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CRM-СИСТЕМИ ДЛЯ ВІДДІЛУ ПРОДАЖІВ 
 

Головною проблемою для компаній з продажу будь-яких речей чи 
послуг великого та середнього бізнесу при роботі з клієнтами є 
максимально повне опрацювання холодної клієнтської бази. Цю проблему 
допомагають вирішити так звані CRM-системи англ. 
Customerrelationshipmanagement (CRM), укр. сі-ар-ем). Така система 
дозволяє уніфікувати реєстр клієнтів, відображати процесс та історію 
ділових відносин між клієнтом та компанією. Також самі потужні інснуючі 
системи мають багатий вибір можливостей інтеграції CRM-системи з 
різними джерелами потенційних клієнтів (веб-форми, доступ по API 
тощо), можливості по взаємодії системи з зовнішніми сервісами при 
виникненні подій в системі (вебхуки (англ. webhooks), сповіщення на 
емейл тощо). Деякі з найнеобхідніших на мій погляд додаткових 
можливостей реалізовано в проекті, а саме: вебхуки на події в CRM, 
доступ по API. 

Форматом застосунку вибрано WEB, як самий простий в інтеграції в 
робочий простір менеджера, достатньо відкрити WEB-браузер та зайти в 
обліковий запис. Систему написано на двох найпопулярніших back-endта 
front-end мовах – PHPта JavaScript. В основі лежать одні з 
найпопулярніших PHPта JavaScriptфреймворків – Laravelта Vue.js. 

ФреймворкLaravel дає дуже потужний інструментар «з коробки», 
зокрема взяємодія з базою даних за допомогою ORMEloquent (взаємодія на 
об`єктно-реляційному рівні), підтримка подій моделей ORM, система 
консольних команд Artisan, можливість швидкої інтеграції кешування за 
допомогою Redis, можливість асинхронного виконання задач тощо. При 
цьому Laravel не має ніякого готового вбудованого функціоналу, який би 
міг обтяжувати роботу застосунку, дозволяючи розробляти найбільш 
гнучкі рішення під конкретні задачі. Laravelмає одну з найкращих 
документацій серед PHP-фреймворків, величезне ком`юніті. 

Vue.js – JavaScript-фреймворк, який дозволяє створювани інтерфейси 
користувача через модель даних, використовуючи реактивне зв`язування. 
Фреймворк працює за шаблоном MVVM (Model-View-ViewModel), 
дозволяє набагато спростити обробку даних отриманих з бекенду, 
оновлення інтерфейсу на їх основі за рахунок вище згаданого реактивного 
зв`язування, має дуже багату базу інструментів для відтворення 
інтерфейсу, обробки даних. 
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Розроблена CRM-система має витончений дизайн в стилі 
MaterialDesign, працює по схемі SPA (SinglePageApplication). Реалізовано 
два рівні доступу – адміністратор і менеджер. 
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