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Bắt trùng số điện thoại khách hàng trên
Target,Lead và Account (3 số điện thoại :Di 
động, điện thoại khác, điện thoại nhà)



Bắt trùng email khi nhập liệu khách
hàng trên Target, Lead và Account
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Tìm kiếm toàn cục trên Lead Và Account: 
Tên liên hệ, Tên cty, điện thoại, mst và tên

viết tắt



Những con số biết nói về khách hàng: số kh
mới, đang liên hệ, đã chuyển đổi, đã mua
hàng.
Các hoạt động đã làm: Gọi điện, gặp mặt, gởi
email tương tác, gởi email báo giá

Doanh số dự kiến và doanh số



Hiển thị lịch sử làm việc gần nhất với
khách hàng và kế hoạch dự kiến sắp tới.



Tạo nhanh các hoạt động ngoài LeadCard: 
Gọi điện, gặp mặt, gởi email, cơ hội, 
tickets, ghi chú, người liên hệ.



Cảnh báo khách hàng có vụ
việc(tickets) đang phát sinh



Ngừng chăm sóc khách hàng tiềm
năng



Ngừng chăm sóc kh tiềm năng kèm lý
do ngừng chăm sóc.



Cập nhật nhanh tình trạng đơn hàng
thành công.



Cập nhật nhanh tình trạng vụ việc
(tickets) đã xử lý



Danh sách khách hàng công ty có
ngày thành lập trong tháng



Danh sách người liên hệ có ngày sinh
nhật trong tháng



LỌC KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐƯỢC CHĂM SÓC

Chọn các điều kiện lọc khách hàng
không được chăm sóc:

- 7 ngày qua (Nhỏ hơn ngày hiện tại
trừ 7 ).

- Tháng này (Nhỏ hơn tháng hiện
tại).

- Năm này (Nhỏ hơn năm hiện tại).

• Kết quả hiển thị trên màn hình
LeadCard View.



LỌC KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CHĂM SÓC

Chọn các điều kiện lọc khách hàng
ĐƯỢC chăm sóc:

- Trong 7 ngày qua.

- Trong tháng này.

- Trong năm này.

Kết quả hiển thị trên màn hình
LeadCard View.



LỌC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM BÁN HÀNG, CỦA NHÂN VIÊN

• Chọn vào biểu tượng Filter.

• Sau đó chọn Thời gian và nhóm (hoặc nhân
viên).

• Lưu ý: Các hoạt động đã hoàn tất

Kết quả hiển thị trên màn hình LeadCard
View.

4 Hoạt động được thống kê: Cuộc gọi, cuộc
gặp, gởi email, gởi email báo giá



THỐNG KÊ DOANH SỐ KHÁCH HÀNG

Doanh số dự kiến theo:

- Thời gian: Tuần này, tuần trước, tháng

này, tháng trước, năm này, năm trước, từ

ngày đến ngày.

- Theo nhóm bán hàng

- Theo nhân viên bán hàng.

Doanh số bán hàng theo:

- Thời gian: Tuần này, tuần trước, tháng

này, tháng trước, năm này, năm trước, từ

ngày đến ngày.

- Theo nhóm bán hàng

- Theo nhân viên bán hàng.

Doanh số dự kiến trong tháng này:

- 288,000,000 vnđ với khách hàng mới.

- Và 65,000,000 vnđ với khách hàng

cũ (kh đã mua hàng trước đó).

Doanh số bán hàng trong tháng này là:

394,000,000 vnđ.



DOANH SỐ BÁN HÀNG THEO NHÓM NGƯỜI DÙNG

Kích chọn nút Filter bên góc trái

LeadCard
Kết quả: Doanh số bán hàng trong năm

này của nhóm “Nhân Viên Bán Hàng”



DOANH SỐ BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN

Kích chọn nút Filter bên góc trái

LeadCard
Kết quả: Doanh số bán hàng trong năm

này của “1 hoặc nhiều nhân viên”



CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LONG PHÁT –

CRMOnline
44 Đường số 12, KDC CityLand Park Hills, P10, Gò

Vấp, Tp.HCM

https://crmonline.vn

Hotline: 0911 536 678

https://crmonline.vn/

