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ηελ Attica Bank ιεηηνπξγεί δηαρσξηζκέλε νκάδα κνλάδαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

(Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ) θαζψο θαη Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ – 

Παζεηηθνχ (ALCO), κε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ αλάιεςεο 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ κε βάζε ηα φξηα πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί. Ζ επηηξνπή 

ζπλεδξηάδεη αλά κήλα, κειεηψληαο ηηο εμειίμεηο ησλ αγνξψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

επίπεδν αλάιεςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ απφ ηελ ηξάπεδα θαη ηηο 

ζπγαηξηθέο ηεο. χκθσλα κε ην λέν πιαίζην πνπ έρεη ζεζπηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε Attica Bank έρεη 

ζέζεη ζε εθαξκνγή ζχγρξνλεο κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζεί θαη λα 

κεηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ ιακβάλεη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηεο, κε βάζε ηελ θαιχηεξε δηεζλή πξαθηηθή. Ζ παξαθνινχζεζε θαη νη κεηαβνιέο ησλ 

ζηνηρείσλ γίλνληαη κε ηελ ρξήζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ CRM απφ ηελ ηξάπεδα. 

4.3.4 Ανθρώπινο δυναμικό εκπαίδευςη. 
 

Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία πξνηάζζεη ε  Attica Bank είλαη 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. ηελ πξνζπάζεηα ζε έλα δπζκελέο πεξηβάιινλ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο εμειίμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο, ε ηξάπεδα επελδχεη ζπζηεκαηηθά ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη εμέιημε ηνπ εξγαζηαθνχ δπλακηθνχ ηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο 

αλαπηχζζεηαη ζε δχν βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο γλψζεηο  

 Δμεηδηθεπκέλα ζέκαηα  

Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο, είραλ σο θχξην ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο εηνηκφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηελ 

επαλάιεςε ησλ ήδε ππαξρφλησλ γλψζεσλ. Αλάκεζα ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ζηαζεξή ζέζε ζηελ ζεκαηνινγία έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εζηηάδνληαη ζην μέπιπκα παξάλνκνπ ρξήκαηνο, 

θαη ζηελ απφθηεζε ηεο απαξαίηεηεο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Δπάξθεηαο απφ 

ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Οη ζεκαληηθέο εμειίμεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ην 2009 ζην 
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νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Σξάπεδα, νδήγεζαλ θαη ζε 

εθπαηδεχζεηο πνπ αθνξνχζαλ, κεηαμχ άιισλ, ζηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ ζε 

θαηαζηάζεηο θξίζεσο θαζψο θαη ζηελ απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ (π.ρ. Δ..Π.Α. 2007-2013).  

Οη εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεχζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ην 2009 είραλ σο ζηφρν ηελ 

θάιπςε ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ νκάδεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

ηξάπεδαο πνπ απαζρνινχληαη κε ηδηαίηεξα αληηθείκελα (π.ρ. λνκηθά ζέκαηα, 

εζσηεξηθφο έιεγρνο, ρξήζε ινγηζκηθνχ θ.α) ην νπνία δελ αθνξνχλ άκεζα ηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θιάδν, αιιά ζεσξνχληαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο. Αθνινχζσο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

εδξαίσζε ηνπ πειαηνθεληξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ηξάπεδαο, ην 2009 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ είρε μεθηλήζεη ην 

πξνεγνχκελν έηνο. ε απηή ηελ θάζε ππήξρε ζηφρεπζε ζηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ 

παγίσζεο ηεο πειαηνθεληξηθήο αληίιεςεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ηξάπεδαο. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηθαίσζαλ ηνλ 

αξρηθφ ζρεδηαζκφ.  Σν 2009 ζπλερίζηεθαλ νη εθπαηδεχζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 

ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο 

ηξάπεδαο, αθνχ ε ηερλνινγία είλαη πιένλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εμέιημή ηεο.  

4.3.5 Εξυπηρέτηςη Πελατών. 
 

Γηα ηελ Attica Bank ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ζηνπο 

πειάηεο ηεο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο έλλνηαο ηεο «θνηλσληθήο επζχλεο». 

ηελ Attica Bank θάζε παξάπνλν ή πξφηαζε ιακβάλεηαη άκεζα ππφςε θαη 

θαηαρσξείηαη ψζηε λα πξνβιεθηεί ζηηο επφκελεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πξνο 

βειηίσζε. Ζ ηξάπεδα εθαξκφδεη ηελ Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

2501/31.10.2002 ζρεηηθά κε ηελ δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ εμέηαζε ησλ 

παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ, ζπκκεηέρεη ζην ζεζκφ ηνπ Σξαπεδηθνχ Μεζνιαβεηή θαη 

δεζκεχεηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη. Ζ Σξάπεδα («Τπεχζπλνο 

Δπεμεξγαζίαο») ηεξεί αξρείν κε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ ππνςεθίσλ, 

πθηζηακέλσλ θαη πξψελ πειαηψλ ηεο θαζψο θαη ησλ ελ γέλεη ζπλαιιαζζφκελσλ κε 

νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα κε απηήλ («Τπνθεηκέλσλ») πνπ δίλνπλ νη ίδηνη ζηελ Σξάπεδα ή 

ε Σξάπεδα ζπιιέγεη κε ηε ζπλδξνκή ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πξνζσπηθψλ 
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δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη κεηά ηελ θαηάξηηζε νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο κε ηελ 

ηξάπεδα θαη θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο. 

Γεδνκέλα νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ε ηξάπεδα αληιεί θαη απφ ην δηαηξαπεδηθφ 

αξρείν ηεο ΣΔΗΡΔΗΑ Α.Δ. Ζ ηξάπεδα παξέρεη πξνζσπηθά δεδνκέλα νηθνλνκηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζηελ δηαηξαπεδηθή βάζε δεδνκέλσλ αξρείν ηεο ΣΔΗΡΔΗΑ Α.Δ., 

βάζεη ηεο λνκνζεζίαο θαη κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο εκπνξηθήο πίζηεο θαη ηελ 

εμπγίαλζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πειαηψλ θαζίζηαληαη 

αληηθείκελν δηεξγαζηψλ είηε απφ ηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα, είηε απφ ηξίηνπο πνπ ελεξγνχλ 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο. Ζ ηξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα λα αλαθνηλψλεη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα πειαηψλ ζε ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο εληφο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θαζψο θαη ζε εηαηξίεο ζηηο νπνίεο έρεη παξάζρεη κεξηθά ή νιηθά ηελ 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αθνχ απηφ επηβάιιεηαη απφ ιφγνπο 

ιεηηνπξγηθήο θαη κεραλνγξαθηθήο εμππεξέηεζεο ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο ή γηα 

ζηαηηζηηθνχο ή ηζηνξηθνχο ιφγνπο. Αθφκα  ε ηξάπεδα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

επεμεξγάδεηαη θαη λα αλαθνηλψλεη πξνζσπηθά δεδνκέλα πειαηψλ ηεο πξνο ηξίηνπο κε 

ζθνπφ ηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε ίδηα θαη νη 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ ηεο, ηελ έξεπλα αγνξάο, ή άιιε παξφκνηα 

δξαζηεξηφηεηα πξνο φθεινο ηεο ίδηαο ηεο ηξάπεδαο. θνπφο ηεο επεμεξγαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη: 

1. Ζ έγθξηζε ηεο ρνξήγεζήο ηεο δηαθφξσλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. 

2. Ζ εθπιήξσζε, παξαθνινχζεζε, εμππεξέηεζε θαη ππνζηήξημε ησλ ζπλαιιαγψλ 

ηεο ηξάπεδαο κε ηνπο πειάηεο ηεο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε 

απηνχο, αιιά θαη ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηεμάγνληαη κε πηζησηηθέο θάξηεο ή άιια 

κέζα πιεξσκήο πνπ παξέρεη ε ηξάπεδα.  

3. Ζ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ηξάπεδαο θαη ε ππεξάζπηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο. 

4. Ζ πξνζηαζία ηεο εκπνξηθήο πίζηεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ.  

5. Ζ πξνψζεζε πσιήζεσλ ή / θαη ππεξεζηψλ είηε ηεο ηδίαο ηεο ηξάπεδαο, είηε 

άιισλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ φκηιφ ηεο, είηε θαη ηξίησλ επηρεηξήζεσλ, 

κεηά απφ ζπγθαηάζεζε πνπ δίλεηαη απφ ηα ππνθείκελα κέζα απφ λνκηθέο 

δηαδηθαζίεο.  

6. Ζ δηεθπεξαίσζε ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξνρή δηεπθφιπλζεο ησλ 

παξερνκέλσλ απφ ηελ ηξάπεδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ internet, 

ππεξεζηψλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θ.α.  

7. Μεηά ηε ιήμε ησλ ζπλαιιαγψλ, ε ηξάπεδα κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηε κειέηε ησλ 

δεδνκέλσλ ζε θαζαξά ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο. 

 

 

Άληιεζε πιεξνθνξηώλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο  

Γηα ην ζθνπφ ηεο εγθξίζεσο ηεο εθάζηνηε αηηνπκέλεο πίζησζεο ή θαη άιιεο 

ηξαπεδηθήο ππεξεζίαο, ε ηξάπεδα δχλαηαη λα έρεη πξφζβαζε ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη δηαηεξνχληαη απφ ηελ 

εηαηξία «Σξαπεδηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ Α.Δ. – ΣΔΗΡΔΗΑ Α.Δ.». Δπίζεο, ε 

Σξάπεδα κπνξεί λα δηαζηαπξψλεη ηα ζηνηρεία πνπ ηεο ππνβάιινληαη απφ ηνπο 

πειάηεο κε πξφζβαζε ζε δεκφζηεο αξρέο ή ππεξεζίεο ζηεξηδφκελε ζηελ αληίζηνηρε 

λνκνζεζία. Με ηελ θαηαγξαθή ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ ε ηξάπεδα θάλεη ρξήζε 

ηερληθψλ κέζσλ, ηερληθά κέζα θαηαγξαθήο ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ κε πειάηεο 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ αθφινπζσλ δηεπζχλζεψλ ηεο:  

(α) Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ. 

(β) Γηεχζπλζε Δλαιιαθηηθψλ Γηθηχσλ (Σκήκα CRM).  

(γ) Κεθαιαηαγνξψλ θαη Δπελδπηηθήο Σξαπεδηθήο.  

Οη ελ ιφγσ δηεπζχλζεηο ελεκεξψλνπλ εηδηθά ηνπο πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο πξηλ ηελ 

θαηαγξαθή. χζηεκα ειεγρφκελεο πξφζβαζεο  

Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ  

1. Γηα φια ηα δεδνκέλα: Ζ Γηνίθεζε, νη ππεξεζίεο, νη ππάιιεινη ηεο ηξάπεδαο είλαη 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ηηο αξκνδηφηεηέο 

ηνπο. 

2. Γηα δεδνκέλα πνπ ε ηξάπεδα δηθαηνχηαη ή ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη 

ππνρξενχκελε απφ ην λφκν εθφζνλ ε αλαθνίλσζε απηή είλαη απνιχησο αλαγθαία 

γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηεο: νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 

αξρέο, νη δηθαζηηθέο, εηζαγγειηθέο θαη αλαθξηηηθέο αξρέο θ.ιπ.  
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3. Γηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ηξάπεδαο ζε 

πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ζην πιαίζην ησλ ρνξεγνχκελσλ πηζηψζεσλ: νη εηαηξίεο 

είζπξαμεο απαηηήζεσλ, νη δηθεγφξνη, νη ζπκβνιαηνγξάθνη θαη νη δηθαζηηθνί 

επηκειεηέο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

4.  Γηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ATM 

κε ηξαπεδηθέο θάξηεο: ε αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΚΑ 

ΤΣΖΜΑΣΑ Α.Δ.» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΗΑ».  

5. Γηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ είηε ζε κε ελήκεξεο νθεηιέο ή θαζπζηεξήζεηο ζην 

πιαίζην ησλ ρνξεγνχκελσλ πηζηψζεσλ νπνηαδήπνηε κνξθήο, είηε ζε θαηαγγειία 

απφ ηελ Σξάπεδα ησλ ρνξεγνχκελσλ πηζηψζεσλ θάζε κνξθήο, φπσο επίζεο γηα 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε αθάιππηεο επηηαγέο, ζπλαιιαγκαηηθέο, 

γξακκάηηα πνπ έρνπλ επηζηξαθεί απιήξσηα θ.ιπ. Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ είλαη κφλν πηζησηηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα.  

Δηδηθόηεξα γηα ην CRM 

Ζ εκπεηξία θαη ε πςειή ηερλνγλσζία ηεο UniSystems ζηελ πινπνίεζε ζχλζεησλ θαη 

πνιχπινθσλ  Έξγσλ Γηαρείξηζεο Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ (CRM), έθεξαλ εηο πέξαο κε 

επηηπρία θαη κέζα ζην ρξνλνδηάγξακκα θαη πξνυπνινγηζκνχ πνπ είρε ζπκθσλεζεί, 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ πζηήκαηνο Τπνζηήξημεο Πειαηψλ & Γηαρείξηζεο 

Πειαηεηαθήο ρέζεο (CRM) γηα ηελ ηξάπεδα. 

  

Ζ UniSystems έιαβε ππφςε ηεο ηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Attica Bank γηα ηελ εμαηνκηθεπκέλε θαη πνηνηηθή εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ, κέζσ θεληξηθήο θαη βέιηηζηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο 

πιεξνθνξίαο, γηα ηνλ θάζε πειάηε θαη αλεμάξηεηα απφ ην κέζν επηθνηλσλίαο ηνπ κε 

ηελ ηξάπεδα θαη ηελ αλάγθε γηα κεηαζηξνθή ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο απφ 

ζεκεία πψιεζεο, ζε ζεκεία εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο. 

Ζ Attica Bank είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ δπλακηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

νξγαληζκνχο ηεο Διιάδαο έρεη αλαπηχμεη έλα αξθεηά ζεκαληηθφ δίθηπν 

θαηαζηεκάησλ θαη ΑΣΜο φπσο πξναλαθέξζεθε. 
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Πξνζδηνξίδνληαο ηηο αλάγθεο ηεο ηξάπεδαο επηιέρζεθε ε θαηαμησκέλε ζηελ αγνξά 

vtiger  CRM πζηεκάησλ, web-based θαη κε αλνηρηή αξρηηεθηνληθή πιαηθφξκα κε ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά. 

http://www.atticabank.gr/el/group/attica-bank/administration 

  

Υαξαθηεξηζηηθά πζηήκαηνο 

  

Γεκηνπξγία ζπλνιηθήο, «360ν εηθφλαο πειάηε», ε νπνία: 

 

 Απεηθνλίδεη ην ζχλνιν ησλ Σξαπεδηθψλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

πειάηεο, φπσο θαηαδπηηθά ή / θαη αζθαιηζηηθά πξντφληα, repos, θάξηεο, 

ακνηβαία θεθάιαηα, δάλεηα θαη άιιεο ρνξεγήζεηο 

 Γηαζέηεη δπλαηφηεηεο «drill down analysis», δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα απφ ηελ 

εηθφλα πειάηε ηελ πινήγεζε-είζνδν ζε έλα απφ ηα ηξαπεδηθά πξντφληα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί απηφο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θάξηα, κέρξη θαη ηελ πινήγεζε 

ζηηο επηκέξνπο θαηαγεγξακκέλεο ρξεψζεηο θαη πηζηψζεηο απηήο. 

 Δπηηξέπεη ηελ ηήξεζε πιήξνπο ηζηνξηθφηεηαο θηλήζεσλ, γηα θαζέλα εθ ησλ 

ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί.   

 Καηαγξαθή θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο επηθνηλσλίαο ηεο 

ηξάπεδαο κε θάζε πειάηε ηεο, αλεμάξηεηα απφ ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά (ηειέθσλν, επίζθεςε ζε θαηάζηεκα θ.ιπ.). 

 Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ, παξαπφλσλ θαη εξσηήζεσλ ησλ 

πειαηψλ. 

Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ marketing θαη telemarketing εθζηξαηεηψλ, κε 

δηεπξπκέλεο δπλαηφηεηεο γηα: 

 ρεδηαζκφ εθζηξαηεηψλ. 

 Γηαρείξηζε πξνυπάξρνπζαο ιίζηαο κε πειάηεο. 

 Γεκηνπξγία λέσλ ιηζηψλ πειαηψλ θαη ππνςεθίσλ πειαηψλ, κε 

ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο. 
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 Οξηζκφ επηκέξνπο κεηξηθψλ αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ μερσξηζηά γηα 

θάζε marketing ή / θαη telemarketing εθζηξαηείαο. 

 Έιεγρνο ησλ δαπαλψλ πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ ηξάπεδα θάζε εθζηξαηεία. 

 Καηαγξαθή θαη απηφκαηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ πψιεζεο, φπσο απηέο 

δεκηνπξγνχληαη απφ  marketing θαη telemarketing εθζηξαηεηψλ, θαζνδήγεζε 

ησλ πειαηψλ ζην θνληηλφηεξν ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα, γηα ην θιείζηκν ηεο 

επθαηξίαο πψιεζεο θαη απηφκαηε ελεκέξσζε κε email ηνπ δηεπζπληή 

θαηαζηήκαηνο γηα ηελ επθαηξία πψιεζεο πνπ πξφθεηηαη λα πξνθχςεη. 

χζηεκα εκπινθψλ γηα ηε ζπλνιηθή θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε ησλ νθεηιψλ ησλ 

πειαηψλ κε ρξήζε λνκηθψλ θαη άιισλ κέζσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην λφκν. 

 

Παξάιιεια, κέζα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε θαηάιιεισλ ιεηηνπξγηθψλ 

δηεπαθψλ, βαζηζκέλσλ ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο G PlusAdaptor ηεο 

Genesys, ε UniSystems ελαξκφληζε ιεηηνπξγηθά ην ηειεθσληθφ θέληξν θαη 

ην CTI ζχζηεκα ηεο Σξάπεδαο. 

  

 

 

 

Πιενλεθηήκαηα 

  

Σν vtiger CRM, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ Attica Bank λα αληαπνθξίλεηαη κε επειημία 

ζηηο εζσηεξηθέο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο ηεο, κε απνηέιεζκα απνδνηηθφηεξν 

ζηειερηαθφ δπλακηθφ θαη γξεγνξφηεξε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηξαπεδηθήο 

αγνξάο. 
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Αλαιπηηθά: 

ρήκα 4.2 

 

  

 

  

(http://www.crmforum.gr/Newsletter/CRM%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BDAt

ticaBank/tabid/107/Default.aspx) 

http://www.crmforum.gr/Newsletter/CRM%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BDAtticaBank/tabid/107/Default.aspx
http://www.crmforum.gr/Newsletter/CRM%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BDAtticaBank/tabid/107/Default.aspx
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Συμπεράςματα.  

Σν vtiger CRM απνηειεί έλα εξγαιείν γηα θάζε επηρείξεζε, ν ρξήζηεο ηνπ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχλ-δηαρεηξίδνληαη δπλαηφηεηεο marketing, πσιήζεσλ 

θαη κεηαπσιήζεσλ πνπ κέρξη πξφηηλνο αληηκεησπίδνληαλ κε δηαθνξεηηθά εξγαιεία ε 

θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο. Όιε ε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο vtiger 

είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην θνηλφ αληηθείκελν ηνλ πειάηε. Σν vtiger δελ απαηηεί 

εγθαηάζηαζε κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζην δίθηπν ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο θαη κέζα απφ 

απηφ λα ην ρεηξίδεηαη ν ρξήζηεο ππάιιεινο. Ζ ρξήζε ηνπ απαηηεί δηαζχλδεζε κε 

ηερλνινγία Ajax. Ζ βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

ρξήζε ηνπ Mysql. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο πιηθνχ πνπ απαηηνχληαη απφ ην vtiger 

CRM είλαη: 

 Δπεμεξγαζηή κεγαιχηεξν ηνπ 1GHZ. 

 256 MB RAM.  

 θιεξφ δίζθν ηνπιάρηζηνλ 500ΜΒ. 
 

Σν δπλαηφ ζεκείν ελφο CRM ζπζηήκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απαξαίηεην εξγαιείν 

ηνπ vtiger είλαη νη βαζηθέο κεηξήζεηο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κε βάζε ηα 

θίιηξα ηνπ θαη ηα θξηηήξηα πνπ ζα ηνπ ζέζεη ν ρξήζηεο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ε 

θαξδηά ηνπ vtiger είλαη ν πειάηεο θαη εηδηθφηεξα ηα ζηνηρεία γηα απηφλ, ν  ρξήζηεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη γηα ηελ εηζαγσγή λα γλσξίδεη ηελ δηαδηθαζία πψιεζεο κε 

vtiger. Μεηά ηελ εηζαγσγή παξέρεηαη κηα επξεία πνηθηιία ιεηηνπξγηψλ απφ ην CRM. 

Ζ επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο γηα ην κνίξαζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ CRM είλαη ην επφκελν βήκα ηεο εηζαγσγήο ησλ πξντφλησλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ πειάηε.  

Ζ δηνίθεζε θαη ε ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ επαθψλ είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο CRM θαη έρεη ηξεηο ηχπνπο επηθνηλσλίαο, ηνλ νδεγφ, ηελ 

εηαηξία θαη επηθνηλσλία. 

Σν vtiger έρεη ηελ δπλαηφηεηα εμαγσγήο απνηειεζκάησλ ζε κνξθέο ASCII θαη CSV 

κνξθέο νη νπνίεο είλαη αλαγλσξίζηκεο απφ πνιιά ινγηζκηθά. Αθφκα ην CRM 
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ζπκβάιεη ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξέρεη κηα ζεηξά εξγαιείσλ 

γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο θαζνιηθήο 

νξγάλσζεο.  

Σέινο ζηελ εξγαζία πεξηιακβάλεηαη παξάδεηγκα απφ ηελ ρξήζε ηνπ vtiger CRM απφ 

ηελ Attica Bank θαη ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ πειαηνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε πνπ ε ηξάπεδα έρεη επηιέμεη, απφ ην 2008 πνπ εγθαηέζηεζε ζην δίθηπφ 

ηεο ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ. 

http://www.atticabank.gr/images/siteimages/organizational_structure/organizational_s

tructure_06_2015.pdf 
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Βιβλιογραφία. 
 vtiger CRM v5.x: User and Administration Manual,2010 

 Manual dedicated to CRM vTiger CRM OPEN SOURCE,2008. 

 User Manual,Vtiger CRM Microsoft Exchange Connector,(Exchange Server 

2010). 

 

Γηαδηθηπαθέο πεγέο. 

 

 http://www.atticabank.gr/images/siteimages/organizational_structure/organizat

ional_structure_06_2015.pdf 

 http://www.atticabank.gr/el/group/attica-bank/administration 

 http://www.crmforum.gr/Newsletter/CRM%CF%83%CF%84%CE%B7%CE

%BDAtticaBank/tabid/107/Default.aspx 

 http://www.crmvillage.it/index.php/manuale-crm-vtiger/#googtrans/it/en 

 http://sourceforge.net/projects/notepad-plus/ 

 http://forge.vtiger.com/projects/utf8converter/ 

 http://dataconv.org/apps_unicode_utf8.html 

 http://www.crmvillage.it/index.php/manuale-crm-vtiger/#googtrans/it/en 
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