ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮش ﻓﮑﺮ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی ﺣﻮزه ی ﻓﻨﺎوری ﺑﺎزار داﻏﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن دﻧﯿﺎی
ﻓﻨﺎوری ﮐﻤﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ،آﯾﻨﺪه ی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ را
ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﺪاری در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ،آﯾﻨﺪه ی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری را در ﮔﺮو رﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻐﺮات ﺑﺎزار و اراﺋﻪ ی
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ درﺧﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺣﻮزه ی ﻓﻨﺎوری ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر را ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻓﻖ روﺷﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻮج اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آﯾﻨﺪه ی ﭘﯿﺶ
روی آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﮐﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای رﺷﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای
آﻧﮑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻨﺎوری و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ورود
ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﮔﺮﻓﺖ ،و از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮد.
اﺳﺎﺳﺎً زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻓﻨﺎوری در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوران ﺗﺴﻠﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﻼن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻃﻮﯾﻞ و
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ را ﺑﺮای اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و
ﺧﻮش ﻓﮑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻃﻮﯾﻞ
ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ
در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮش آﺗﯿﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺣﺴﺎﺑﯿﺖ؛ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﻨﺎوری و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺪور ،ﭘﯿﮕﯿﺮی و وﺻﻮل ﻓﺎﮐﺘﻮر دارد ،ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎب ﺷﺪه
ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ »ﺣﺴﺎﺑﯿﺖ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ اﯾﺪه ی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺣﺴﺎﺑﯿﺖ ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﻼﯾﻦ ﺻﺪور ،ﭘﯿﮕﯿﺮی و وﺻﻮل ﻓﺎﮐﺘﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن اﻣﮑﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎ و ﯾﺎدآوری ﻣﻮﻋﺪ ﺳﺮرﺳﯿﺪ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ و اﯾﻤﯿﻞ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎب
و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف آﺳﺎن ،اﻣﻦ و ﺑﯽ دردﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ؛ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺗﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﻓﺎرﻣﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ی وب و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ی رﺷﺘﻪ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺧﻮدش ﺣﺪود  ۵ﺳﺎل ﻓﺮی ﻟﻨﺴﺮﯾﻨﮓ ﮐﺮده ،ﺣﺪود  ۲ﺳﺎل ﻣﺪﯾﺮ
ﻓﻨﯽ زرﯾﻦ ﭘﺎل و ﺣﺪود  ۲ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ

اﯾﻦ از ﻧﯿﺎز ﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺸﺮ و ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎﻫﯽ دارد.
ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪی

ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت  ۹ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ ی آن در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺬرد.

ﭼﺮا ﻓﺎﮐﺘﻮر آﻧﻼﯾﻦ؟
ﻋﻠﯽ ﻓﺎرﻣﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﺎﺳﺎً اﯾﺪه ی اوﻟﯿﻪ ی ﺣﺴﺎﺑﯿﺖ از اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ
داﺷﺘﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی دوره ای در آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺻﺎدر ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ
از اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺪور ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و اﻫﻞ ﻓﻦ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﺪور ﻓﺎﮐﺘﻮر درﺳﺖ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرش را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد«.

ﺣﺴﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ؟

ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻫﺪف ﺣﺴﺎﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻧﻬﺎ روی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ی ﻓﺮی ﻟﻨﺴﺮ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺸﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺧﺮده
ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ روی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روز
ﻫﺎ از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزی ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯿﺖ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺪور ﻓﺎﮐﺘﻮر
و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮدﮐﺎر آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺟﺪای از ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ،ﺑﺮ وﺟﻬﻪ ی ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻓﺮی ﻟﻨﺴﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود؛ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ روی اﯾﻦ
ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎرﻣﺰد
ﭘﻠﺘﻔﺮم وﺟﻮد دارد .ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺴﺎﺑﯿﺖ
ً

ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ؟

ﺣﺴﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪﻣﺎت اﺻﻠﯽ ﺻﺪور ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﻮد ،ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً

ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد ارزش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
از ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی دوره ای ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی

دوره ای را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺻﺪور آﻧﻬﺎ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ
ﺟﻨﺲ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ .رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ﺣﺴﺎﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ آﻣﺎده اﺳﺖ ﺑﺎ وارد
ﮐﺮدن ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪاد و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮی ،ﻓﺎﮐﺘﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر
ﺑﺴﺎزد و ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺮداﺧﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار دﻫﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ رﺑﺎت ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺻﺪور
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮدش ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﻮدش را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ از

ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮای ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ی ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺳﺎده
و ﮐﺎرﺑﺮدی دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب و آﻣﺎر ﻓﺮوش
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺣﺴﺎﺑﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ

ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﺪام ﻣﺸﺘﺮی ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﻤﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﮐﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﯿﺖ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در

درازﻣﺪت ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻫﺪﻓﺶ ﺟﺎ ﺑﯿﻨﺪازد و اﻋﺘﻤﺎد آﻧﺎن را
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ،ﺑﺎ زﯾﺮ و ﺑﻢ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ و از ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺘﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی ُﺑﺮد – ُﺑﺮد ﺑﯿﻦ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ی اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺎت و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از آن رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺣﺴﺎﺑﯿﺖ ،ﺧﺪﻣﺎت
ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

