
 

 

 

 

  

 

 

 

سیستم  های  لیست ویژگی 
  مدیریت ارتباطات واتساپ 

whatsappSys    



 

 
 

 

 معرفی محصول 

محبوب از  یکی  واتساپ  رسان  پیام  رساناپلیکیشن  پیام  پرکاربردترین  و  های ترین 
و می جهان   کاربری  محیط  در  تغییراتی  فیسبوک  توسط  آن  خرید  از  پس  که  باشد 

 امکانات آن در حال انجام است. 

این اپلیکیشن در ایران پس از فیلتر شدن تلگرام مورد استقبال بیشتری قرار گرفته و 
میلیون کاربر در ایران دارد، به طوریکه    55با توجه به آمارهای رسمی اعالم شده حدود  

های های مختلف اعم از دولتی یا خصوصی، برخی گروهها و سازمان هم اکنون شرکت
موده و در حال ردوبدل کردن پیام هستند. از طرفی، فراگیری  کاری خود را در آن ایجاد ن

درخواست  تا  باعث شد  توسط مشتریان  آن  استفاده  و  جامعه  در  های این مسنجر 
های ردوبدل  صورت گیرد. متمرکز شدن داده  CRMزیادی برای یکپارچگی آن با پلتفرم  

، یافتن تمامی  شده با مشتریان در خط شرکتی )شماره موبایل شرکت( و به تبع آن
 های مشتری کمک بزرگی به کسب و کارها خواهد نمود.ها در پروفایل داده

سامانه  پلتفرم شرکت  یکپارچگی  نیازمندی،  این  وجود  پی  در  مدیریت  های 
های را با اپلیکیشن واتساپ مهیا نموده است بدین ترتیب که پیام   365مایکروسافت  

مایش و ارسال بوده و کاربران را از وجود دو  ارسالی و دریافتی در هر دو محیط قابل ن
بی قابلیت سیستم  و  امکانات  دارای  شده  انجام  یکپارچگی  کرد.  خواهد  های نیاز 

 فردی بوده که در ادامه به آنان اشاره خواهد شد. منحصربه 

 

 

 

 

 



 

 
 

 whatsappSysهای سیستم مدیریت ارتباطات واتساپ امکانات و ویژگی

ها )مشتریان بالقوه( و  ها، سرنخام واتساپ به اشخاص، شرکتامکان ارسال و دریافت پی ▪
 کاربران 

 صورت خودکار از اطالعات پروفایلی( امکان ارسال پیام واتساپ پویا )تکمیل اطالعات به ▪
فعالیت ▪ کلیه  یا سرنخ امکان مشاهده  و  پروفایل شخص، شرکت  روی  بر  واتساپی  های 

 )مشتری بالقوه( مربوطه 

 
ها  ها، سممرنخکردن وجود شممماره در واتسمماپ بر روی فرم اشممخاص، شممرکتامکان چک   ▪

 )مشتریان بالقوه( و کاربران
های مختلف  به منظور اسممتفاده در بخش  CRMامکان ثبت چندین خط واتسمماپ در یک  ▪

 کسب و کار
امکان اسممتفاده از شممماره ثابت به عنوان خط تلفن )در صممورتی که شممماره ثابت قابلیت   ▪

 پیامک داشته باشد(دریافت  

 



 

 
 

 فرض واتساپ برای ارسال پیام واتساپامکان ثبت خط پیش ▪
های شممخص، شممرکت، سممرنخ و کاربر به امکان ثبت چندین فیلد اطالعاتی از موجودیت ▪

صمورت کامال پویا در بخش تنظیمات واتسماپ به منظور مدیریت روال سمینک مخاطبین  
 CRMدر 

ها و اعضممای یک گروه بر تصممویر مخاطبین، گروه ( مخاطبین،  Syncروزرسممانی )امکان به ▪
 روی هر خط واتساپ

امکان ثبت تنظیمات به منظور دریافت مخاطبین، تصممویر مخاطبین و اعضممای یک گروه   ▪
 بر روی هر خط واتساپ توسط راهبران دارای دسترسی

 CRMاضافه شدن عکس پروفایل اشخاص در  ▪
▪ Sync  ک های واتساپ در صورت ارسال از یشدن پیامclient  دیگر 
 CRMها در محیط های گروه مدیریت اعضا و پیام ▪
 های ارسالی و دریافتی از گروه ثبت پیام ▪
 CRMامکان ارسال و دریافت پیام به/از یک گروه از طریق محیط  ▪
  Owner  ،Admin)نمایش    CRMامکان مشمخص شمدن دسمترسمی افراد هر گروه در محیط  ▪

 بودن اشخاص(  Super Adminو 
شممده )پیام نقل  Replyهای  ها و ثبت نسممبت پیامکردن( پیام  replyامکان جواب دادن ) ▪

 قول شده(
 CRMامکان ثبت چندین اکانت واتساپ برای یک شخص، شرکت، سرنخ یا کاربر بر روی  ▪
فرض یک شمخص، شمرکت، سمرنخ یا کاربر بر امکان مشمخص نمودن اکانت واتسماپ پیش ▪

 وطهروی پروفایل مرب
)ارسمال شمده، خوانده شمده،   CRMهای ارسمالی و دریافتی در امکان نمایش وضمعیت پیام ▪

 دریافت شده و ...(
 CRMامکان ارائه دسترسی و مجوز ارسال پیام واتساپ به افراد داخل  ▪
 امکان ارسال و دریافت پیام واتساپ با محتوای متن، تصویر، فیلم و موقعیت جغرافیایی ▪
 ( اطالعات به صورت کلی یا به صورت تکی برای یک مخاطبSync)روزرسانی امکان به ▪
 ( اطالعات از طریق گردش کار و در خالل فرآیندهای سازمانیSyncروزرسانی )امکان به ▪



 

 
 

هما از طریق گردش کمار و در خالل  امکمان ارسمممال پیمام واتسممماپ بمه مخماطبین و گروه  ▪
 فرآیندهای سازمانی

اتسمماپ سممازمان به تفکیک وضممعیت، مخاطب،  های وداشممبورد کامل از وضممعیت پیام ▪
 ورودی یا خروجی بودن، متعلق به گروه و ...

 Microsoft Dynamics 365افزار  یکپارچه با نرم ▪
 Unified Interfaceیکپارچگی کامل با محیط  ▪

 

 مالحظات: ❖

این بروز رسااانی مم ن اساا  بر رو  رسااانی می دااود  ه یک یا چند بار بروز   whatsapp  برنامه  در طی هر سااا   معموال   -
APIاز این رو مم ن  گرددمی  بر رو  محصاو   نزازمند بررسای از  ننی و انباا  این اییررات و گذاداهه  ها  ارائه داد  نز  اایزر

 چند روز دچار اخهال  گردد. whatsappس  سرویس 

پزام از  گروهیدر ارساا  انها نداداهه و پزام ها را محدودیهی در ارساا  اناو   whatsappSysدر نظر داداهه بادازد  ه محصاو     -
)مم ن بگزریددادن از ساو   اربر را در نظر    reportو همچنزن ام ان   whatsappمحدودی  ها  خود   applicationطریق این  

 .اس  خط بالک گردد(

 


