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 סוכנים

 : כללי

 .   הסוכנים במערכתפעילות בחלקו זה של המדריך נסכם את 

 

נמצא את אחוז העמלה שמקבל בהגדרת הסוכן  .קבלן משנה\לקוח, ספק או עובדסוכן יכול להיות 

 לקוח באופן קבוע או לפי עסקה בודדתלסוכן לשייך על חשבוניות אשר יופקו במערכת. ניתן 

באופן כללי או בצורה פרטנית  לו את גובה העמלה המגיעהניתן גם לקבוע  .)בהפקת חשבונית(

 . בכל שלב נוכל לבדוק כמה כסף אנו צריכים לשלם לסוכנים ולנהל זאת במערכת.במסמך

 

 סוכניםהוספת 

 כמו שצויין, ניתן להוסיף סוכן בכל אחת מהאפשרויות הבאות:

 במערכתאו עובד  או ספקהוספת סוכן שהוא לקוח  .1
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. כלומר שלנו הם גם סוכניםו/או הספקים  משתמשים בשיטה זו במקרים בהם הלקוחות

 ומקבלים עמלות בהתאםנוספים שולחים אלינו לקוחות 

  בהתאםאו העובד או הספק  לצורך כך נכנס לעריכה של הלקוח

  
 נסמן את התיבה "?ובשדה של "האם סוכן

 
אחוז העמלה שהסוכן יקבל את  עדכןעם סימון התיבה יפתח שדה נוסף "אחוז עמלה" בו נ

 על כל חשבונית המקושרת אליו. ניתן כמובן לשנות זאת תוך כדי הפקת המסמך.

 
 .0%לעדכן ל ניתן  –במידה והוא מוגדר כסוכן ללא אחוזים 
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כל מי שסימנו אותו כסוכן תחת רשומת העובד, הספק או העובד יופיע אוטומטית גם תחת 

 סוכנים.

 

 שהוא לא לקוח, ספק או עובדסוכן חדש  פתהוס .2

 סוכניםנכנס לאנשי קשר < 

 
 ר אותנו לרשימת הסוכניםערכת תעביהמ

 
 להוספת סוכן חדש נלחץ על האייקון של "הוסף חדש"

סוכן שדומה לפתיחת לקוח או ספק. נמלא את כל פתיחת עמוד המערכת תעביר אותנו ל

 השדות הרלוונטים ואת אחוז העמלה שלו

 

 "שמורלסיום נילחץ "
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 סוכן ללקוחקישור 

 נוכל לבצע זאת בשני אופניםבאופן קבוע סוכן ללקוח במידה ונרצה לקשר 

 לקוחהמתוך ללקוח קישור סוכן  .1

 נמלא את שם הסוכן סוכן""נכנס לעריכת הלקוח ובשדה 

 
הקלדה. במידה והמערכת לא משלימה את השלים את שם הסוכן תוך כדי המערכת צריכה ל

 אין כזה סוכן במערכת ולכן יש להוסיפו קודם לכן. ישם הסוכן אז

 

 קישור סוכן ללקוחות לפי חיתוכים שונים .2

 ניכנס לעמוד הסוכנים

 
"ניהול לקוחות של סוכן" בשורה של הסוכן אליו נרצה  ל הקישור:בעמוד הסוכנים נלחץ ע

 לקשר את הלקוחות
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ימין את התיבות של  בו נסמן בצד לסוכן לחיצה על הקישור תעביר אותנו לעמוד השיוך

 הלקוחות שנרצה לשייך לאותו סוכן

 
 

 לאחר הסימון נלחץ עדכן בסוף העמוד

 
 חיפוש+ ע"י לחיצה על  קיבלנושאם נרצה, ניתן גם לבצע חיתוך על אנשי הקשר 
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בעזרת החיפוש ניתן לחלק את אוכלוסית הלקוחות לפי לקוחות או לקוחות פוטנציאלים, סוג 

 תאריכי הרשמה, תאריכי לידה, מין ועוד...מדינה, אזור, הלקוח, עיר, 

 לפיחפש במידה ונרצה להחליף סוכן קיים ולהעביר את כל לקוחותיו לסוכן אחר, נדוגמא נוספת: 

 נסמן את התוצאות ונעדכן לסוכן החדש. ,סוכןה

 

 

 המשך יבוא...


