ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ دﯾﻮار در ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدرو
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮواﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،دی ۱۳۹۸
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﻤﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدرو از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻨﯽ ،ﺑﺪﻧﻪ
و ﻣﺪارک ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻠﯽ ،رأس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و در
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ  ۴۳۵آﯾﺘﻢ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﮔﺰارش

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ،ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺎﻣﻊ ،دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮدرو اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺪاﻗﻞ و
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارزش ﺧﻮدرو را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو دارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدرو ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮی
ﭘﻨﻬﺎن ﻓﻨﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ِ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﻧﺨﺮﯾﺪ و ﭘﻮﻟﺘﺎن را ﻫﺪر ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮدرو ﺣﺬف
ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪﺗﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺧﻮدروی ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدرو ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ روی آﮔﻬﯽ
ﺧﻮدرو در دﯾﻮار ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺮﯾﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ و ﺧﻮدروی ﺷﻤﺎ راﺣﺖﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ

ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ .دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﮏﺗﮏ ﺧﺮﯾﺪاران ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ ﭼﻮن ﮔﺰارش ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺪﻓﺘﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدرو ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﮔﺰارش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺶ از ۴۳۵
آﯾﺘﻢ در ﺧﻮدرو را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰آﯾﺘﻢ

ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ.

از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ ،ﺧﺴﺎرت ﻣﺸﺘﺮی را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ از ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،در آﮐﺎدﻣﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﻮزه ﺧﻮدرو دوره
آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دورهای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ روز اﯾﻦ

ﺣﻮزه را در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺳﭙﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ دوره ،وارد دوره
آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻪروز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺧﺒﺮهﺗﺮﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو دارﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم در ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار ﯾﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ،درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم را ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﻮدروی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺰارش از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﯾﺎ در ﭘﻨﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﻤﺎ روی دﯾﻮار در

اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﺧﻮدروی ﺧﻮدﺗﺎن را دارﯾﺪ ،اول ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار ﺑﺮوﯾﺪ و آﮔﻬﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را روی ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﺎم ﺧﻮدروی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را در ﺳﺎﯾﺖ وارد ﮐﺮده و ﺑﺎ  50درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺒﻠﻎ ،ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ را
روی ﭘﻨﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد روی ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو روی آﮔﻬﯽ دﯾﻮار اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﻨﺪ و
ﺻﺮﻓﺎ از ﻣﺸﺎوره ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔﺰارش ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ

ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﺎﻣﻞ  ۷ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺷﺎﻣﻞ :ﺑﺪﻧﻪ ،ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎ ،ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻣﻮﺗﻮر و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ،ﺗﻌﻠﯿﻖ ،ﻓﺮﻣﺎن ،ﺗﺮﻣﺰ ،آﭘﺸﻦﻫﺎ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دﻗﯿﻖ ،ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺼﻮر اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﻗﯿﻘﯽ از ﺧﻮدرو ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﻤﺎم زواﯾﺎی ﺧﻮدرو ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﻣﺜﻞ ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽﻫﺎ و رﻧﮓﺷﺪﮔﯽﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﺎ
دﯾﺪن اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺧﻮدرو ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت در اﺧﺘﯿﺎر
ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺿﻤﯿﻤﻪی آﮔﻬﯽ ﺷﻤﺎ در دﯾﻮار ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺳﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

