لیست ویژگیهای راهکار ارسال
نوتیفیکیشن notifySys

معرفی محصول
یکی از دغدغههای کاربران  CRMکه از گذشتهه ااکونن هیشهته رحرش شتد و سنارتهار
اضتتتاشته شتتتدن حن بته ر ش

 Dynamics 365بندنتد ارکتان رح ش شتتتدن از اننا

رنجندیتها و باالسص وظایف واگذار شد به حنان بند ارت.
بدین اراشب که پس از واگذاری یک وظشفه ،بستتهه کاری ،رتتفارر ،رتترن

و یا هر

رنجندیت دیگری از شعالشتهای اعار ی با رهتتهریان یاییش  ،پشارک ،ایات ا فوی،
پشام ا گراری و  )...در سند ر ش

 CRMنناشفشکشهوی برای کاربر رربنطه اررال شد

و او را در جر یتان ارنر ررار دهتد .هییوشن اگر رنجندیتت دیگری بته
روظنر برای یک پروژ سا

یا یک

تتتنر

ستا

توعت ایااد شتند ارکان اضتاشه شتدن حن به

لشست پشامها وجند سناهد داشت.
پشش از این ،نشاز رربنط به شرایودهای اطال ررتانی از طری ننشتهن و ایااد جریان
کاری ی )Work Flowبا انجه به ایااد یا به روزررانی حن رنجندیت
که از این پس ،این نشاز انرت
نر

نر

ریگرشت

ر وتنل اررتال نناشفشکشهتن رتارانههای ردیریت به

کار و بدون نشاز به ایااد جریانهای کاری رازا راب ارهفاد سناهد بند.

از جمله امکاناتی که می توان جهت مشاهده بهتر پیامها از آن بهره برد:
▪ باز شدن پشام در اب جداگانه برای رهاهد کار انضش ا

▪ اررتال نناشفشکشهتن به تنر

حنالین ی )realtimeبه کاربر که به تنر

ایاری ررورگرهای کاربر الگشن شد نیایش داد ریشند.

 popupدر

▪ ارکان رهاهد نناشفشکشهنها در ایاری

ف ا

crm

▪ ارکان رهاهد ااریخیه نناشفشکشهنهای دریاشهی به هیرا حسرین وضعشت پشام

▪ اغییر و رفارشی رازی رهن پشامهای دریاشهی با انجه به نشازرودی رههری
▪ راب شت سناندن هیه ی)Mark as Read
▪ رهتاهد وضتعشت پشامهای دریاشهی یپشش ننیس ،اررتال شتد  ،رهتاهد شتد و
)...
▪ رازگاری با ایاری ررورگرها

▪ ارکان رتاست و اررتال نناشفشکشهتن با رهن و اشهر دایوارشک روی ایاری eventها
و وجند رابحه بشن  notificationو event
▪ ارکان رفارشیرازی راهکار با انجه به نشاز رههری و انرعه

