اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻧﻮﺑﺎر از ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ
ﺑﯿﻦﺷﻬﺮی ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ۳ﺳﺎل از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ،اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻧﻮﺑﺎر ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺟﺰﺎﺗﯽ از ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم
»اﺳﺒﺎبﮐﺸﯽ ﺑﯿﻦﺷﻬﺮی« روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
در ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از رﺷﺪ  ۳درﺻﺪی ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻧﻮﺑﺎر در ﺣﻮزه

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ رﺷﺪ ﺳﻔﺎرش  ۶۰درﺻﺪی ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ  ۹۵درﺻﺪی ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ«.
آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان درﺑﺎره ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی و ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،در ﮐﻨﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﺑﺎر در ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ ﻣﺮﻫﻮن ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻃﺒﻊ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
»ﭘﺮﻫﺎم ﻗﺒﺎدی« ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻧﻮﺑﺎر در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ» :از اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ ﻧﻮﺑﺎر،
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺮدم در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺮاج
ﺷﺪ «.او ادﻋﺎ ﮐﺮده ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ،درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺟﻬﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺒﺎبﮐﺸﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ درﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺒﺎدی اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﺣﺪود  ۳ﺳﺎل ﺗﻼش و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎده و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺪاوم دﻗﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،در ﺻﻮرت وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ اﺳﺒﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ؛ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد» :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻌﺎم و ﺳﺎﻋﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد«.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﻮﺑﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪی و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﮐﺎرﺑﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ،ﺗﻌﺪاد
ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻣﯿﺰان ،ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ اﺛﺎﺛﯿﻪ و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﻔﺎرش ،ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﻃﻼﻋﺎت وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ )ﮐﺎﻣﯿﻮن ،واﻧﺖﺑﺎر و ﻧﯿﺴﺎنﺑﺎر( ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺗﯿﻢ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
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