ﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺴﺎﺑﺪاری
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ دﺷﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ  ITﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ اﺳﻢ »دﺷﺖ« را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺻﻨﺎف و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ .دﺷﺖ ﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺴﺨﻪای ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮرات ﺑﻘﯿﻪ اﺻﻨﺎف را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ.
»ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻬﯽ« ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ در اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از
ﻧﺮم اﻓﺰار دﺷﺖ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ  ۱۳۵۰ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ درﺑﺎره ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ در ﺳﺎل  ۹۰ﮔﺮﯾﺰی زد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪتﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻼش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ را
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:

»ﭘﯿﺶﺗﺮ وارد ﺣﻮزه راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ و ﺳﻬﻢ آن در ﺑﺎزار
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺳﻬﻤﯽ ﺳﯽ درﺻﺪی در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزی ،ﺷﺼﺖ درﺻﺪی در ﺻﻨﻌﺖ
ﺳﯿﻤﺎن ،ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪی در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺷﺼﺖ درﺻﺪی در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﺷﯽ دارﯾﻢ .ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ وارد ﺣﻮزه ﺑﻮرس ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮدﻣﺎن و
ﮐﺎرﻣﺎن را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ و اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ زودی دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻮﻧﺪ«.
ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻬﯽ ﺑﻪ  ۲۷ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎران و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪو در اداﻣﻪ ﺑﻪ  ۸ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ» :ﺳﭙﯿﺪار ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺳﯿﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎزار ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﭙﯿﺪار ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎزار ﻫﺪف دﺷﺖ ﻫﻢ
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ«.

اﻣﯿﺮ اﯾﻤﻦ ﭘﻮر ﻣﺪﯾﺮﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﺮم اﻓﺰار دﺷﺖ ﻧﯿﺰ آﻏﺎز راه اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺴﺎﺑﺪاری را در روزﻫﺎی
آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﺎل  ۹۵ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۶ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ دﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ
از ﺳﯿﭙﺪار ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن دﺷﺖ از ﺳﭙﯿﺪار و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﻐﺮات ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪﻓﺸﺎن
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ:

»ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ اﺻﻨﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺣﻀﻮری داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻟﻤﺎن از روش ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻨﺎف ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﻓﻠﺬا
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯽ ﺑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و از ﻫﻤﯿﻦ رو  UIو  UXﻧﺮم اﻓﺰارﻣﺎن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و آن را
ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ در آوردﯾﻢ«.
ﻣﺪﯾﺮﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﺮم اﻓﺰار دﺷﺖ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﺮم اﻓﺰار دﺷﺖ را ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻨﻔﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در
ﮐﺎرش ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

»ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه دار ﻣﻮﻋﺪ ﭼﮏﻫﺎﯾﺶ را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ .و در آﯾﻨﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺑﻪ ﻓﺮد ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ در ﺣﺎل اﻧﻘﻀﺎ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر
ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺘﺎی
اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ ﻓﺮد داﺧﻞ ﻧﺮماﻓﺰار وارد ﮐﺮده ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ روز ﺑﻪ روز روی ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ«

او ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺗﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﭼﮏ ﮐﺮدن ﻣﻮﺟﻮدیﻫﺎ
را از ﻣﻮارد ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻨﺎف ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺴﺎﺑﺪاری دﺷﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ:.
»ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﺒﺎط آﻧﻼﯾﻦ ،دادهﮐﺎوی،
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ،ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی و… ﺑﮕﺬارد و ﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺮم اﻓﺰار دﺷﺖ را
ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ اﺻﻨﺎفﻫﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و آن را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ«.
»ﺑﻬﺮوز اردوﺑﺎدی« ﻣﺪﯾﺮﻣﺤﺼﻮل ﻧﺮماﻓﺰار دﺷﺖ ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪل ﻣﯽﺗﻮان در آﯾﻨﺪه
ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،ﻧﺮم اﻓﺰار دﺷﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺻﻨﺎف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .او در اﺑﺘﺪای ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﻮاع

ﻧﺮم اﻓﺰار دﺷﺖ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد:

»ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع دﺷﺖ دارﯾﻢ .دﺷﺖ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﺸﻐﻮل در
اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﺷﺖ ﭘﻮﺷﺎک را دارﯾﻢ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺑﺎزار را در ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه و دﺷﺖ آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد
را داراﺳﺖ .دو ﻣﻮرد دﺷﺖ ﻃﻼﻓﺮوﺷﯽ و دﺷﺖ اﻣﻼک ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ«.

اردوﺑﺎدی ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﻨﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻧﺴﺨﻪای را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی
ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع آن
)ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮدش را دارد( ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺧﻮد را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻣﺎر ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه
ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز از روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای اﻣﻮرات ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در

دﻧﯿﺎی ﺷﻠﻮغ و ﺑﯿﺰﯾﻨﺴﯽ اﻣﺮوز دردﺳﺮآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

