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Настъпи времето на дигиталния свят. Всеки 
фирмен бюджет е ИТ бюджет. Всяка компания 
е технологична компания. Всеки бизнес лидер 
се превръща в дигитален лидер. Всеки човек 
се превръща в технологична компания.

Питър СОНДЪРГАРД
Старши вицепрезидент на научните изследвания в Gartner



Информационни потоци

Информацията е сред най-важните активи в една 
организация

• Информационен хаос

• Как се генерира информацията?
• Структурирани данни – на база изградени вътрешно-фирмени процеси

• Неструктурирани информационни данни (външни) – ежедневна дейност



Информационна логистика

• Структуриране на 
неструктурираната информация

• Логистични операции

• Утвърдени стандарти за 
управление на информационните 
потоци

• ISO 9000

• ISO 27000 и други

• На каква цена?



Технологични средства

• Набиране на информацията от мястото на нейното възникване

• Анализ и филтиране

• Натрупване и съхранение

• Пренос на данни 

• Архивиране и разархивиране

• Контрол и защита

• Бързо, лесно, достъпно



Защо Microsoft Dynamics | CRM

• Дългогодишен опит в управлението на информация

• Отворен интерфейс за интеграция

• Ориентиран към бизнес процесите

• Поддръжка на структурирана и неструктурирана информация



Какво предлага CRM

Автоматизира работните процеси

Осигурява отчетност и проследимост на 
дейността

Обработва неограничен обем от данни

Дисциплинира служителите



Успешни примери



ПРЕДПОСТАВКИ БИЗНЕС ПОЛЗИ

Липса на уведомление за отсъствие

Липса на добра комуникация между служителите

Автоматично известие на входяща поща от
служителя в отпуск/ командировка към
заместващите служители и екипа

Подобряване на управлението на
отсъствията

Отчетност и проследимост на личния състав 

Лично отсъствие – ОТПУСК
Служебно отсъствие - КОМАНДИРОВКА

Отсъствия



Обучение

ПРЕДПОСТАВКИ БИЗНЕС ПОЛЗИ

Отчитане на нужди от допълнителна
квалификация на служителите Подобряване на управлението на 

годишните планове за обучение

Отчетност и проследимост на обученията

Квалификационна база данни



Проект и персонални задачи

ПРЕДПОСТАВКИ БИЗНЕС ПОЛЗИ

Намаляване на извънредния труд

По-добро управление на човешките ресурси

Управление на натовареността на служителите

Отчетност и проследимост на дейността

Ясно разпределение на задачите със 
срокове, зависимости и отговорности

Дисциплинираност на служителите



CRM & Информационен център



Информационни канали

Телефон

И-мейл

Уеб чат

Социални мрежи

Други





Обслужване на запитвания

Последователност от стъпки (процесен подход)

• Идентифициране на клиента

• Регистриране на запитването

• Насочване по компетенция

• Анализ и търсене на решение (база от знания)

• Предоставяне и регистриране на отговор



Сигнали и оплаквания

Клиентска удовлетвореност  подобряване на бизнеса





Управление на изходящи кампании

• Таргетиране на списъци с клиенти по зададени критерии

• Създаване на кампании

• Активности по кампании – телефон, и-мейл

• Резултати от проведените активности

• Генериране на отчети и анализи

 Оптимизация на процесите

 Повишаване на продажбите

 Подобряване на дейността



Справки



Добрите решения идват с опита, а голяма част
от опита идва с лошите решения.

Уил
Роджърс



За Парафлоу

• Двадесетгодишна история и дългогодишен опит

• В ТОП 5 на най-успешните системни интегратори в България

• В ТОП 20 на най-успешните ИКТ компании в България

• В ТОП 20 на ИТ доставките по ЗОП за последното десетилетие

• Екип от доказани професионалисти, сертифицирани от водещи 
технологични фирми в света



Успешни внедрявания



Благодарим Ви за 
вниманието!



www.paraflow.b
g


