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س یدر ابتدا سب و کار ابتدا با یساز ستمیبحث  شنا  ستمیس یبا بخش ها دیک آ

هسووتند که  سووتمیدهنده آن سوو لیتشوو  یهمان اجزا سووتم،یسوو ی. بخش هادیشووو

شده  لیتش  یاز سه بخش اساس ستمیس کیدارند.  فیو توص ییشناسا تیقابل

سووه  نیفقط به ا سووتمیسوو کی. اگر یو خروج ندیفرآ ،یاسووت که ارارتند ازو ورود

 شود. یم یبسته تلق ستمیس کیبخش توجه داشته باشد 

 

اسووت. در  سووتمیسوو کی د،یده یبار انجام م کیاز  شیکه ب یاقدامات ایاقدام  هر

  سانی جیتوان به نتا یآن م یاست که با اجرا ریت رارپذ ندیفرا کی ستمیواقع س

 میده یکه ما هر روز انجام م یفیاز وظا یاری. در حوزه کسب و کار، بسافتیدست 

 بخش های اساسی یک سیستم
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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س یم س نیشوند. ا یساز ستمیتوانند  تواند  یم CRMمتفاوت استو  ونیبا اتوما

شما اتومات ستمیس کی شما  سب و کار  س کیخاص را در ک ها  ستمیکند. اما همه 

 .ستندیو خودکار ن کیاتومات

 

 ستمیس کی یبخش ها یمعرف

 شودو یم لیاز سه بخش تش  ستمیس کی

 

۱ 

 یورود

۲ 

 ندیفرآ

۳ 

 یخروج

که در آنجا  یافراد م،یفرض کن سوووتمیسووو کیرسوووتوران را  کیانوان مثال اگر  به

شوووووند به انوان  یم یداریپخت  ذا خر یکه برا ییمشووووبول به کارند و مواد  ذا

وند تا آن ش یکه انجام م ییها تیشوند. فعال یدر نظر گرفته م ستمیس یها یورود

 یم فیتعر ندیبه انوان فرآ ردیمصووورن کننده قرار ب  اری ذا پخته شوووود و در اخت

شووود و جلب  یارائه م یکه به مشووتر یپخته شووده، خدمات ی ذا تیشوووند. در ن ا

 هستند. ستمیس یها یخروج یمشتر تیرضا
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 ی. زماندیساات د کیشود در  یرا م ستمیس کیاز  فیتعر نینماد و ب تر نیب تر

ش کیکه در  شته با ضور ندا دهد و  یساات باز هم به کار خود ادامه م د،یم ان ح

ما   یافتد. تمام بخش ها یجلوتر نم ایهم اقب تر  قهیدق کیبه خاطر نرودن شوووو

آن باهم در  یو تمام اجزا کنندیم تیفعال  ری دیسوواات متناسووب با  کی سووتمیسوو

بخش  چیکه ه میب ذار ستمیساسم  زیچ کی یرو میتوان یم یارتراط هستند. زمان

کنند  تیباهم فعال  پارچهیوجود نداشته باشد، تمام اجزا  یستمیمجزا و خارج از س

 را به ما نشان دهند. جهیو نت

 

 ها ستمین ته م م درباره س دو

 

 درست و موثر یها ستمیس

آن ها بازخورد گرفته  یهستند که مدام از خروج ییها ستمیدرست س یهاستمیس

رسووتوران  کیکنند. مثال  یم دایپ رییتب ندهایو فرآ یآن ورود یشووود و بر مرنا یم

شد که مدام از خدمات یحرفه ا ستمیس کیتواند  یم یزمان شتر یبا  یم یکه به م

بازخوردها کار  یرو رد،یگیمحصوووشتش بازخورد م تیفیو ک یمشووتر تیدهد، رضووا

 انیمشووووتر تیمحصوووووشت خود و رضووووا تیفیب رود ک یبرا جینتا یو بر مرنا کندیم

 یها درست و موثر کار م ستمیس یدهد. زمان یم رییخود را تب ندیها و فرآ یورود

 کنند. دایشده و ب رود پ توریهمواره مان ستمیس یکنند که بخش ها
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 منحصر به فرد یها ستمیس

ه چون همه کسب و است ک نیوجود دارد ا ستمیس یکه در مورد بخش ها یا ن ته

ستند و به طرق مختلف کار م صر به فرد و خاص ه س یکارها منح  ییها ستمیکنند، 

شت.  زین  ری دیمتفاوت از  ست نیا یعنیخواهند دا سب و کار  دیکه با دیشما ه ک

 دیرا با ییندهایفراچه  دیتا مشووووخ  کن دیکن هیخود را قسوووومت به قسوووومت تجز

 .دیکن یستمیس
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