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ΕΙΣΟΔΟΣ 
 
To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της DATACONSULTING. Απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο 
στον αποδέκτη και η μερική ή ολική διάθεση ή κοινοποίηση του σε τρίτους, δεν μπορεί να γίνει χωρίς γραπτή έγκριση 
της DATACONSULTING. 

Για την είσοδο του εκάστοτε διαχειριστή στην εφαρμογή, είναι απαραίτητη η πληκτρολόγηση του Username και 
Password (Όνομα και Κωδικός), τα οποία δημιουργεί ο ίδιος ο διαχειριστής και είναι προσωπικά. 

 

 

 

Το Module Vortex CRM αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης πελατειακών σχέσεων που παρέχει όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία και λειτουργίες για τη δημιουργία και την εύκολη διατήρηση μιας ξεκάθαρης εικόνας των 
πελατών, από την πρώτη επαφή μαζί τους έως και τις υπηρεσίες μετά την πώληση. Το πρόγραμμα μας δίνει 
εξειδικευμένες λειτουργίες για την αυτοματοποίηση των πωλήσεων, του τμήματος Marketing και λειτουργίες που 
αφορούν την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση των πελάτων.   

Ξεκινώντας την περιήγησή, έχουμε το βασικό μενού πλοήγησης: 

▪ Συναλλασσόμενοι 
▪ Πόροι 
▪ Αποθήκη 
▪ Ενέργειες CRM 
▪ Ρυθμίσεις 

Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο μενού. Με δεξί κλικ του ποντικιού εμφανίζεται επιλογή 
Customize Menu, οπού ανοίγει ειδική καρτέλα που μας επιτρέπει να κάνουμε μη ορατές κάποιες λειτουργίες του 
μενού.  

Κάθε μία από τις βασικές επιλογές περιλαμβάνει τα αντίστοιχα υπο-μενού εργασιών. 

Στις παρακάτω ενότητες δίνονται επεξηγήσεις για τις λειτουργίες που θα συναντήσετε κατά την χρήση της 
εφαρμογής. Η μπάρα πλοήγησης χρησιμοποιείται για γρήγορη πρόσβαση στις συχνότερες χρησιμοποιούμενες 
λειτουργίες.  
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ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ 

Εμφανίζονται όλοι οι Συναλλασσόμενοι (πελάτες, υποψήφιοι πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές), τα βασικά 
στοιχεία τους, τα στοιχεία Συναλλαγών (εφόσον έχει εγκατασταθεί το module Vortex CM), τα στοιχεία CRM.  

 

Πως δημιουργούμε έναν νέο συναλλασσόμενο;  

Για την δημιουργία ενός νέου συναλλασσόμενου, πηγαίνουμε στο εικονίδιο  . Πολλά πεδία έχουν 
προφανή σημασία. Παρακάτω δίνονται εξηγήσεις μόνο όπου απαιτείται.  

 

Η κεντρική καρτέλα χωρίζεται σε 3 μέρη: 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Στοιχεία πελάτη (όπως Όνομα/Επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, πόλη, κλπ.). Ενδείκνυται η συμπλήρωση του email, 
ώστε ο πελάτης να ενημερώνεται σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών αλλά και για την αποστολή μαζικών email, 
όπου και όταν χρειάζεται. Στα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχει το πεδίο Ένα σημείο. Αν επιλέξω το check box, τότε 
αυτόματα δημιουργείται ένα σημείο (υποκαταστήματα του πελάτη) με περιγραφή την επωνυμία του πελάτη.   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Προϋποθέτει το Module CM) 

Το CRM έχει το συνολικό πελατολόγιο της επιχείρησης. Υποψήφιοι πελάτες, που δεν έχουν κάνει καμία οικονομική 
συναλλαγή με την επιχείρηση θεωρούνται πελάτες και επιλέγουμε το αντίστοιχο Check box. (Εικόνα 1.1.1) 

 

 

Εικόνα 1.1.1 
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Εάν πρόκειται για προμηθευτή, πηγαίνουμε στο tab Προμηθευτής και ακολουθούμε την ίδια λογική (Εικόνα 1.1.2). 

 

Εικόνα 1.1.2 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ CRM (Εικόνα 1.1.3) 

Εικόνα 1.1.3 

Κατάσταση: Το Status του πελάτη (υποψήφιος πελάτης, ενεργός πελάτης, κλπ.).  

Αντικείμενο: Αντικείμενο δραστηριότητας στην οποία ανήκει ο πελάτης. 

Προέλευση: Την πηγή προέλευσης του πελάτη. 

ABC Ανάλυση: Κατηγοριοποίηση πελάτων (Α,ΒC) σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζουμε. 

Κλάδος: Κλάδος δραστηριότητας που ανήκει ο πελάτης. 

Σύσταση από: Το πεδίο είναι προαιρετικό και συμπληρώνεται εφόσον έχει προέλθει από σύσταση άλλου πελάτη ή 
συνεργάτη μας. 

Σε συνεργάτη: Διαχείριση πελάτη από εξωτερικό συνεργάτη μας. 

Loyalty Id: Προαιρετικό πεδίο, εφόσον ο πελάτης εντάσσεται σε κάποιο σύστημα επιβράβευσης (loyalty cards) της 
εταιρείας.  

 

Τα στοιχεία των Συναλλασσόμενων είναι οργανωμένα στις παρακάτω ενότητες (Tabs) (Εικόνα 1.1.4) 

 

Εικόνα 1.1.4 
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Λοιπά Στοιχεία: Στοιχεία social media συναλλασσόμενου κλπ 

Σημεία: Ουσιαστικά, πρόκειται για τα καταστήματα /υποκαταστήματα του πελάτη. Με διπλό αριστερό κλικ πάνω 
στην περιγραφή του σημείου, εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι πληροφορίες του (Εικόνα 1.1.5). 

 
Εικόνα 1.1.5 

Παραστατικά: Προϋποθέτει το Module CM 

Πωλήσεις: Προϋποθέτει το Module CM 

Ωράριο: Το ημερήσιο ωράριο του πελάτη. 

Επαφές: Προσθέτουμε όλες τις επαφές του πελάτη. Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών επαφών ανά πελάτη με 
τηλέφωνο, email επικοινωνίας για κάθε επαφή.  

Συμβόλαια: Δημιουργούμε και παρακολουθούμε τα συμβόλαια συντήρησης όλων των πελάτων.  

Πλάνο Συντήρησης: Προϋποθέτει το Module FSM 

Σύμβουλοι πωλήσεων: Ο υπεύθυνος πωλήσεων για τον συγκεκριμένο πελάτη 

Ισοζύγιο: Προϋποθέτει το Module FSM 

Επισυναπτόμενα Έγγραφα: Επισύναψη ηλεκτρονικών αρχείων (έγγραφα) 

Σημειώσεις: Διάφορες σημειώσεις για τον πελάτη. 
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CRM: Μέσα από τον συναλλασσόμενο, έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στις κάτωθι ενέργειες CRM: 
Ενέργεια CRM, Συνάντηση, Προσφορά και Ευκαιρία Πώλησης. Τα βήματα για την δημιουργία και καταχώρηση των 
ενεργειών, θα τις δούμε σε επόμενη ενότητα. (Εικόνα 1.1.6) 

 

Εικόνα 1.1.6 

FSM: Λειτουργίες του Module FSM 

SWOT Ανάλυση: Η ανάλυση SWOT (που προκύπτει από τις λέξεις Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
εξετάζει τα Δυνατά (Strengths) και Αδύνατα σημεία (Weaknesses) μιας επιχείρησης, τις Ευκαιρίες (Opportunities) 
και Απειλές (Threats) από το περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις προκειμένου 
να αξιολογήσουν την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα με σκοπό να πάρουν αποφάσεις και να διαμορφώσουν 
έτσι την μελλοντική στρατηγική τους. Η ανάλυση SWOT αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τη λήψη 
αποφάσεων για τις εταιρείες που το χρησιμοποιούν. (Εικόνα 1.1.7) 

 

Εικόνα 1.1.7 
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Παραμετρικά Πεδία: Custom νέα πεδία που δημιουργεί ο χρήστης. 

Σημείο στο Χάρτη: Οι ακριβείς συντεταγμένες (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος) του 
σημείου/υποκαταστήματος πάνω στον χάρτη. 

Υπηρεσίες: Προϋποθέτει το Module FSM 

Custom Script: Προϋποθέτει το Module FSM 

 

Στο πάνω μέρος της οθόνης υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές: 

Αποθήκευση και Έξοδος: Αποθήκευση και κλείσιμο (Έξοδος) τρέχουσας καρτέλας. 

Αποθήκευση: Αποθήκευση της εγγραφής ή της όποιας μεταβολής έχει γίνει. 

Ανανέωση: Ανανέωση του περιεχομένου της καρτέλας.  

Διαγραφή: Διαγραφή της τρέχουσας εγγραφής. Προσοχή: Απαραίτητη προϋπόθεση, να μην έχει κινήσεις ο 
συγκεκριμένος πελάτης (να μην υπάρχουν εγγραφές για τον πελάτη). 

CRM: Διαθέσιμες ενέργειες CRM 

Αποστολή Email: Αποστολή email στον συναλλασσόμενο μέσα από την εφαρμογή. 

Ανωνυμοποίηση: Δυνατότητα ανωνυμοποίησης των πεδίων που αφορούν προσωπικά δεδομένα (βασίζεται στις 
απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων - GDPR). Θα ζητηθεί επιβεβαίωση, διότι η πράξη 
είναι οριστική και δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς (Εικόνα 1.1.8): 

 

Εικόνα 1.1.8 

Εξαγωγή Ιστορικού: Προϋποθέτει το Module FSM 

Τιμολόγηση: Προϋποθέτει το Module CM 

Εκτύπωση Ετικέτας: Προϋποθέτει το Module CM 
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Πως ανοίγουμε ένα νέο υποκατάστημα (σημείο) πελάτη;  

Στην καρτέλα του σημείου, πηγαίνουμε στην επιλογή  που βρίσκεται πάνω δεξιά στις ενέργειες 
(Εικόνα 1.1.9). Αναλυτικά, τα βήματα στη διαδικασία είναι:   

Εικόνα 1.1.9 

Συμπληρώνουμε όλα τα ακριβή στοιχεία του σημείου (Εικόνα 1.1.10), όπως όνομα, διεύθυνση, πόλη, κλπ. 
Ενδείκνυται η συμπλήρωση του email, ώστε ο πελάτης να ενημερώνεται σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών αλλά 
και για την αποστολή μαζικών email, όπου και όταν χρειάζεται. 

 

           Εικόνα 1.1.10 
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Προαιρετικά πεδία 

Εισάγοντας τη διεύθυνση και τον Τ.Κ. του σημείου και πατώντας Αναζήτηση , εμφανίζονται οι ακριβείς 
συντεταγμένες (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος) πάνω στον χάρτη. Για την συγκεκριμένη λειτουργία 
είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Google Maps API. 

Ωράριο: Το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας του πελάτη. 

Συνεργάτες: Προϋποθέτει το Module FSM 

 

Τα στοιχεία των σημείων/υποκαταστημάτων είναι οργανωμένα στις παρακάτω ενότητες (Tabs): 

Τμήματα Επαφές: Καταχωρούμε τις επαφές του σημείου (του καταστήματος/της επιχείρησης) και τον ρόλο τους 
μέσα στην εταιρεία. 

Ιστορικό Σημείου: Προϋποθέτει το Module FSM 

Ζώνες: Προϋποθέτει το Module FSM 

Συμφωνίες: Προϋποθέτει το Module FSM 

Διευθύνσεις Σημείου: Οι διευθύνσεις των σημείων του πελάτη και οι συντεταγμένες του  

Τηλ. επικοινωνίες: Ιστορικό τηλεφωνικών κλήσεων του πελάτη με την εταιρεία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
σύνδεση τηλεφωνικού κέντρου με την εφαρμογή. 

Ενεργά Συμβόλαια: Όλα τα συμβόλαια του σημείου του πελάτη  

Έγγραφα: Δυνατότητα επισύναψης εγγράφων με το εικονίδιο + 

Φωτογραφίες: Δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών με το εικονίδιο + 

Ενέργειες CRM: Τις ενέργειες CRM που έχουν καταχωρηθεί στον πελάτη  

Οδηγίες από την έδρα μας: Προϋποθέτει το Module FSM 

Παραμετρικά πεδία: Παραμετρικά πεδία που έχω δημιουργήσει στο σημείο 

 

Σε κάθε σημείο πελάτη, έχουμε στη διάθεση μας τις εξής βασικές ενέργειες που εμφανίζονται στο πάνω δεξιά μέρος 

της οθόνης: 

 Δημιουργία νέου σημείο στον πελάτη 

 Διαγραφή όλου του σημείου 

Ανανέωση του περιεχόμενο του  

 Προεπισκόπηση εγγράφου: Μπορείτε να δείτε εκ των προτέρων την εμφάνιση που θα έχει το έγγραφο σας με 

τις πληροφορίες του σημείου, όταν εκτυπωθεί στον εκτυπωτή 

 Εκτύπωση του σημείου κ των επιμέρους πληροφοριών 

 Αποστολή email σε χρήστες 
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Σε κάθε σημείο, βλέπουμε αναλυτικά όλα τα προϊόντα με τα serial numbers που έχουμε εγκαταστήσει. (Εικόνα 1.1.11) 
 

 

Εικόνα 1.1.11 

Πως προσθέτουμε ένα προϊόν μέσα στο σημείο;  

Πατώντας το εικονίδιο Νέο Προϊόν  παρουσιάζεται η παρακάτω καρτέλα προς συμπλήρωση (Εικόνα 

1.1.12) 

 

Εικόνα 1.1.12 
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Ως προς τα βασικά στοιχεία του προϊόντος, ο διαχειριστής συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία για τη γενικότερη 
πληροφορία του προϊόντος όπως: Τύπος, Προϊόν, Ημερομηνία εγκατάστασης.   

Στο πεδίο Προϊόν με το εικονίδιο μεταφερόμαστε κατευθείαν στη λίστα όλων των προϊόντων της εταιρείας, 
για να ανοίξουμε μια νέα ονομασία προϊόντος που δεν υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τη δημιουργία ενός νέου 
προϊόντος θα τη δούμε σε επόμενη ενότητα.   

Η εισαγωγή του προϊόντος με Κωδικό, Περιγραφή και Τύπο Προϊόντος γίνεται με το εικονίδιο και 

αποθηκεύουμε την εγγραφή με το εικονίδιο . 

Στη συνέχεια, επιλέγουμε τους Συνεργάτες που θέλουμε να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του προϊόντος. 
Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα προσθήκης φωτογραφίας του προϊόντος, με το κουμπί Load (Εικόνα 1.1.13) 

 

Εικόνα 1.1.13 

Παρακάτω εμφανίζονται τα συμβόλαια που έχω δημιουργήσει για το συγκεκριμένο προϊόν. Προσοχή: Τα 
συμβόλαια ΔΕΝ τα δημιουργούμε σε αυτό το σημείο (Θα δούμε αναλυτικά τα βήματα στην επόμενη ενότητα).  

Το επόμενο βήμα αφορά την δημιουργία χαρακτηριστικών του προϊόντος.  

Στα Χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα στο κάτω αριστερά μέρος, επιλέγουμε το εικονίδιο προσθήκης  ειδικού 
χαρακτηριστικού, όπως: Serial number, Εγγύηση, Επόμενο service (όλα τα χαρακτηριστικά είναι 
παραμετροποιήσιμα). 

Πατώντας το εικονίδιο  από το μενού, αποθηκεύεται η εγγραφή. Με το εικονίδιο  διαγράφεται η τρέχουσα 
γραμμή μετά από επιβεβαίωση. Εαν επιλέξουμε το check box Ταυτότητα, ταυτοποιεί το ειδικό χαρακτηριστικό του 
προϊόντος. (Εικόνα 1.1.14 
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Εικόνα 1.1.14 

 

Τι είναι το πρότυπο προϊόν και πως το προσθέτω στο σημείο του πελάτη;  

Το πρότυπο προϊόν είναι ένα προϊόν με προτεινόμενα χαρακτηριστικά προϊόντος (πρότυπες προδιαγραφές) για 
κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση σε πολλά σημεία. Λειτουργεί ουσιαστικά ως υπόδειγμα προϊόντος για πολλά 

σημεία. Πατώντας το εικονίδιο  επιλέγουμε το πρότυπο προϊόν που θέλουμε να αντιγράψουμε 
στο σημείο. Τον τρόπο δημιουργίας ενός πρότυπου προϊόντος θα το δούμε σε επόμενη ενότητα.  

Στην καρτέλα κάθε προϊόντος, στο επάνω μέρος της οθόνης βρίσκεται τοποθετημένη εργαλειοθήκη (toolbar) με τις 
εξής λειτουργίες: (Εικόνα 1.1.15):  

 

 

Εικόνα 1.1.15 
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   Αποθήκευση προϊόντος και Έξοδος από την καρτέλα μετά από επιβεβαίωση 

  Αποθήκευση της εγγραφής 

  Αφαίρεση προϊόντος από το σημείο. Θα παραμείνει στο σημείο ως μη ενεργό (για την ιστορικότητα του) 
Εικόνα 1.1.16 

 

 

 

Εικόνα 1.1.16 

  Διαγραφή του προϊόντος 

 Εκτύπωση της καρτέλας με τις πληροφορίες του προϊόντος 

 Εκτύπωση ετικέτας με τις πληροφορίες του προϊόντος, από τον εκτυπωτή ετικέτας. 

 Μεταφορά του προϊόντος (με όλα τα χαρακτηριστικά του) και σε άλλο σημείο πελάτη. 

 Αντιγραφή του προϊόντος. Ο χρήστης ορίζει τον αριθμό των αντίγραφων. (Εικόνα 1.1.17) 

 

 

Εικόνα 1.1.17 
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 Αντιγραφή προϊόντος σε άλλα σημεία: Αντιγραφή προϊόντος σε άλλα σημεία του ίδιου πελάτη. Ο 
χειριστής μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί να αντιγράψει τα συμβόλαια και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.  

 

 Ανάθεση σε συμβόλαιο: Δυνατότητα αντιστοίχισης του προϊόντος σε συμβόλαιο σημείου. 

 

 Δυνατότητα επιλογής ενός πρότυπου προϊόντος -> (εφόσον έχουμε δημιουργήσει πρότυπα προϊόντα-> 
προϊόντα με συγκεκριμένα τυπικά χαρακτηριστικά). Δυνατότητα αντιγραφής πρότυπων προϊόντων. (Εικόνα 1.1.18) 

 

 

Εικόνα 1.1.18 

 

Τέλος, σε κάθε προϊον εμφανίζονται οι αναθέσεις που σχετίζονται με το παρόν προϊόν, Μετρήσεις αναθέσεων, 
φωτογραφίες και παραμετρικά πεδία (Εικόνα 1.1.19).  

 

Εικόνα 1.1.19 

Για να κλείσετε μια οποιαδήποτε καρτέλα, αρκεί να πατήσετε μεσαίο κλικ του ποντικιού (στη ροδέλα) στο Tab 

της καρτέλας.  
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
 
Στο Vortex CRM, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας συμβάσεων/συμβολαίων των πελατών.  

Μέσω των συμβάσεων αυτών καταγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία συμφωνημένων υπηρεσιών υποστήριξης ή 
συντήρησης προς πελάτες .  

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από το CRM κατά την διαχείριση μίας κλήσης τύπου service. 

Για την δημιουργία νέου τύπου Συμβολαίου, στα Συμβόλαια επιλέγουμε το εικονίδιο προσθήκης και 
συμπληρώνουμε τα παρακάτω πεδία (Εικόνα 1.2.1): 

 

Εικόνα 1.2.1 

Αριθμός Συμβολαίου: Αυτόματη αρίθμηση συμβολαίων. 

Περιγραφή συμβολαίου: Σύντομη περιγραφή συμβολαίου. 

SLA (Λεπτά) Προκαθορισμένο Service Level Agreement (SLA). Το χρονικό πλαίσιο που ορίζουμε για τη διαχείριση κ 
επίλυση του προβλήματος, αναλόγως του Service Level Agreement (SLA), που έχει υπογραφεί και συμφωνηθεί 
μεταξύ των δύο πλευρών.  

Όριο SLA: Τα αποδεκτά όρια/χρόνοι απόκρισης για την εφαρμογή του SLA που έχουμε ορίσει παραπάνω (μέχρι 
ποια ώρα μπορούμε να θέσουμε ένα SLA). 

Με διπλό κλικ στον αριθμό του συμβολαίου βλέπουμε τα παραμετρικά πεδία που έχουμε ορίσει στο συμβόλαια 
και το Ωράριο εξυπηρέτησης του συμβολαίου (Εικόνα 1.2.2) 

 

Εικόνα 1.2.2 
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Ωράριο εξυπηρέτησης του συμβολαίου: Το ωράριο εξυπηρέτησης του παρόντος συμβολαίου. Βάσει του ωραρίου 
που έχουμε θέσει στο συμβόλαιο, ενημερώνονται τα Timeslots των αναθέσεων (Module FSM).  
 

 

Ποια είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός συμβολαίου σε ένα προϊόν ή σε ένα σημείο πελάτη;  

Αφού έχουμε δημιουργήσει το σημείο του πελάτη με τα προϊόντα, πηγαίνουμε στο Tab Συμβόλαια και πατώντας 

το  ανοίγουμε τη βασική φόρμα δημιουργίας συμβολαίου.   
Συμβόλαιο: Τύπος συμβολαίου 
Ταυτότητα συμβολαίου: Το ειδικό χαρακτηριστικό του συμβολαίου που θεωρείται ταυτότητα στον προϊόν  
Παρατηρήσεις: Συμπληρώνουμε πληροφορίες / ειδικούς όρους που αφορούν το συμβόλαιο (προαιρετικό) 
Έναρξη Ισχύος: Ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου υποστήριξης 
Λήξη Ισχύος: Ημερομηνία λήξης συμβολαίου υποστήριξης 
Ενεργό: Επιλέγουμε το Check box εφόσον είναι ενεργό το συμβόλαιο υποστήριξης 
Αξία: Κόστος συμβολαίου υποστήριξης 
Υπηρεσία: Module FSM  
Επανάληψη: Module FSM 
Πρώτη ανάθεση: Module FSM 
Συνεργάτης: Προαιρετικό πεδίο, στην περίπτωση που το πλάνο Συντήρησης το αναλαμβάνει εξωτερικός 
συνεργάτης.  
 

Με διπλό κλικ πάνω στο συμβόλαιο (στο εικονίδιο +) έχουμε 2 επιπλέον δυνατότητες: 
Παραμετρικά πεδία Ορίζουμε παραμετρικά πεδία στο συμβόλαιο πελάτη. Κατά τη δημιουργία ενός νέου 
συμβολαίου πελάτη εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου «Θέλετε να μεταφερθούν οι τιμές των παραμετρικών 
πεδίων από το συμβόλαιο...»  
Έγγραφα Συμβολαίου μπορούμε να επισυνάψουμε αρχεία που αφορούν το ίδιο θέμα (π.χ. υπογεγραμμένο 
συμβόλαιο) Εικόνα 1.2.3 
 

 

Εικόνα 1.2.3 
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Με δεξί κλικ πάνω στο συμβόλαιο που έχουμε δημιουργήσει έχουμε τις εξής διαθέσιμες κινήσεις (Εικόνα 1.2.4):  

 

Εικόνα 1.2.4 

 

 

Δημιουργία Πλάνου Συντήρησης: Προϋποθέτει το Module FSM 
Δημιουργία Προσαρμοσμένου πλάνου Συντήρησης: Προϋποθέτει το Module FSM 
Ανανέωση Συμβολαίου: Δυνατότητα ανανέωσης συμβολαίου και αντιγραφής και των παραμετρικών πεδίων. Κατά 
τη διαδικασία ανανέωσης, εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου «Θέλετε να μεταφερθούν οι τιμές των παραμετρικών 
πεδίων από το συμβόλαιο...» 
Αντιγραφή(υπηρεσία , επανάληψη, πρ. ανάθεση) σε επιλεγμένα προϊόντα: Προϋποθέτει το Module FSM 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ CRM 
 
Μέσα από τη λίστα ενεργειών, βλέπουμε αναλυτική λίστα με όλες τις ενέργειες. Με διπλό κλικ σε μια ενέργεια, 
εμφανίζονται τα αναλυτικά στοιχεία.  
 
 

Πως καταχωρούμε μια νέα ενέργεια CRM; 

Πατώντας τη νέα εγγραφή , εμφανίζεται η καρτέλα στην οποία θα καταχωρήσει τα στοιχεία της 
επικοινωνίας/ενέργειας. Tα στοιχεία που θα εμφανίζονται στην καρτέλα είναι τα παρακάτω (Εικόνα 2.1.1): 
 

 
 

Εικόνα 2.1.1 
 

Κατάσταση ενέργειας: Η κατάσταση της ενέργειας, την οποία αλλάζει ο χρήστης.  
Ενέργεια: Τύπος Ενέργειας (όπως Εισερχόμενη , εξερχόμενη, κλπ.) 
Αφορά: Η εργασία ποιο τμήμα της εταιρείας αφορά ή με ποια δραστηριότητα είναι σχετική 
Προτεραιότητα: Προαιρετικό πεδίο, προτεραιότητα ενέργειας  
Θέμα: Ο χρήστης επιλέγει το θέμα που θα έχει το μήνυμα του  
Έναρξη / Λήξη: Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο καθορίζεται η ημερομηνία και η ώρα έναρξης & λήξης του γεγονότος.  
Δημιουργήθηκε από: Από ποιον χρήστη /εντολέα δημιουργήθηκε. Εντολέας είναι αυτός που παρέλαβε την κλήση 
και χειριστής είναι αυτός που θα χειριστεί τελικά το θέμα. 
Ανάθεση σε: Το πεδίο αυτό έχει τον χειριστή , στον οποίο έχει ανατεθεί/ χειριστεί την ενέργεια  
Αρ. Εισ. κλήσης: Συμπληρώνουμε τον αριθμό κλήσης, από όπου κάλεσε ο πελάτης. Στην περίπτωση που το 
πρόγραμμα είναι συνδεδεμένο με τηλεφωνικό κέντρο, υπάρχει αναγνώριση κλήσης και συμπληρώνεται αυτόματα 
το πεδίο με τον αριθμό κλήσης.  

Πελάτης: Τον συναλλασσόμενο που συνδέεται με την ενέργεια. Πατώντας το εικονίδιο , το πρόγραμμα μας 
επιτρέπει να δούμε τα συμβόλαια (ενεργά και ανενεργά) που έχει ο πελάτης με την εταιρεία (Εικόνα 2.1.2) 
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Εικόνα 2.1.2 

 

Επαφή: Ποια επαφή αφορά η ενέργεια  
Έργο: Προαιρετικό πεδίο, στην περίπτωση που η ενέργεια αφορά έργο πελάτη  
Προσφορά: Προαιρετικό πεδίο, στην περίπτωση που η ενέργεια αφορά προσφορά πελάτη  
Ευκαιρία Πώλησης: Προαιρετικό πεδίο, στην περίπτωση που συνδέουμε μια ευκαιρία πώλησης με τη συγκεκριμένη 
ενέργεια  
Σημείο: Το σημείο του πελάτη που συνδέεται η ενέργεια  
Προϊόν: Το προϊόν του πελάτη που συνδέεται η ενέργεια  
Υπηρεσία: Η υπηρεσία του πελάτη που συνδέεται η ενέργεια  
Καμπ.Marketing: Σύνδεση καμπάνιας marketing με την ενέργεια  
Υπενθύμιση: Σ’ αυτό το πεδίο ο χρήστης δύναται να ρυθμίσει τις υπενθυμίσεις που αναφέρονται σε εργασίες  ή 
κλήσεις.   
Σημειώσεις: Σημειώσεις, περίληψη της ενέργειας.  
Συμβόλαιο: Αναφέρονται όλα τα συμβόλαια/συμβάσεις βάση των οποίων εξυπηρετείται η συγκεκριμένη ενέργεια. 
Για την επιλογή μιας σύμβασης το σύστημα προτείνει εκείνες τις συμβάσεις που είναι ενεργές. Oι ανενεργές 
συμβάσεις εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. 
 

Στο τέλος, αποθηκεύουμε την ενέργεια πατώντας την ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ , που βρίσκεται στο Task bar Εργασιών.  
 

Αποθήκευση και Έξοδος: Αποθήκευση και κλείσιμο (Έξοδος) τρέχουσας καρτέλας. 

Αποθήκευση: Αποθήκευση της ενέργειας ή της όποιας μεταβολής έχει γίνει. 

Διαγραφή: Διαγραφή της ενέργειας.  
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Συσχέτιση: Όλες οι ενέργειες μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους οπότε και δημιουργείται ένα Ιστορικό ενεργειών 
(Εικόνα 2.1.3). Για τη σύνδεση των ενεργειών: 

 

Εικόνα 2.1.3 

Πατώντας το κουμπί Συσχέτιση, προτείνονται οι ενέργειες/ βήματα που μπορούν να συσχετιστούν ως συνέχεια της 
ενέργειας που έχει καταχωρηθεί. Με την επιλογή της νέας ενέργειας, ανοίγει αυτόματα η νέα καρτέλα εγγραφής 
(ενέργειας, προσφοράς, συνάντησης).  
Οι ενέργειες που έχουν συσχετιστεί μεταξύ τους, απεικονίζονται σε μια δενδροειδή μορφή. Η συσχέτιση μεταξύ 
ενεργειών, βοηθά στην πλήρη παρακολούθηση της εξέλιξης μιας ενέργειας. 
 

Ανανέωση: Ανανέωση του περιεχομένου της ενέργειας.  

Διαγραφή Ανάγνωσης: Προϋποθέτει το Module PORTAL CUSTOMERS  

Αποστολή Email στον Πελάτη: Προϋποθέτει το Module WEB PORTAL CUSTOMERS  

Αποστολή Email σε εμάς: Προϋποθέτει το Module WEB PORTAL CUSTOMERS  

Follow up Ενέργειας: Δυνατότητα προγραμματισμού επόμενης ενέργειας. Επιλέγουμε την καταχωρημένη ενέργεια 
που θέλουμε να επαναπρογραμματίσουμε, συμπληρώνουμε την Ημερομηνία Follow up (π.χ. πότε θέλουμε να 
προγραμματίσουμε την επόμενη επικοινωνία - εξερχόμενη κλήση με τον υποψήφιο πελάτη) και αυτόματα  
δημιουργείται μια νέα ενέργεια σε εκκρεμότητα με τα ίδια ακριβώς στοιχεία(τύπος ενέργειας /ανάθεση σε 
/πελάτης/ Σημείο κλπ.). (Εικόνα 2.1.4, 2.1.5) 

 

Εικόνα 2.1.4 

 

 

 

Εικόνα 2.1.5 
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Αποστολή SMS / Email: Αποστολή email σε επαφή συναλλασσόμενου μέσα από την εφαρμογή (Εικόνα 2.1.6). 

 

Εικόνα 2.1.6 

Κάθε καρτέλα ενέργειας είναι οργανωμένη σε 6 Tabs: 
 
 

Σχετικές Ενέργειες: Οι ενέργειες που έχουν συσχετιστεί με την παρούσα.  
Παραμετρικά Πεδία: Τα παραμετρικά πεδία του πελάτη που έχουμε δημιουργήσει στις Ρυθμίσεις -> Παράμετροι -> 
Παραμετρικά Πεδία Εικόνα 2.1.7 
 

 
 

Εικόνα 2.1.7 
 

Συμβόλαια Πελάτη: Εμφανίζονται όλα τα καταχωρημένα συμβόλαια του πελάτη  
Ενέργειες Πελάτη: Όλες οι ενέργειες που έχουν δημιουργηθεί για τον συγκεκριμένο πελάτη. Με διπλό κλικ ανοίγει η 
καρτέλα ενέργειας με τα αναλυτικά στοιχεία της.  
Ιστορικό Πελάτη: Προϋποθέτει το Module FSM  
Επισυναπτόμενα Έγγραφα: Τα έγγραφα που έχουν συσχετιστεί με την ενέργεια του πελάτη. 
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 

Στο πάνω μέρος της οθόνης, υπάρχουν φίλτρα για εύκολη αναζήτηση ενεργειών (π.χ. για να εμφανιστούν μόνο οι 
ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα πρέπει να επιλεχθεί στην κατάσταση τον αντίστοιχο τίτλο "Σε εξέλιξη").   
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Το σύμβολο * και το ? (λατινικό ερωτηματικό) χρησιμοποιείται προκειμένου στην έρευνα να περιλαμβάνονται όλες 
οι πιθανές καταλήξεις ενός όρου είτε ως αντικατάσταση χαρακτήρων(Εικόνα 2.1.8).  
 

 
 

Εικόνα 2.1.8 
 

Ανάλογα την κατάσταση της ενέργειας, αλλάζει και το χρώμα της εγγραφής. Τα χρώματα τα επιλέγουμε εμείς από 
τις Ρυθμίσεις -> Παράμετροι -> Ρυθμίσεις CRM-> Κατάσταση Ενεργειών (Εικόνα 2.1.9).  
 

 

 
Εικόνα 2.1.9 

 

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Η δημιουργία πρότυπων ενεργειών, βοηθά τον χρήστη στην ταχύτερη αναζήτηση των ενεργειών.  
 

Πως δημιουργείται πρότυπη ενέργειας;   
Επιλέγουμε τα κριτήρια που επιθυμούμε (Τύπος ενέργειας, ανάθεση σε, κατάσταση) προκειμένου να δημιουργηθεί 

το περιεχόμενο προτύπου, πατάμε το κουμπί Αποθήκευσης και εισάγουμε έναν τίτλο (μια σύντομη περιγραφή) 
του προτύπου (Εικόνα 2.1.10). 
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Εικόνα 2.1.10 
 

 
 
Μόλις δημιουργηθεί το πρότυπό μας, θα είμαστε σε θέση να το επιλέξουμε από τη λίστα των προτύπων 
ενεργειών(Εικόνα 2.1.11).  

 

 
 
 

Εικόνα 2.1.11 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Μέσα από αυτή τη λειτουργία, ο χρήστης μπορεί εύκολα να ορίσει μια συνάντηση. Από τη λίστα Συναντήσεων, με 
διπλό κλικ μπορείτε να μεταβείτε σε κάποια δραστηριότητα/ συνάντηση προκειμένου να δείτε λεπτομέρειες. 
 

Πως δημιουργούμε μια νέα Συνάντηση;  
 

Επιλέγουμε <Νέα Εγγραφή> και συμπληρώνουμε την καρτέλα επεξεργασίας (Εικόνα 2.2.1): 
 

• Το θέμα της συνάντησης (περιγραφή θέματος) 
• Ημερομηνία και ώρα έναρξης –λήξης της συνάντησης 
• Η κατάσταση / STATUS της συνάντησης 
• Τα στοιχεία του συναλλασσόμενου (πελάτη, προμηθευτή ή /και του συνεργάτη). 
• Έργο (προαιρετικό πεδίο, σε περίπτωση που η συνάντηση σχετίζεται με έργο του συναλλασσόμενου) 
• Δημιουργήθηκε από: Συμπληρώνεται αυτόματα από την εφαρμογή ο χρήστης ο οποίος έχει δημιουργήσει τη 

συνάντηση στο πρόγραμμα. Εντολέας είναι αυτός που καταχώρησε την ενέργεια και χειριστής είναι αυτός που θα 
πραγματοποιήσει τη συνάντηση 

• Ανάθεση σε: Ο χειριστής που θα πραγματοποιήσει τη συνάντηση 
• Την κατεύθυνση (συνάντηση εντός /εκτός εταιρείας) 
• Τους συμμετέχοντες στη συνάντηση. Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι εσωτερικά ή εξωτερικά πρόσωπα (στελέχη 

–επαφές). Με την καταχώρηση των συμμετεχόντων, θα δημιουργηθούν τόσες ενέργειες, όσοι και οι χρήστες –
πρόσωπα που θα συμμετέχουν. Η κάθε ενέργεια Συνάντησης θα έχει ως χειριστή τον αντίστοιχο 
χρήστη/συμμετέχων. 

 

.  

Εικόνα 2.2.1 
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Τη διάρκεια της συνάντησης, την ορίζουμε εμείς από τις Ρυθμίσεις -> Παράμετροι -> Ρυθμίσεις CRM -> 
Προεπιλεγμένη διάρκεια συνάντησης (Εικόνα 2.2.2). 
 

 

 
Εικόνα 2.2.2 

 
 
 

Με την ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, δημιουργείται η συνάντηση.  
 

Τα χρώματα αλλάζουν ανάλογα με το Status της συνάντησης (Εκκρεμεί/Αναβλήθηκε/Ολοκληρώθηκε, κλπ.).Τα 
χρώματα τα επιλέγουμε εμείς, από τις Ρυθμίσεις -> Παράμετροι-> Ρυθμίσεις CRM-> Τύποι Συναντήσεων.  
 

Αυτόματα, οι συναντήσεις μεταφέρονται και στο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Το ημερολόγιο εμφανίζει και τις συναντήσεις που 
ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν. Οι συναντήσεις, εμφανίζονται στα ημερολόγια όλων όσων συμμετέχουν (Εικόνα 2.2.3) 
 

 
 

Εικόνα 2.2.3 
 

 
 
 



                                                                        Σελίδα 27 από 57                  

 

 
   

 
Από το Ημερολόγιο, με διπλό κλικ στη Συνάντηση ανοίγει η καρτέλα επεξεργασίας.  
 

 
Με την καταχώρηση της Συνάντησης, αποστέλλεται ένα email στους χρήστες, στους οποίους έχει ανατεθεί και η 
συνάντηση (Εικόνα 2.2.4) 

 

 
Εικόνα 2.2.4 

 

 
 
Το πρόγραμμα μας δίνει και τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης υπενθύμισης. Από τις Ρυθμίσεις -> Παράμετροι ->  
Γενικές Ρυθμίσεις CRM, ρυθμίζουμε πόσα λεπτά πριν την συνάντηση , επιθυμούμε να μας την υπενθυμίσει το 
Outlook, εμφανίζοντας μια υπενθύμιση την καθορισμένη ώρα. (Εικόνα 2.2.5).  

 

 
 
 

Εικόνα 2.2.5 
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Με τη Συσχέτιση, στο πάνω μέρος της καρτέλας, προτείνονται οι ενέργειες που μπορούν να συνδεθούν με τη 
συνάντηση που έχει δημιουργηθεί. Έτσι , δημιουργούνται ενέργειες σε μορφή ροής, εφόσον έχουν κάποια χρονική 
αλληλουχία (π.χ. τηλεφωνική κλήση μετά το ραντεβού). Εικόνα 2.2.6 
 

 
 

Εικόνα 2.2.6 
 

 

Για να διαγράψουμε μια συνάντηση, αρκεί να πατήσουμε τη Διαγραφή που βρίσκεται στο πάνω μέρος της 
καρτέλας.  
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
 
Στο Vortex CRM, κάθε υποψήφιος πελάτης μπορεί να αποτελέσει μια νέα ευκαιρία πώλησης. Έτσι, διαχειριζόμαστε 
αποτελεσματικά ολόκληρο τον κύκλο μιας πιθανής πώλησης. Μια ευκαιρία μπορεί να προχωρήσει σε προσφορά 
προς τον πελάτη ή να μην προχωρήσει για διάφορους λόγους.  
 

Πως δημιουργούμε όμως μια νέα ευκαιρία πώλησης;  
 

Πηγαίνοντας από το μενού στις ευκαιρίες Πώλησης -> Νέα εγγραφή, ανοίγει η παρακάτω καρτέλα επεξεργασίας 
(Εικόνα 2.3.1): 
 

 

Εικόνα 2.3.1 
 

 
 

Συμπληρώνουμε όλα τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν (πελάτης, σημείο πώλησης, προϊόν, lead πώλησης, Καμπάνια 
Marketing, κλπ.).  
 

Αποθηκεύοντας την ευκαιρία πώλησης, ενημερώνεται με αυτή και η καρτέλα του Συναλλασσόμενου, στο πεδίο CRM-
> Ευκαιρία πώλησης (Εικόνα 2.3.2) 
 

 
Εικόνα 2.3.2 
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Μια ευκαιρία πώλησης, μπορούμε να τη συνδέσουμε με 1. Ενέργεια CRM, 2. Συνάντηση, 3. Προσφορά. Έτσι, στις 
σχετικές ενέργειες, γίνεται καταγραφή των πόρων και των ενεργειών που απαιτήθηκαν για τη διαχείριση του κύκλου 
πώλησης (Εικόνα 2.3.3).  
 

 

 
 

Εικόνα 2.3.3 
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
Μέσα από τις Προσφορές, ο χρήστης μπορεί εύκολα να δημιουργήσει μια προσφορά πώλησης στην οποία 
παρουσιάζονται τα στοιχεία του υποψήφιου πελάτη, τα στοιχεία της προσφοράς (αριθμός προσφοράς, ημερομηνία, 
επωνυμία υποψήφιου πελάτη, αξία προσφοράς) καθώς και τα είδη/προϊόντα που την απαρτίζουν. (Εικόνα 2.4.1) 

Με τη διαχείριση προσφορών, έχουμε αναλυτική καταγραφή της προσπάθειας που έχουμε κάνει για να κερδίσουμε 
έναν υποψήφιο πελάτη. Ανοίγοντας τις προσφορές, εμφανίζεται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τον (υποψήφιο) 
πελάτη, την ημερομηνία, την αξία, τον τύπο, τον πωλητή , την πιθανή ημερομηνία αποδοχής και την κατάσταση όλων 
των προσφορών πώλησης που αφορούν τον συγκεκριμένο πελάτη. 

 

Εικόνα 2.4.1 

Πως δημιουργούμε μια νέα προσφορά;  

Πηγαίνουμε στη λίστα προσφορών, επιλέγουμε τη και ανοίγει η παρακάτω καρτέλα 
επεξεργασίας (Εικόνα 2.4.2): 

 

Εικόνα 2.4.2 

Αριθμός Προσφοράς: Αυτόματη αρίθμηση προσφοράς 

Συμπληρώνουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία της προσφοράς (Τύπος, Τίτλος, Πελάτης, Σημείο, κλπ.).  

Έγγραφο προσφοράς: Επισύναψη εγγράφου προσφοράς (Excel ή pdf). Πατώντας το +, αναζητούμε από τον 
υπολογιστή μας το αρχείο που επιθυμούμε να επισυνάψουμε. Σε περίπτωση που έχει αποθηκευτεί το αρχείο σε 
κοινόχρηστο φάκελο, επιτρέπουμε και στους άλλους χρήστες να διαβάσουν ή να επεξεργαστούν το έγγραφο.  

Πατώντας τον φακό ανοίγει το αρχείο  

Πατώντας τη Διαγραφή , διαγράφεται το συνημμένο αρχείο 
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Στα πεδία που εμφανίζεται το εικονίδιο , μπορούμε να ανοίξουμε ένα ΝΕΟ ΠΕΛΑΤΗ/ΣΗΜΕΙΟ/ΕΠΑΦΗ που δεν 
υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

Είδη προσφοράς: Προσθέτουμε τα είδη /προϊόντα προσφοράς με ποσότητες, τιμές πώλησης και εκπτώσεις.  

Αποθηκεύουμε την προσφορά με την επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.  

Σχετικές Ενέργειες: Ενέργειες που έχουμε συσχετίσει με την παρούσα προσφορά (ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ).  

Στην υποκαρτέλα "Επισυναπτόμενα Έγγραφα" μπορούμε να επισυνάψουμε έγγραφα που σχετίζονται με την 
οικονομική προσφορά.  

Παραμετρικά πεδία: Παράμετροι προσφορών που ορίζουμε εμείς μέσα από τις Ρυθμίσεις -> Παράμετροι-> 
Παραμετρικά Πεδία.  

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Στο πάνω μέρος της οθόνης, υπάρχουν φίλτρα για εύκολη αναζήτηση προσφορών (Εικόνα 2.4.3) 
 

 

 
Εικόνα 2.4.3 

 

Το σύμβολο % και το ? (λατινικό ερωτηματικό) χρησιμοποιείται προκειμένου στην έρευνα να περιλαμβάνονται όλες 
οι πιθανές καταλήξεις ενός όρου είτε ως αντικατάσταση χαρακτήρων.  
 

Ανάλογα την κατάσταση της προσφοράς, αλλάζει και το χρώμα της εγγραφής. Τα χρώματα τα επιλέγουμε εμείς από 
τις Ρυθμίσεις -> Παράμετροι -> Ρυθμίσεις CRM-> Καταστάσεις προσφορών (Εικόνα 2.4.4).  
 

 

 
 

Εικόνα 2.4.4 
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ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Η δημιουργία πρότυπων προσφορών, βοηθά τον χρήστη στην ταχύτερη αναζήτηση των προσφορών.  
 

Πως δημιουργείται μια πρότυπη προσφορά;   
Επιλέγουμε τα κριτήρια που επιθυμούμε (π.χ. Κατάσταση προσφοράς), προκειμένου να δημιουργηθεί το 

περιεχόμενο προτύπου, πατάμε το κουμπί Αποθήκευσης και εισάγουμε έναν τίτλο (μια σύντομη περιγραφή) 
του προτύπου (Εικόνα 2.4.5) 

 
 

 
 

Εικόνα 2.4.5 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - FOLLOW UP ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ανάλογα με την κατάσταση της προσφοράς είναι δυνατή η δημιουργία follow-up ενέργειας προκειμένου να είναι 
αποδοτική η διαχείριση της. Συμπληρώνουμε την Ημερομηνία Follow-up up (π.χ. πότε θέλουμε να 
προγραμματίσουμε την επόμενη επικοινωνία - εξερχόμενη κλήση με τον υποψήφιο πελάτη) και αυτόματα 
δημιουργείται μια νέα ενέργεια σε εκκρεμότητα με τα ίδια ακριβώς στοιχεία(τύπος ενέργειας / ανάθεση σε /πελάτης/ 
Σημείο κλπ.). Εικόνα 2.4.6 

 

Εικόνα 2.4.6 

Την προεπιλεγμένη ενέργεια Follow-up την ορίζουμε εμείς από τις Ρυθμίσεις -> Γενικές Ρυθμίσεις CRM. Εικόνα 2.4.7 
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Εικόνα 2.4.7 

Στόχος του προγράμματος είναι όλες οι προσφορές να έρθουν σε κάποια τελική κατάληξη, είτε σε ‘Έργο είτε σε 
Ακύρωση. Στην τελευταία περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα να καταγράφεται ο λόγος ακύρωσης (Παραμετρικά 
Πεδία) ώστε η πληροφορία να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή χρήσιμων εταιρικών συμπερασμάτων. 

 

Μετατροπή προσφοράς σε έργο: Προϋποθέτει το Module FSM 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στην καρτέλα του Συναλλασσόμενου (CRM -> Tab Προσφορές) περιέχεται όλο το ιστορικό των προσφορών για τον 
πελάτη. Εικόνα 2.4.8 

 

Εικόνα 2.4.8 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
 
Το Vortex CRM επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν τις εργασίες και τις συναντήσεις τους σε ημερολογιακή 
προβολή και σε περιβάλλον MS-Outlook με δυνατότητα φιλτραρίσματος ανά υπάλληλο, ανά ημερομηνία κτλ. Οπότε, 
όταν δημιουργούμε μια συνάντηση, μια ενέργεια ή μια προσφορά αυτόματα εμφανίζεται το γεγονός και στο 
Ημερολόγιο. (Εικόνα 2.5.1) 
 

 
 

Εικόνα 2.5.1 
 

Με  διπλό κλικ πάνω στη δραστηριότητα, εμφανίζονται όλα τα στοιχεία που έχουν προγραμματιστεί για την 
επιλεγμένη ημερομηνία.  
 

Πως δημιουργούμε μια νέα συνάντηση/ενέργεια/προσφορά μέσα από το Ημερολόγιο;  
 

Επιλέγουμε την ημερομηνία που μας ενδιαφέρει και χρησιμοποιώντας το ποντίκι με δεξί κλικ, το πρόγραμμα μας 
δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέα συνάντηση/ενέργεια/προσφορά.(Εικόνα 2.5.2) 
 

 

Εικόνα 2.5.2 
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Επιλέγουμε Αποθήκευση και Έξοδος που βρίσκεται στο πάνω μέρος της καρτέλας , ώστε να αποθηκευτεί το νέο 
γεγονός. (Εικόνα 2.5.3) 

 
 

 

 
Εικόνα 2.5.3 

 
 

Όταν ο κέρσορας βρεθεί πάνω σε μια εγγραφή, μπορούμε να πληροφορηθούμε για τον συναλλασσόμενο και το 
σημείο της δραστηριότητας. (Εικόνα 2.5.4) 

 
 

 
 

Εικόνα 2.5.4 
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Στο πάνω μέρος της οθόνης, είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα εικονίδια: 
 

Προεπισκόπηση πριν την εκτύπωση του ημερολογίου 
 

Εκτύπωση του ημερολογίου 
 

Με την οθόνη Page set up, μπορούμε να ρυθμίσουμε και να διαμορφώσουμε την εκτύπωση (Εικόνα 2.5.5) 
 

 

 
Εικόνα 2.5.5 

 Χρησιμοποιούμε τα βελάκια για μετακίνηση σε άλλη ημέρα 
 

  Επιλέγουμε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στην τρέχουσα ημερομηνία 
 

Ο χρήστης μπορεί να κάνει zoom-in/zoom out σε μια δραστηριότητα 

 Δυνατότητα παρουσίασης ημερολογίου σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση 
 

 Απεικόνιση των εργασιών σε Timeline 
 

 Γραφική παράσταση της δραστηριότητας στο χρόνο 
 

Ανανέωση/Refresh του ημερολογίου 
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 Δεν εκτελείται καμία ομαδοποίηση κατά την προβολή 
 

Εκτελείται ομαδοποίηση ανά ημέρα και επαφή 
  

Εμφανίζονται τα γεγονότα ξεχωριστά για κάθε πόρο της επιχείρησης 
 

Φιλτράρει τις δραστηριότητες του ημερολογίου. Εκτελώντας την αναζήτηση (ανά πόρο, τύπο ενέργειας, 
κατάσταση ενεργειών, κατάσταση προσφορών) οι εγγραφές του ημερολογίου περιορίζονται σε αυτές που ταιριάζουν 
τα φίλτρα (Εικόνα 2.5.6) 
 

 

 
Εικόνα 2.5.6 
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ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ MARKETING 
 
Δημιουργούμε προωθητικές δραστηριότητες ή εκστρατείες Marketing (campaigns) για συγκεκριμένες κατηγορίες 
πελάτων ή για όλους τους πελάτες.  
Επιλέγοντας στο Menu <Καμπάνιες Marketing>, ο χρήστης οδηγείται στην παρακάτω λίστα. (Εικόνα 2.6.1) 
 

 

 
Εικόνα 2.6.1 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Περιγραφή: Σύντομη περιγραφή της καμπάνιας 
Κατάσταση: Υποδηλώνει το status της καμπάνιας 
Ημ/νία Έναρξης - Λήξης: Υποδηλώνουμε το διάστημα ισχύος της καμπάνιας 
Μέσο προβολής της καμπάνιας 
Συνδέουμε μια ευκαιρία πώλησης σε μια καμπάνια 
 

Μόλις συμπληρώσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, πατάμε το πλήκτρο <Αποθήκευση>. 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ: Μπορούμε να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα της κάθε καμπάνιας που εκτελούμε.  
 

Απόκριση καμπάνιας: O αριθμός των ενεργειών που έχουν προέλθει από τη συγκεκριμένη καμπάνια. 
Leads Πώλησης: Ο αριθμός των υποψήφιων πελατών που απευθύνεται η καμπάνια. 
Έσοδα: Τα έσοδα που προκύπτουν από μια εκστρατεία Marketing 
Έξοδα: Τα έξοδα που έχουν συνδεθεί με την καμπάνια. Οι δαπάνες μιας καμπάνιας μπορούν να περιλαμβάνουν  
δαπάνες σε ανθρώπινο δυναμικό, Διαφήμιση, κλπ. . 
Ανοιχτές Ευκαιρίες: Οι ευκαιρίες πώλησης οι οποίες είναι σε εξέλιξη, σε κατάσταση «Εκκρεμεί». 
Κερδισμένες Ευκαιρίες: Oι ευκαιρίες πώλησης με κατάσταση «Ολοκληρώθηκε». 
Χαμένες Ευκαιρίες: Οι ευκαιρίες πώλησης με κατάσταση «Ακυρώθηκε». 
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% Απόδοσης: Το ποσοστό απόδοσης και αποτελεσματικότητας συμπληρώνεται αυτόματα και υπολογίζεται βάσει 
leads πωλήσεων και κερδισμένων ευκαιριών της καμπάνιας.(Εικόνα 2.6.2) 
 

 

Εικόνα 2.6.2 
 

Αποθηκεύοντας την Καμπάνια Marketing, ενημερώνεται με αυτή και η καρτέλα του Συναλλασσόμενου, στο πεδίο 
CRM-> Συμμετοχή σε Καμπάνιες (Εικόνα 2.6.3) 
 

 
 

Εικόνα 2.6.3 
 

Μια καμπάνια Marketing, μπορούμε να τη συνδέσουμε με 1. Ενέργεια CRM, 2. Συνάντηση, 3. Προσφορά. Έτσι, στις 
σχετικές ενέργειες, γίνεται καταγραφή των πόρων και των ενεργειών που απαιτήθηκαν για τη διαχείριση της 
καμπάνιας.(Εικόνα 2.6.4) 
  

 
 

Εικόνα 2.6.4 
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Μια επιτυχημένη καμπάνια, μπορούμε να την μετατρέψουμε σε Πρότυπη, για μελλοντική της αξιοποίηση.  

              
              
   

Πως δημιουργείται πρότυπη καμπάνια Marketing;   
Επιλέγουμε τα κριτήρια που επιθυμούμε (Μέσο Προβολής, Σημειώσεις) προκειμένου να δημιουργηθεί το 

περιεχόμενο προτύπου, πατάμε το κουμπί Αποθήκευσης  και εισάγουμε έναν τίτλο (μια σύντομη περιγραφή) 
του προτύπου.(Εικόνα 2.6.5) 
 

 

 

Εικόνα 2.6.5 
 

Μόλις δημιουργηθεί το πρότυπό σας, θα είμαστε σε θέση να το επιλέξουμε από τη λίστα των προτύπων εκστρατειών 
Marketing.  
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ΠΟΡΟΙ 
 
ΠΩΛΗΤΕΣ 
 
 

Καταχωρούμε τους πωλητές της εταιρείας (Εικόνα 3.1.1) με το εικονίδιο Νέος Πωλητής.  

 

 

Εικόνα 3.1.1 

και συμπληρώνουμε την καρτέλα του πωλητή (Εικόνα 3.1.2)  

 

Εικόνα 3.1.2 

Κωδικός: Ο αύξων αριθμός του πωλητή. Εισάγεται αυτόματα µε την καταχώρηση. 
Όνομα: Ονοματεπώνυμο του πωλητή  
Χειριστής: Χειριστής Vortex 
Τρόπος προμήθειας: Η πληροφορία συμπληρώνεται, εφόσον οι πωλητές εργάζονται με προμήθειες (Module CM) 
Εικόνα 3.1.3 
 

 

Εικόνα 3.1.3 
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ΤΜΗΜΑΤΑ 
 

Δημιουργούμε τα τμήματα της εταιρείας. Η εισαγωγή νέου τμήματος γίνεται με το εικονίδιο προσθήκης  που 
βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης (Εικόνα 3.2.1)  

 

Εικόνα 3.2.1 
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ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Δυνατότητα πλήρους διαχείρισης των αδειών του προσωπικού. Για κάθε άδεια καθορίζεται το ημερολογιακό 
διάστημα, οι ημέρες απουσίας και το είδος της άδειας. (Εικόνα 3.3.1) 

 

 

 

Εικόνα 3.3.1 

Πως καταχωρούμε μια νέα άδεια εργαζομένου;  

Με κλικ στο πλήκτρο <Νέα εγγραφή> , ανοίγει η φόρμα καταχώρησης της νέας άδειας και συμπληρώνουμε όλα τα 
στοιχεία, επιλέγοντας και τον τύπο άδειας, αφού πρώτα τον έχουμε δημιουργήσει μέσα στο Tab <Τύποι 
αδειών>.(Εικόνα 3.3.2)  

 

Εικόνα 3.3.2  

 

Άδειες: Εμφανίζεται αυτόματα ο αριθμός των ημερών άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος (για το συγκεκριμένο είδος 
άδειας). 

Υπόλοιπο αδειών: Tο υπόλοιπο των ημερών άδειας (ανά τύπο αδείας του κάθε υπαλλήλου). 
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Σύνολο αδειών ανά έτος: Καταχωρούμε τον αριθμός των ημερών άδειας που δικαιούται ο κάθε υπάλληλος (ανά 
τύπο άδειας π.χ. κανονική /αναρρωτική/γονική).  

Τύποι αδειών: Καταχωρούμε όλους τους τύπους άδειας. 

ΑΠΟΘΗΚΗ 
 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
 
Στο CRM, εκτός από τα είδη του ERP, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας νέων προϊόντων. Τα είδη/προϊόντα αυτά 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ενέργειες, τις καμπάνιες, τις ευκαιρίες πώλησης, τις προσφορές και γενικά 
οπουδήποτε μέσα στο CRM.  
 

Στα Προϊόντα, ο διαχειριστής καταχωρεί όλα τα προϊόντα, πατώντας το εικονίδιο . Συμπληρώνουμε την 

καρτέλα του προϊόντος. Με το εικονίδιο  αποθηκεύεται η εγγραφή. (Εικόνα 4.1.1) 

 

Εικόνα 4.1.1 

ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται η λίστα με όλες τις κατηγορίες / τύποι των προϊόντων. (Εικόνα 4.1.2). Εδώ 

ο διαχειριστής καταχωρεί την κατηγορία των προϊόντων με το εικονίδιο προσθήκης . Με το εικονίδιο 

 αποθηκεύεται η εγγραφή. Ανά τύπο προϊόντος φροντίζουμε να ορίζουμε και διαφορετική 
χρωματική ένδειξη.  
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Εικόνα 4.1.2 

Με διπλό κλικ πάνω στο προϊόν, ανοίγει η κεντρική καρτέλα επεξεργασίας. Το κάθε προϊόν αποτελείται 
από διακριτές καρτέλες με διαφορετικές λειτουργίες η κάθε μια (Εικόνα 4.1.3).  

 

Εικόνα 4.1.3 

Οι καρτέλες αυτές είναι οι εξής: 

Συμμετοχή σε Αποθήκες: Προϋποθέτει το Module CM 

Ιδιότητες ανά αποθήκη: Προϋποθέτει το Module CM 
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Υπηρεσίες: Δυνατότητα συσχέτισης του προϊόντος με συγκεκριμένες υπηρεσίες. Πατώντας στο δεξί κλικ 
του ποντικιού στο αριστερό μέρος του παραθύρου Επιλογή, έχουμε τη δυνατότητα 
επιλογής/αποεπιλογής όλων (Εικόνα 4.1.4). Την ίδια δυνατότητα την έχουμε και στη λίστα των 
αναλώσιμων υλικών που θα δούμε παρακάτω. Κατά τη δημιουργία ανάθεσης, επιλέγοντας το προϊόν 
θα μας παρουσιάσει μόνο τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουμε ορίσει.  

 

Εικόνα 4.1.4 

Αναλώσιμα: Δυνατότητα συσχέτισης του προϊόντος με συγκεκριμένες υπηρεσίες. Κατά τη δημιουργία 
ανάθεσης, επιλέγοντας το προϊόν θα μου παρουσιάσει μόνο τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουμε 
ορίσει.  

 

Ομάδες: Προϋποθέτει το Module CM 

Κωδικοί: Προϋποθέτει το Module CM 

Σχετικά Είδη: Προϋποθέτει το Module CM 

Επισυναπτόμενα Αρχεία: Επισύναψη αρχείων 

Σημειώσεις: Καταχωρούμε γενικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν 

Παραμετρικά Πεδία: Βλέπουμε τα παραμετρικά πεδία των προϊόντων που έχω δημιουργήσει από τις 
Ρυθμίσεις -> Παραμετρικά Πεδία.  

Παραστατικά: Προϋποθέτει το Module CM 

Προσφορές: Οι προσφορές που περιέχουν το συγκεκριμένο προϊόν 

Απογραφές: Προϋποθέτει το Module CM 

Χαρακτηριστικά: Τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος 

Εικόνες: Μεταφόρτωση (Upload) εικόνων 

Serials: Προϋποθέτει το Module CM 

Παρτίδες: Προϋποθέτει το Module CM 
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
 
Στα πρότυπα προϊόντα ορίζουμε τα χαρακτηριστικά /προδιαγραφές του προϊόντος (π.χ. Serial number, Μοντέλο, 
κατασκευαστής), που θέλουμε να ακολουθούν το συγκεκριμένο προϊόν σε όποιο σημείο κ αν το ανοίγουμε. 
Μπορούμε να ορίσουμε και default (προεπιλεγμένες) τιμές για τα χαρακτηριστικά.  
 

Πως ανοίγουμε ένα πρότυπο προϊόν;  
 

Επιλέγουμε το εικονίδιο  και ανοίγει η καρτέλα πρότυπου προϊόντος προς επεξεργασία (Εικόνα 4.2.1): 
 

 
 

Εικόνα 4.2.1 
 

Περιγραφή προτύπου: Μια γενική περιγραφή για το πρότυπο προϊόν 
Τύπος: Επιλέγουμε τον τύπο/κατηγορία του προτύπου  
Προϊόν: Δηλώνουμε το προϊόν  
 

Παρακάτω, προσθέτουμε όλα τα χαρακτηριστικά που θέλουμε να ακολουθούν το πρότυπο προϊόν. Για να γίνει πιο 
κατανοητό, και έχοντας την ακόλουθη εικόνα ως παράδειγμα, αν ανοίξουμε σε ένα σημείο το παραπάνω πρότυπο 
προϊόν θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα προϊόν με χαρακτηριστικά Serial No και Προέλευση, καθώς και η τιμή του 
Χαρακτηριστικού. Έπειτα, αν θέλω να δημιουργήσω το παρακάτω πρότυπο σε εάν σημείο, αυτόματα θα 
δημιουργηθεί το προϊόν με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (Εικόνα 4.2.2) 
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Εικόνα 4.2.2 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Με το εικονίδιο Προσθήκη  στο κάτω αριστερό μέρος της φόρμας, προσθέτουμε τα Χαρακτηριστικά (Εικόνα 

4.3.1) των προϊόντων.  

 

Εικόνα 4.3.1 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΡΤΕΛΕΣ (Εικόνα 4.3.2) 

 

Εικόνα 4.3.2 
 

Ευαίσθητα δεδομένα: Ανάλογα με τον δικαιώματα του κάθε χρήστη (εκχωρούνται τα δικαιώματα από τις Ρυθμίσεις 
->Ρόλοι), επιτρέπουμε ή απαγορεύουμε την πρόσβαση σε στοιχεία (τιμές χαρακτηριστικών) που έχουν 
χαρακτηριστεί ευαίσθητα δεδομένα. Εάν κάνουμε τσεκ στο αντίστοιχο κουτί επιλογής Check box τότε ο χρήστης 
έχει πρόσβαση στα ευαίσθητα δεδομένα των χαρακτηριστικών. 
Υποχρεωτικό στην τιμολόγηση: Προϋποθέτει το Module CM 
Εκτύπωση σε Παραστατικά: Προϋποθέτει το Module CM 
Συμμετέχει στους συνδυασμούς ειδών: Προϋποθέτει το Module CM 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
 

Με το εικονίδιο Προσθήκη  στο κάτω αριστερό μέρος της φόρμας, προσθέτουμε τους Κατασκευαστές των 

προϊόντων. (Εικόνα 4.4.1)  

 

Εικόνα 4.4.1 
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
ΧΡΗΣΤΕΣ 
 
Τα δικαιώματα των χρηστών ορίζονται ΜΟΝΟ από τον κεντρικό διαχειριστή (administrator) του συστήματος, ο 
οποίος έχει ενεργοποιημένα όλα τα δικαιώματα σε όλες τις φόρμες της εφαρμογής. Κάθε χρήστης έχει ένα 
Username ένα και Password και ανήκει σε έναν ρόλο. Αναλόγως του ρόλου του, του επιτρέπονται και 
συγκεκριμένες ενέργειες. Η εισαγωγή νέου χρήστη γίνεται με το εικονίδιο προσθήκης που βρίσκεται στο κάτω 
μέρος της οθόνης (Εικόνα 5.1.1).  
 

 
 

Εικόνα 5.1.1 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ EMAIL 
 
To Vortex διαθέτει τη δυνατότητα προσθήκης λογαριασμών emails. (Εικόνα 5.2.1) 
 

 

Εικόνα 5.2.1 
 

Προσθήκη ενός λογαριασμού email 
 

Για να προσθέσουμε έναν λογαριασμό, εισάγουμε τα στοιχεία του λογαριασμού με το πλήκτρο .  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σύντομη περιγραφή του email account 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL: Τη διεύθυνση email (email@email.com) 
ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ: Username με τo οποίο ο χρήστης κάνει login στο email του. 
ΚΩΔΙΚΟΣ: Password με τo οποίο ο χρήστης κάνει login στο email του. 
ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ: Το όνομα που θα εμφανίζεται στην αποστολή email 
EMAILSMTP: Η διεύθυνση διακομιστή εξερχομένων emails 
EMAILPORT: Η θύρα επικοινωνίας 
SSL: Επιλέγουμε το Πρωτόκολλο Κρυπτογράφησης (Ασφάλεια Επικοινωνίας) 
 

Στο τέλος αποθηκεύουμε την εγγραφή με το πλήκτρο . 
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ΡΟΛΟΙ 
 
Δημιουργία και διαχείριση ξεχωριστών ρόλων εργασίας, έτσι ώστε κάθε ρόλος να έχει ξεχωριστά δικαιώματα 
εκτέλεσης εργασιών στο Vortex CRM. Κάθε χρήστης μπορεί να ανήκει σε έναν ή περισσότερους ρόλους, 
κληρονομώντας τα αντίστοιχα δικαιώματα. 

Η εισαγωγή νέου ρόλου γίνεται με το εικονίδιο προσθήκης  που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. 
(Εικόνα 5.3.1) 
 

 

Εικόνα 5.3.1 
 
 

Στη συνέχεια, ορίζονται τα δικαιώματα του κάθε ρόλου. Αποδίδει δικαιώματα ανάγνωσης, επεξεργασίας ή 
διαγραφής σε χρήστες για συγκεκριμένες κατηγορίες, ή άλλο περιεχόμενο  

Οντότητες: Αποδίδουμε δικαιώματα ανάγνωσης, εγγραφής ή διαγραφής σε χρήστες για συγκεκριμένες κατηγορίες, 
ή άλλα αντικείμενα (Εικόνα 5.3.2) 

 

Εικόνα 5.3.2 

Τιμοκατάλογοι: Προϋποθέτει το Module CM 
Ομάδες Πελατών: Αποδίδουμε δικαιώματα ανάγνωσης, εγγραφής ή διαγραφής σε χρήστες (συμπληρώνεται 
προαιρετικά, σε περίπτωση που έχουμε ομαδοποιήσει τους πελάτες μας). 
Ομάδες Ειδών: Αποδίδουμε δικαιώματα ανάγνωσης, εγγραφής ή διαγραφής σε χρήστες (συμπληρώνεται 
προαιρετικά, σε περίπτωση που έχουμε ομαδοποιήσει τα προϊόντα μας). 
Τμήματα Τεχνικών: Προϋποθέτει το Module FSM 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Εικόνα 5.4.1) 
 

 
 

Εικόνα 5.4.1 
 

Τύπος Τηλεφωνικής γραμμής: Διασύνδεση του Vortex με τηλεφωνικό κέντρο τεχνολογίας Asterisk 
Ελάχιστος αριθμός ψηφίων αναγνώρισης κλήσεων 
Αγνοήστε νούμερα που ξεκινάνε με 
Αναγνώριση κλήσης από Agent 
Πόρτα αναγνώρισης κλήσεων 
 

Ρυθμίσεις SMS: Για την αποστολή SMS, απαραίτητη είναι η σύμβαση με κάποιον πάροχο SMS. Οι πάροχοι που 
υποστηρίζουν την υπηρεσία αποστολής SMS μέσω Vortex είναι: Yoboto, sms.marketing.gr, ProSMS.gr, sms-
marketing.gr.   
 
Google Api Key: Συμπληρώνουμε το νέο κλειδί διασύνδεσης (API Key) της Google.  
Πρόθεμα πελάτων: Η κωδικοποίηση που φέρουν οι Συναλλασσόμενοι. 
Ενεργοποιημένη επιλογή "Ένα σημείο" στη δημιουργία πελάτη. Αν επιλέξω το check box, τότε κατά τη δημιουργία 
πελάτη, δημιουργείται αυτόματα ένα σημείο στον πελάτη με περιγραφή σημείου την επωνυμία του πελάτη.  
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ CRM -> ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ CRM (Εικόνα 5.4.2) 
 
 

 
Εικόνα 5.4.2 

 

Ενεργοποιημένη επιλογή εμφάνισης μόνο των προϊόντων του σημείου: Στις λειτουργίες CRM όπου εμφανίζονται 
προϊόντα (όπως Ενέργειες CRM ή Συναντήσεις, κ.α.), να παρουσιάζονται μόνο τα προϊόντα του συγκεκριμένου 
σημείου κ όχι όλων των σημείων ή του πελάτη.  
Μετάβαση στις ενέργειες μετά από κλικ στο Pop Up της κλήσης:  
Επιβεβαίωση κατά τη δημιουργία συσχετιζόμενων αντικειμένων: Κατά τη συσχέτιση ενεργειών, εμφανίζεται 
σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης. (Εικόνα 5.4.3) 

 

 
 

Εικόνα 5.4.3 
 

Αποστολή υπενθύμισης στο συμπληρωμένο email κατά τη δημιουργία συνάντησης: Με τη δημιουργία της 
συνάντησης μπορούμε να στέλνουμε email υπενθύμισης στον πελάτη. (Εικόνα 5.4.4) 
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Εικόνα 5.4.4 

 

Ερώτηση για αποστολή email στην αποθήκευση ενέργειας CRM: Κατά την αποθήκευση της ενέργειας, να στέλνεται 
σχετικό email με τα στοιχεία και τις σημειώσεις της ενέργειας.  
 
Εμφάνιση της διαχείρισης "Σήμερα" στην αρχική οθόνη (Εικόνα 5.4.5) 
 

 
 

Εικόνα 5.4.5 
 

Αυτόματο συμπλήρωμα του "Ανάθεση σε" αν είναι κενό στην αποθήκευση νέας ενέργειας:  
Υπενθύμιση μόνο στον χρήστη που του έχει ανατεθεί η ενέργεια: Επιλέγοντας το συγκεκριμένο Check box, το 
πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να ορίζουμε υπενθυμίσεις στις ενέργειες CRM  
Απενεργοποίηση υπενθυμίσεων: Απενεργοποίηση όλων των υπενθυμίσεων  
Έλεγχος για επισκόπηση υπενθύμισης κάθε x λεπτά: Υπενθύμιση ενεργειών και συναντήσεων (ο χρόνος ορίζεται σε 
λεπτά).  
Προεπιλεγμένη ενέργεια 
Προεπιλεγμένη ενέργεια στις Εισερχόμενες κλήσεις 
Επιλογή χειριστών για Pop-Up εισερχόμενης κλήσης: Επιλέγουμε τους χειριστές στους οποίους θα εμφανίζεται Pop-
up παράθυρα κατά την εισερχόμενη κλήση.  
Κατάσταση για ολοκλήρωση ενεργειών 
Κατάσταση υλοποιημένης προσφοράς 
Προεπιλεγμένα πεδία: Τα προεπιλεγμένα πεδία που θα έχει ο κάθε χειριστής στις 1.Ενέργειες, 2.Συναντήσεις, 
3.Προσφορές.   
 

Κανόνες για υποχρεωτικά πεδία (Εικόνα 5.4.6): Ορίζουμε τα πεδία που είναι απαραίτητα για την αποθήκευση μιας 
ενέργειας CRM.  
 

 

Εικόνα 5.4.6 


