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RedCode CRM kayıtlarının (aday, fırsat, irtibat, aktivite,
şikayet, anket) Microsoft Outlook ile senkronizasyon fonksiyonu
kullanılarak, satış personeli şirket dışındayken de kolayca
müşteri bilgilerine erişebilir ve varolan bilgiler üzerinde yeni
düzenlemeler yapabilir.
Satış temsilcilerinin sisteme bağlanamadıkları durumlarda da en
güncel bilgilere ulaşabilmesi için geliştirilen CRM-MS Exchange
Server eşleme sistemi, CRM kayıtlarının tümünün veya
parametrelerde seçilenlerinin çift yönlü (RedCode CRM ve Outlook)
olarak güncellenebilmesi olanağını sunuyor.
Eşlemenin şirket gereksinimlere uygun şekilde yapılabilmesi için
parametrelerin tanımlandığı Eşleme Ayar Ekranı’nda, bağlantı
bilgileri, eşlenmesi istenen kayıtlar, eşleme parametreleri, ve
varsayılan değer tanımlamaları bulunuyor.
Ayar ekranında, eşleme yapılacak kullanıcının adı, şifresi, bağlı
olduğu exchange URL’i, ve Outlook’da yaratılması istenen kök
klasör dizini belirtilebilir. Eşleşmesi istenen kayıtlar ve
aktivite tipine göre, Outlook takvim ya da görev (calendar/task)
ögesi yaratılması seçilebilir.

Bu ekranda yer alan “Kayıtlar Eşle” butonu, her tıklandığında,
RedCode CRM ile Outlook posta kutusu arasındaki senkronizasyonu
sağlayacaktır.
Örnek kullanıcının, aşağıda görülen aday, fırsat ve aktivite
kayıtları olduğunu varsayarsak,

Eşleme Ayar Ekranı’nda “Kayıtları Eşle” işlemi çalıştırıldığında,
kullanıcının posta kutusunda CRM.Netsis ve bunun altında her
şirket için ayrı klasörler yaratılıyor. Klasörlerin içinde, CRM’de
yaratılmış olan ögeler bulunuyor.

RedCode CRM’den Outlook posta kutusuna yeni kayıt ya da kayıt
güncellemeleri gönderildiği gibi, Outlook tarafında yapılan
değişikliklerin de CRM kayıtlarını güncellemesi sağlanabiliyor.
Örnekte, daha önce Outlook’a gönderilen bir görev (task) bilgisi
silinip, yerine yeni bir görev girilirse,

Eşleme Ayar Ekranı’nda “Kayıtları Eşle” işlemi tekrar
çalıştırıldığında, RedCode CRM sistemi, Outlook’da yapılan bu
değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenecektir.

Eşleme programı kapsamında, CRM kayıtlarının karşılıklı
güncellenmesi dışında, eşleme ayarları tanımlanmış kullanıcılar
için, RedCode CRM aktivite takviminin istenirse Outlook takvimdeki
CRM’i ilgilendirmeyen şahsa özel kayıtları gösterebilmesi olanağı
da sağlandı. Aktivite Bilgileri ekranında, “Özel Outlook
aktivitelerimi takvim üzerinde göster” bağlantısı ile işlem
gerçekleştirilebilir.

