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Link Kimdir

1984 y›l›nda ‹stanbul’da

Türkiye’nin ilk ve tek ba¤›ms›z

yaz›l›mevi olarak kurulan Link,

bugün ülkemizin önde gelen

ticari yaz›l›m ve kurumsal

kaynak planlamas› yaz›l›m›

üreticisidir.

?

        unun yan› s›ra ‹nsan Kaynaklar› ve bordro yaz›l›mlar›
konusunda sektörün lideri konumundad›r.

Link, birçok ilke imza atm›fl ve ülkemizi yurt d›fl›nda temsil
etmifltir.

1989 y›l›nda Almanya’da Cebit fuar›na ilk kat›lan Türk 
teknoloji firmas›d›r.
Almanya, Yunanistan ve Azerbaycan’da flirketler kurup bu
pazarlara özel çözümler üretmifltir.
1995 y›l›nda Link’in etraf›nda kurulan teknoloji flirketleri 
Link Holding çat›s› alt›nda toplanm›flt›r.
2000 y›l›nda ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda halka
arz edilmifltir.

Tüm dünyada yüz bini aflan kullan›c›s› olan Link, yurt çap›nda
yüzlerce bayisi, temsilcisi ve ifl orta¤› ile hizmet vermektedir.

Link yaz›l›m ürünleri:

‹lk ticari yaz›l›m ürünü olan Klasik Seri,
Windows tabanl› ticari yaz›l›m alan›nda Yeni Nesil ürün ailesi,
Kurumsal Kaynak Planlamas› alan›nda Günefl Sistemi ürün
ailesi,
‹nsan Kaynaklar› ve bordro alan›nda  Techno ürün ailesi

Geçmiflte finansal konulara odaklanan Link, son y›llarda
operasyonel konulara odaklanm›fl ve bir kurumsal yönetim
yaz›l›m› olan Campus ürün ailesini gelifltirmeye bafllam›flt›r.
Campus, finansal yaz›l›mlar›n cevap veremedi¤i konularda onlar
ile birlikte çal›flarak dikey pazar çözümleri sunmak amac›yla
gelifltirilmifltir.
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Campus Nedir?

Campus, iflletmelerde s›kça kullan›lan
ERP yaz›l›mlar› ile birlikte çal›flarak
afla¤›daki noktalar üzerine
yo¤unlaflmaktad›r;

Müflteri ‹liflkileri Yönetimi

Zaman Yönetimi

‹fl Süreçleri Yönetimi

Web ‹çerik ve Trafik Yönetimi

Belge Yönetimi

Eyleme Dayal› Maliyetlendirme

Mesajlaflma Yönetimi

Avm, site, okul ve sektörel 
uygulama yönetimleri

H›zla geliflen biliflim teknolojileri kifli ve kurumlara yepyeni
olanaklar sa¤lamaktad›r. Hesaplama h›z› ve veri depolama
kapasitesi artmakta, uzak verilere ulafl›m kolaylaflmaktad›r.
De¤iflik amaçlara yönelik birçok yan donan›m, bilgisayarlar ile
haberleflerek yeni uygulama alanlar› ortaya ç›kartmaktad›r.
Bunun yan› s›ra Excel, Access gibi genel amaçl› uygulamalar›
iyi bilenlerin say›s› h›zla artmakta ve böylelikle kurumun belirli
bir ihtiyac›na yönelik birçok dar amaçl› uygulama ortaya
ç›kmaktad›r.

Çok cazip gibi görünen bu durum tepeden bak›ld›¤›nda kurumlar
için afla¤›daki kaotik sonuçlara yol açmaktad›r;

Teknoloji gelifltikçe ve yeni ihtiyaçlar ortaya ç›kt›kça 
birbirinden ba¤›ms›z yaz›l›mlar gelifltirilmekte veya sat›n 
al›nmaktad›r. Bu yaz›l›mlar;
• Ço¤unlukla birbirlerinden ba¤›ms›z çal›flmakta
• Birbirleri ile bilgi al›flverifli yapamamakta
• Birbirlerinin sonuçlar›ndan faydalanamamakta
• Her biri için ayr› ayr› firmalardan destek al›nmakta
• Her birinin ayr› bir yönetim ve güvenlik mekanizmas› 

söz konusu olmaktad›r.

Belli bir konudaki yaz›l›m› alan veya kullanan kifli iflten 
ayr›ld›¤›nda veya yaz›l›m› gelifltiren firman›n kapanmas›, ifl
alan›n› de¤ifltirmesi gibi nedenlerle destek verememesi 
durumunda, hem yaz›l›m hem de varsa yaz›l›m ile birlikte 
kullan›lan donan›m at›l kalmaktad›r.

Çok seri sonuç almaya yarayan Excel gibi araçlar› kullanan
firma çal›flanlar› uygulamalar gelifltirmekte ve hatta Excel’i
bir veri depolama arac› olarak kullanmaktad›rlar. 
Uygulamay› gelifltiren kiflilerin iflten ayr›lmas› ve hatta izne
ç›kmas› dahi sorunlara yol açmaktad›r.

Her biri yaln›z belirli bir konu için gelifltirilmifl birden çok 
yaz›l›m ile yönetilen iflletmelerde yöneticilerin tüm 
operasyonlar› tek konsoldan izleyebilme ve çabuk karar 
verebilme imkanlar› yok olmaktad›r.



Campus ile Sunulan Avantajlar

Modüller halinde veya tamam› birbirleri ile etkileflimli flekilde bir

bütün olarak çal›flabilen Campus, veri toplama, aktarma ve

yedekleme, kiflileri yetkilendirme ve veri analizi gibi konularda

kurumlara birçok kolayl›k sa¤l›yor. Sürekli geliflen teknolojilere

kolayca entegre edilebilen Campus, bu özelli¤iyle de kurumlar›

s›k s›k büyük teknolojik yat›r›mlar yapmaktan kurtar›yor.

Tüm alt sistemlerin ayn› kullan›c› arabirimi ile kullan›lmas›n›
sa¤lar.
• Uygulamalar de¤ifltikçe farkl› programlara girip ç›kma ve 

her bir uygulama için baflka bir kullan›m flekli ö¤renme 
zorunlulu¤u ortadan kalkar.

• Tüm alt sistemlerin yönetim, denetim ve yetkilendirme 
ifllemlerinin tek bir merkezden yap›lmas›n› sa¤lar.

• Alt sistemler için farkl› tedarikçilere baflvurulmas›na son 
verir.

Derlenen bilgileri ayn› veri taban›nda toplayarak; veri aktarma
ve yedekleme problemlerini ortadan kald›r›r. Bilgilerin 
birbirleri ile iliflkilendirilmesine ve ayn› ara yüzden iliflkili 
bilgilere kolayca ulafl›lmas›na imkan sa¤lar.

Ayn› anda farkl› binalarda bulunan birden fazla kurumun 
bilgisini ayn› çat› alt›nda yönetebilir.

Var olan yan donan›mlar›n korunmas›n› ve sistemin yenileri
ile gelifltirilmesine olanak sa¤lar.

Zamanla firmalar›n kullanmakta oldu¤u donan›mlar›n daha 
geliflmiflleri farkl› üreticiler taraf›ndan piyasaya sunulmaktad›r.
Yap›lacak ilave yat›r›mlar ile al›nacak geliflmifl ek donan›mlar
mevcut donan›m ve yaz›l›m ile uyumlu olmad›¤›ndan 
kullan›c›lar;
• demode sisteme ek yat›r›m veya
• tamamen yepyeni bir yat›r›m ikilemi ile karfl› karfl›ya 

kalmaktad›rlar. Campus bu ikilemi yok eder.

Bugün ise yan donan›mlar tak-çal›flt›r felsefesine uygun 
olarak bilgisayarlar ile kolayl›kla ba¤lanabilmekte, ancak 
hemen hepsi yan›nda kendi yaz›l›m›n› gerektirmektedir. 
Böylelikle kullan›c›lar ço¤u zaman, iyi yaz›l›m+kötü donan›m
veya kötü yaz›l›m+iyi donan›m aras›nda bir tercih yapmaya

 zorlanmaktad›r. Campus bu ikilemde etkin bir çözüm sunar.

Yap›lan ifllemlerin tarihçesini tutar.

Yetkilendirmenin dinamik olarak yap›lmas›n› sa¤lar.

Detayl› analizler yap›lmas›n› ve analiz sonuçlar›n›n excel 
veya pdf olarak sunulmas›n› sa¤lar.



Haklar, kay›tlar veya sahalar baz›nda

verilebilece¤i gibi her form üzerinde

kullan›c› haklar› ayr› ayr› tan›mlanabilir

Kullan›c›lar›n yapt›klar› yeni kay›t ve

güncelleme ifllemlerinin tarihçesi

izlenebilir.

Masa üstü veya kullan›c› isteklerine

göre haz›rlanm›fl web uygulamas›

olarak çal›flabilir.

Güçlü raporlama araçlar›

kullan›c›lar›n istedikleri raporlar› h›zla

almalar›n› sa¤lar.

Güçlü filtreleme araçlar› istenilen

bilginin h›zla süzülmesini sa¤lar.

Kullan›c›lar kendi formlar›n›

düzenleyebilirler. Düzenlenen 

formlar masa üstü veya web formu

olarak çal›flabilir.

Kullan›c›lar kendi tablolar›n›

tan›mlayabilirler.

Ayn› anda birden fazla kurumun

ifllemleri takip edilebilir.

Her noktadan ilgili di¤er formlara

tek tuflla eriflim sa¤lan›r.

Arka planda kullan›lan ticari

yaz›l›mlar ile online bilgi al›flverifli 

yap›labilir.*

*Yukar›daki özellikler uygun moduller kullan›ld›¤›nda geçerlidir.

Campus’un parçalar› tek tek kullan›labilece¤i gibi tamam› birbirleri

ile etkileflimli flekilde bir bütün olarak çal›flabilirler.



Müflteri ‹liflkileri Yönetimi kavram› nedir
ve ne ifle yarar?

Son otuz y›ll›k sürede teknolojide yaflanan de¤iflim, üç yüz y›ll›k

sanayi toplumu anlay›fl›m›z› kökünden etkiledi. Bir yandan

küreselleflen dünya, di¤er yandan hayat›m›za neredeyse bir

gecede giren internet ve di¤er teknolojik cihazlar yaflam

biçimimizi hiç olmad›¤› kadar etkiledi. Müflteri ‹liflkileri Yönetimi

(Customer Relations Management) kavram›, de¤iflen bu piyasa

dinamikleri sonucunda do¤du.

Müflterilerin devam eden iliflkisi, sadakatleri ve artarak devam
eden sat›n alma e¤ilimleri, güçlü rekabet koflullar›nda flirketlerin
var olmas›n› sa¤layan unsurlard›r.

Dalgalanan piyasa koflullar›, kriz beklentileri ve rastgele dolaflan
bir müflteri aday›n› kapmak için haz›r bekleyen rakiplerin varl›¤›
karfl›s›nda; ortalama bir sat›fl seviyesinin korunmas›, belli bir
oranda sad›k müflteri tutmay› gerektirmektedir.

fiirketler için müflteri kazanmak ve kazan›lanlar› kaybetmemek
ciddi bir zorunluluktur. Yap›lan araflt›rmalar yeni bir müflteri
kazanman›n maliyetinin, eski müflteriyi elde tutma maliyetinden
alt› kat fazla oldu¤unu göstermektedir.

Müflteri sadakatinin temelini müflteri memnuniyeti oluflturur.

Memnun müflteriler:
• Çevresindekilere ürün veya flirket ile ilgili pozitif düflüncelerini

aktararak flirket imaj›na olumlu katk›da bulunurlar. Pek çok
pazarda tavsiyeler ve müflteri yorumlar›, yeni ifller 
kazanman›n en önemli yoludur.

• Daha önceki deneyimlerine dayanarak yeni ürün ve hizmet
al›m›nda memnun oldu¤u ürünleri tercih ederler.

• Rakip firmalar›n önerilerine daha az duyarl›d›rlar.
• Müflteriler flirketi daha iyi tan›d›kça, onlara hizmet sunman›n

maliyeti göreceli olarak azal›r. Her iki taraf da birbirlerini
tan›d›¤›ndan sorunlar›n çözülmesine daha az zaman harcan›r.

Bütün bunlara bak›ld›¤›nda eldeki müflteriler için yeni stratejilere
gereksinim oldu¤u aflikard›r.

Piyasalarda rekabetteki en önemli avantaj bir fark›l›l›k
yaratabilmektir. Ürünlerinde, ifl yapma biçiminde, hizmetlerinde
rakiplerine göre bir flekilde farkl›l›k oluflturan firmalar k›sa
sürede öne ç›kmaktad›rlar. Ancak üretimden ve tasar›mdan
gelen güç, geliflen teknoloji sayesinde kolayca taklit edilmektedir.
Günümüzde birçok ürün grubunda temel özelliklerin tüm
markalar için ayn› oldu¤unu söylemek mümkündür. Benzer
flekilde, sat›fl ve pazarlama teknikleri de artan iletiflim olanaklar›
nedeni ile k›sa sürede kopyalanmaktad›r. Müflteri iliflkileri
yönetimi, de¤iflen müflteri talep ve davran›fllar›na göre
farkl›laflman›n baflta gelen yöntemlerinden biri olmufltur.

SADIK MÜfiTER‹

FARK YARATMA



Geçen yüzy›l›n sonlar›na kadar, müflteriler belli hedef kitleler
halinde bir bütün olarak de¤erlendirilir, ayn› anda çok say›da
müflteriye ulafl›lmaya çal›fl›l›rd›. Artan internet kullan›m›
tüketicinin fark›ndal›¤›n› hiç olmad›¤› kadar yükseltmifltir.
Bireyselli¤in ön plana ç›kmas›yla birlikte, tüketiciler sadece
kendileri için üretilip tasarlanm›fl ürünler ve hizmetlere daha
fazla ilgi göstermeye bafllam›fllard›r. De¤iflen flartlar sonucunda
firmalar da pazarda var olman›n ön flart›n›n tüketicilerini
dinlemek, isteklerini anlamak oldu¤unu anlam›fllard›r.

DE⁄IfiEN MÜfiTERI PROFILI

‹flletmelerin baflta gelen s›k›nt›lar›ndan biri de s›k yaflanan
personel de¤iflimleridir. Ço¤u iflletmede müflteri bilgileri
dosyalan›p arflivlenmekte, buna ra¤men personelin olmad›¤›
durumlarda müflteri ile iliflkiler kald›¤› noktadan
sürdürülememektedir. Bunun temel sebebi çal›flanlar›n
beynindeki, kiflisel bilgisayar›ndaki veya dosyalar›ndaki müflteri
bilgilerine ulafl›lamamas›d›r. Müflteriler ile kurulan iliflkilerin
merkezi bir sistemde toplanmas›, iflletmenin kurumsal imaj›n›
güçlendirece¤i gibi müflteri memnuniyetinin de artmas›n›
sa¤layacakt›r.

PERSONEL DEVAMLILI⁄I

‹nsanlar karfl›s›ndakinin kendine benzer düflüncelere, inan›fllara
sahip olmas›ndan hofllan›rlar. Rakip tak›m›n renklerine sahip
kravat takm›fl bir sat›c›ya karfl›, tuttu¤u tak›m›n renklerine
bürünmüfl bir sat›c›n›n ikna gücünün üstünlü¤ü defalarca
kan›tlanm›flt›r. Müflteri hakk›ndaki tüm detaylar›n ve istihbarat
bilgisinin kifliden kifliye aktar›lmas›n›n en sa¤l›kl› yolu yine
bir müflteri iliflkileri yönetim sistemidir.

MÜfiTER‹Y‹ VE MÜfiTER‹ ADAYINI TANIMAK



Campus - Müflteri ‹liflkileri Yönetimi

Campus, çat›s› alt›nda birçok ürünü bar›nd›ran

Bütünleflik bir Kurumsal Yönetim Sistemidir.

Campus çat›s› alt›nda gerçek kifliler ve tüzel kifliler (kurumlar)
ayr› ayr› takip edilir. Her ikisi de benzer özellikler bar›nd›r›r.

Kurumlar bafll›¤› alt›nda; müflteriler, müflteri adaylar›,
tedarikçiler, tafleronlar, bankalar veya grup flirketler olabilir.
Kifliler bafll›¤› alt›nda ise, müflterilerin, tedarikçilerin veya
müflteri adaylar›n›n yetkilileri veya kurumun personeli izlenebilir.

• Kifli veya kurumlara bilinen kimlik tan›mlama bilgilerinin 
yan›s›ra; kurumlara s›n›rs›z say›da kifli (yetkili) veya kiflilere
s›n›rs›z say›da kurum atanabilir. Her atama için farkl› bir
görev tan›m› yap›labilir.

• Kifli veya kurumlara s›n›rs›z say›da telefon numaras› eklenebilir.
• Kurumlar birbirleri ile iliflkilendirilebilir.
• Kifli veya kurumlara s›n›rs›z say›da belge eklenebilir.

Bu Belgeler bilinen windows dosyalar›d›r. Word, Excel, resim,
vb. belgeler; kes+yap›flt›r, sürekle+b›rak teknikleri ile
eklenebilece¤i gibi, do¤rudan bir taray›c›dan veya kameradan
ara bir iflleme gerek kalmaks›z›n al›nabilir. Bu belgeler bir
kez eklendikten sonra veri taban›n›n parças› haline gelir ve

orijinali bulundu¤u yerden silinebilir. Böylelikle verilen teklifler,
yap›lan yaz›flmalar, sözleflmeler, vb. kiflilerin bilgisayarlar›nda
da¤›n›k bir durumda kalmaktan kurtar›l›r. Kiflisel bilgisayarlar›n,
bozulmas›, çal›nmas› vb. nedenlerle oluflabilecek bilgi kayb›
riski ortadan kalkar ve herkesin sa¤l›kl› olarak eriflimine aç›l›r.
Belge Yönetimi modülü kullan›l›yor ise, baflka bir iflleme 
gerek kalmaks›z›n bu eklentiler üzerinde metin aramas› 
yapt›r›labilir. Eklenen belgelerin Campus içersinden orijinal
halleri ile aç›lmas› sa¤lan›r.
Kifliler için ise eklenen belgeler diploma suretleri, kimlik
suretleri, vb. olabilir.

• Kiflilerin; hobileri, üyesi oldu¤u dernekler, okudu¤u okullar,
akrabalar›, bildi¤i diller ve vücut ölçüleri tarihçesi için s›n›rs›z
say›da atama yap›labilir.

• Gerek kiflileri gerekse kurumlar› kullan›m amac›na göre
kategorize etmek için birçok say›da kullan›c› tan›ml› kriter
belirlenebilir.

• Kurum ve Kiflilere ait bilgilerin yetkiler do¤rultusunda Excel
veya Outlook’a aktar›lmas› ve tersi mümkündür.

KURUMLAR VE K‹fi‹LER

Ajanda birden fazla ortak takvimin paylafl›larak yönetilmesini
sa¤lar.

• Takvimler günlük, haftal›k, ayl›k ve tümü fleklinde
görüntülenebilir.

• Ajandas› takip edilecek her farkl› konu için ayr› bir takvim 
atan›r.

• Konular; toplant› salonlar›, araç havuzu, makina ekipman
havuzlar›, kiflisel randevular, vb. olabilir.

• Konulara göre eriflimler k›s›tlanabilir.
• Resmi ve dini bayramlar ve di¤er kiflisel veya genel olaylar

için özel bir takvim ayr›labilir.
• ‹stenilirse tüm takvimler üst üste bindirilerek görüntülenebilir.
• Takvimde iflaretlenen her ajanda kayd› (toplant›) için;
• S›n›rs›z say›da kat›l›mc› atanabilir.
• Kat›l›mc›lar›n kat›l›m teyitleri takip edilebilir.
• Kat›l›mc›lar›n ana girifl kap›lar›ndan h›zla içeri al›nmas›

sa¤lan›r.
• Kat›l›mc›lara e-posta veya SMS yollanabilir.
• Kat›l›mc›lara yaka kart› bas›labilir.
• Barcode’lu e-posta veya SMS ile davetiye yollanabilir.
• ‹zin veriliyor ise, davetsiz gelen kat›l›mc›lar›n takip edilmesi

sa¤lan›r.
• Sunum, tutanak, görüntü kay›tlar› vb. dosyalar toplant› 

ekine eklenebilir.

AJANDA, GÖRÜfiME VE GÖREV



Kurumsal bazda e-posta ve SMS trafi¤inin yürütülmesi kiflisel kullan›ma yönelik
araçlar ile yap›ld›¤›nda kâbusa dönebilmektedir. Öncelikle;

• Firma ad›na gönderilen bir e-posta giden evrak,
• Firma ad›na gelen bir e-posta ise gelen evrak niteli¤indendir ve ileride oluflmas›

muhtemel ihtilaflara karfl› dikkatle muhafaza edilmelidir. Posta veya faks yolu ile
yap›lan yaz›flmalar› dikkatle takip eden ve dosyalayan flirketler, konu e-posta
haberleflmesi olunca ayn› özenin gösterilmesi gere¤ini gözden kaç›rmaktad›rlar.

  e-postalar kiflilerin kendi bilgisayarlar›ndaki programlar arac›l›¤› ile yollanmakta ve
tasnif edilerek arflivlenmesi; ya kiflilerin ya da servis sa¤lay›c›lar›n inisiyatifinde
kalmaktad›r. Özellikle di¤er ilgili kifliler de da¤›t›m listesine eklenmedi ise bu
e-postadan kimse haberdar olamamaktad›r. Da¤›t›m listesine yap›lan eklemeler ise
gereksiz bir sürü yaz›flman›n kiflilerin e-posta kutular›na y›¤›lmas› sonucunu
yaratmaktad›r.
Campus ile yollanan e-postalar Campus veri taban›nda depolanarak;

• Gönderilen e-postalar istenen özelliklerine göre kolayl›kla bulunabilir.
• Kifli veya kurum kartlar›ndan gelen ve gönderilen e-postalar incelenebilir.
• Tüm e-posta adresleri kifli veya kurumlar›n kartlar›ndan al›nd›¤› için tek bir güncelleme

ile kullan›c›lar›n geçerli adreslerinin kullanmas› sa¤lan›r.
• Bir di¤er sorun ise, e-posta adres gruplar›d›r. Adres gruplar› ya kifliler taraf›ndan

kendi kulland›klar› araçlarda ya da kurumsal olarak kullan›lan e-posta sunucusu
veya benzeri araçlarda sistem yöneticileri taraf›ndan yap›lmaktad›r. e-posta adreslerinin
veya gruplar›n›n içeri¤inin de¤iflmesi s›ras›ndaki bilgi ak›fl›n›n her aksamas› hatal›
bir e-posta gönderimine yol açmaktad›r. Campus ise gruplamay› e-posta gönderimi
s›ras›nda dinamik olarak yapar ve hatas›z gönderimi garanti eder. “Karadeniz veya
Marmara bölgelerinde bulunan kuruluflu 10 y›ldan eski g›da sektöründeki flirketlerin
bayan Genel Müdürleri” fleklinde kar›fl›k bir gruplamaya dahi olanak sa¤lar. Sonradan
grup içerikleri de¤iflse dahi eski tarihli e-postalar›n tek tek kimlere yolland›¤›
görüntülenebilir.

• Birden fazla kifliye yap›lan e-posta gönderim ifllemlerinde e-posta adreslerinin
afifle olmas›n›n engellenmesi amac› ile adreslerin Bcc’de verilmesi s›kça
kullan›lan bir yöntemdir. Böyle hallerde servis sa¤lay›c›lar ve firewall’lar bu
e-postay› ço¤u zaman spam olarak nitelemektedir. Campus ile e-posta
gönderiminde kullan›lan yöntem sayesinde e-postan›n spam filtrelerine tak›lmas›
engellenir ve e-posta adreslerinin gizlili¤i sa¤lan›r.

• ‹ste¤e ba¤l› olarak e-postalara kiflisel hitap eklenebilir, referans numaras›
atanabilir ve dipnot olarak e-posta adreslerinden ar›nd›r›lm›fl da¤›t›m listeleri
eklenebilir.

• Gönderilen e-postalardan adresine ulaflmayanlar› tespit edebilir. ‹stenirse
kiflilerin gelen posta kutular›n› otomatik olarak tarayarak gelen e-postalar›n
gidenler ile otomatik olarak efllenmesi sa¤lanabilir.

• Gelen e-postalar›n adreslerinden iliflkili kifli ve kurumlar› tespit ederek; bu
e-postalar›n veritaban›na al›nmas›n›, kifli veya kurum kartlar›ndan eriflilmesini,
okunmam›fl e-postalar için ilgili kiflilerin uyar›lmas›n› sa¤lar. Böylelikle kurum ad›na
yap›lan e-posta haberleflmesini kiflisel olmaktan ç›kartarak, kiflilerin iflten ayr›lmas›ndan
veya izinde olmas›ndan kaynaklanan sorunlar› ortadan kald›r›r. e-posta ifllemleri
için sa¤lanan bu kolayl›klar tamamen veya k›smen SMS, MMS ve faks trafi¤ine
uygulanabilir.

e-posta ve SMS



Campus - Müflteri ‹liflkileri Yönetimi

Kifli veya Kurumlar ile yüz yüze, telefonda veya bir baflka flekilde yap›lan
görüflmelerin tutulmas›n› sa¤lar.

• Görüflmenin kiminle yap›ld›¤›, saati, nedeni, biçimi, detay› ve var ise
ilgili Windows dosyalar› eklenebilir.

• Görüflme ileri bir tarihte takip edilecek ise, kim veya kimlerin takip 
edece¤i ve hangi tarihte tekrar görüflülece¤i belirlenir.

• Tarih geldi¤inde ilgili kiflilerin görüflme konusunda uyar›lmas›
sa¤lanabilir. Görüflmeler bir yönetici taraf›ndan takip ediliyor ise 
yöneticiye okumad›¤› görüflmeler konusunda bilgi verilmesi sa¤lan›r.

• Görüflmenin yap›ld›¤› Kurum ve/veya Kifli kartlar›nda yap›lan
görüflmelerin listesine ve detay›na ulafl›labilir.

Sat›fl temsilcilerinin, müflterilere hizmet veren personelin, muhasebecilerin,
üretimde çal›flanlar›n ve di¤er tüm personelin yapm›fl olduklar› görüflmeleri
ve yaz›flmalar› Campus ile yürütmeleri halinde;

• Personelin s›kça de¤iflmesi, izinde olmas› veya görev de¤iflikli¤i sorun
olmaktan ç›kar.

• Müflteri ile temas› yürüten kiflinin de¤iflmesi halinde yerine gelen kifli
geçmiflte yap›lan tüm ifllemleri elinin alt›nda haz›r bulacakt›r.

• Hizmeti götüren personelin yapm›fl oldu¤u ifllemlerin tamam›n›n kay›t
alt›nda olmas›; müflteriler ile ortaya ç›kan anlaflmazl›klar›n en  aza 
inmesini ve müflteri memnuniyetinin en üst seviyeye ç›kmas›n› sa¤lar.

Böyle bak›ld›¤›nda Campus iflletmeler için yepyeni bir ifl yapma biçimi
önermektedir. Bundan böyle; yap›lan görüflmeler sözde kalmay›p kay›t
alt›na al›nacak, yaz›flmalar tozlu dosyalarda birikmeyip her an eriflime
haz›r olacakt›r.

Bütün bunlar ka¤›tlar›, dosyalar› ve dolaplar› ortadan kald›r›p yeflil bir
çal›flma ortam› sa¤layarak do¤ay› koruman›za da yard›mc› olacakt›r.

GÖRÜfiME NOTLARI

• Bir web kameras› ile ziyaretçi resimlerinin an›nda çekilmesi
ve veritaban›na kaydedilmesi

• Ziyaretçi kimliklerinin ba¤l› taray›c›dan an›nda taranarak
veritaban›na al›nmas›na olanak sa¤lar.

Yap›lan ziyaretlerin kay›t alt›na al›nmas› ile;

• Tüm binalarda bulunan ziyaretçiler tek bir özet konsoldan,
son durum veya geçmiflteki herhangi bir an itibar› ile 
izlenebilir ve adli olaylar gibi gerekli hallerde geçmiflte 
binalarda bulunanlar h›zla belirlenebilir,

• Kurum veya kifli kartlar›ndan yap›lan ziyaretler 
görüntülenebilir.

Campus; bir veya birden fazla binada ve her binaya birden
fazla kap›dan yap›lan ziyaretçi girifl ve ç›k›fl trafi¤ini ayn› anda
takip eder.

Ziyaretçi girifllerinde Campus kullan›m›;
• Planlanm›fl bir toplant›ya gelen ziyaretçi listesinin kap›

görevlileri ekranlar›nda gösterimi ve/veya Barcode’lu
davetiyeler ile h›zl› girifl imkân›

• Girifli engellenmifl kifliler hakk›nda kap› görevlilerinin
uyar›lmas›

• Ziyaretçi araç plakalar› ve anahtarlar›n›n takibi
• Ziyaretçi kartlar›n›n takibi
• Ziyaretçinin daha önceden al›nm›fl kimlik bilgileri varsa girifl

s›ras›nda kap› görevlisinin ekran›na getirerek güncellemelerin
h›zla yap›lmas›

Z‹YARETÇ‹LER



Anket ve S›nav Yönetimi, personele, bayilere, müflterilere,
müflteri adaylar›na veya baflka hedef kitlelere düzenlenen
anket veya s›navlar›n haz›rlanmas›n›, web sayfan›zdan veya
Campus içerisinden uygulanmas›n›, cevaplar›n
de¤erlendirilmesini, sonuçlar›n analiz edilmesini sa¤lar.

• Sorular; çoktan seçmeli, birden fazla seçim, evet/hay›r, tarih
veya serbest metin fleklinde haz›rlanabilir

• Sorulara resim eklenebilir
• Kat›l›mc› kimlik bilgilerinden hangilerinin sorulaca¤›

parametrik olarak seçilebilir
• Anket veya s›navlar›n uygulanmas› s›ras›nda sorular veya

cevap seçenekleri rastgele kar›flt›r›labilir
• S›navlarda zaman s›n›rlamas› uygulanabilir
• S›nav sonuçlar› otomatik olarak hesaplanarak, istatistiki

de¤erlendirmeler yap›labilir
• S›nav sonucu kat›l›mc›ya e-posta veya SMS ile gönderilebilir
• Anket sonuçlar› grafik olarak analiz edilerek, Excel veya pdf

olarak dökülebilir
• Anketler veya s›navlar de¤iflik kriterlere (hedef kitlelere)

göre kategorize edilebilir
• ISO kurallar› gere¤i yap›lmas› flart olan anketler, sertifikasyon

s›navlar› yönetilebilir.

ANKET VE SINAVLAR

Personelin; müflterilere, müflteri adaylar›na veya kendisine
herhangi bir flekilde atanan sat›fl, destek ve idari amaçl› iç ve
d›fl görevlerini takip eder. Basit, toplu ve onay zinciri ile görev
olmak üzere üç farkl› flekilde çal›fl›r.

Onay zinciri ile çal›flmada, personel kendisine veya amirlerinden
birisi personele bir görev girer. Bu görev kurum kurallar›na
göre tan›mlanan bir onay ak›fl mekanizmas› ile imza yetkisi
bulunan kifliler aras›nda elektronik olarak dolaflt›r›l›r.

Basit görevde onay zinciri yoktur.

Toplu görev ise sat›fl temsilcilerinin, plasiyerlerin belli bir
plan çerçevesinde periyodik olarak de¤iflik müflteri veya
müflteri adaylar›n› dolaflmalar›n› kontrol eder. ‹leriki
dönemlerde aynen tekrar eden dolaflma planlar›n› otomatik
olarak üretir.

• Tüm görevler birden fazla kurum veya kifli ile iliflkilendirilebilir
• Kurum ve kifli kartlar›ndan iliflkili görevler takip edilebilir
• Görev için planlanan ve gerçekleflen zamanlar 

karfl›laflt›r›labilir
• Görevlendirilen kiflilere hat›rlatma için uyar› verilir
• Yöneticiler görevdeki personelin nerelerde oldu¤unu toplu

olarak izleyebilir.

GÖREV YÖNET‹M‹
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