
     

دشت ویـژه مشاورین امالک
چه امکانات دیگری در اختیار شما قرار می دهد؟ 

   امکان ثبت اطالعات تخصصی ملک
   امکان تعریف کاربران و تعیین محدودیت دسترسی آن  ها 

   امکان ارسال پیام به مشتریان
   ارتباط آنالین با دستگاه های کارت خوان

   امکان جستجوی سریع ملک مورد نظر مشتری در بین فایل های آژانس
   امکان جستجوي رهن، اجاره و فروش به صورت مجزا 

   امکان تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات 
   امنیت باالی اطالعات 

   ثبت عملکرد کاربران و امکان تهیه گزارش از آن 
   قابلیت استفاده به صورت شبکه

   کاربری آسان و بدون نیاز به اطالعات تخصصی
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ــیا شرکـت سـپیدار سیسـتم آس
عضو گروه شر کت های همکاران سیستم عرضه کننده انحصاري و
ارائه دهنده خدمات محصوالت سپیدار و دشت همکاران سیستم
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مشاورین امالک از دشت چه می گویند؟

   » با استفاده از این ابزار، ملک مورد نظر مشتریانم را سریع تر پیدا می کنم و به 
تبع آن زمان مشاوره مفیدتر شده است و مشتریان نیز کمتر معطل می شوند«



دشت همکاران سیستم ویژه مشاورین امالک

نرم افزار دشــت همکاران سیســتم به شــما کمک می کند تا 
مدیریتی متفاوت را در ارائه خدمات و ایجاد ارتباط با مشــتریان 
داشته باشید، و کسب و کاری هوشمند را تجربه کنید. این نرم افزار 
مطابق با نیازهای شما و با استفاده از آخرین امکانـات نرم افزاری 
در ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مشتـری طراحی شده است. با 
استفاده از این نرم افزار می توانید به سرعت نیاز جویندگان ملک را 
پاسخ دهید و مناسب ترین ملک را به مناسب ترین مشتری معرفی 
کنید. همچنین این نرم افزار به شما کمک می کند ارتباط خود را 

با مشتریان قدیمی حفظ و با مشتریان جدید توسعه دهید.

دشت ویژه مشاورین امالک 
چگونه به مدیریت مشاوره امالک شما کمک می کند؟

   نگهداری و دسته بندی اطالعات امالك برای شما راحت تر خواهد شد.
   کنترل اثربخشی بر مشاوره امالك خود خواهید داشت.
   دیگر نگران وضع قوانین جدید صنف خود نخواهید بود.

   سریع تر و دقیق تر به مشتریانتان مشاوره بدهید.
   با توجه به نیازهای مشتریان خود، اطالعات طبقه بندی شده را به راحتی جستجو کنید.


