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مقذمه
ػلن تاکسًََهی ،ػلن ضٌاخت ٍ دستِ تٌذی هَجَدیتّا تِ دستِّای هختلف است تِ ًحَی کِ آىّایی کِ خَاظ تؼییي ضذُ
یکساًی داسًذ دس یک گشٍُ قشاس تگیشًذ .دستِ تٌذی ّش هَجَدیتی ًیاص تِ تسلظ ًسثی تِ فضای کلی آى هَجَدیت داسد چشا کِ
دستِ تٌذی یک هَجَدیت ضٌاخت اًَاع آى سا هیعلثذ ؛ اص ایي سٍ است کِ تاکسًََهی یک هَجَدیت ّوَاسُ کاس سادُای ًثَدُ ٍ
ًیاصهٌذ صشف ٍقت ٍ ّضیٌِ هی تاضذ .دس تاصاسّای هولَ اص هحصَل اهشٍصی دستِ تٌذی هحصَالت هختلف ایي اهکاى سا تِ ها هیدّذ
کِ تا توایالت تاصاس تَلیذ کٌٌذُ آضٌا ضذُ ٍ:


تِ ػٌَاى هطتشی تتَاًین ًیاصّای خَد سا تشعشف کٌین



تِ ػٌَاى تَلیذ کٌٌذُ تتَاًین تا هقایسِ تاصاس تقاضا ٍ ػشضِ تِ تَلیذ هحصَالت جذیذ ٍ یا اسصیاتی هحصَالت فؼلی خَد
تپشداصین.

کاسگشٍُ تاکسًََهی جاهؼ ِ آصاد سایاًص اتشی ایشاى تا اتکا تِ داًص حاهیاى ٍ اػضای خَد ٍ دس ًظش گشفتي سٍیکشدّای فَق اقذام تِ
تشسسی هحصَالت اتشی دس ایشاى کشدُ ٍ دستِ تٌذی ًسثتاً جاهؼی سا سٍی آىّا اًجام دادُ است .تشای آگاّی ػوَهی اص ایي اعالػات،
کاسگشٍُ هشتَعِ اقذام تِ تَلیذ ٍ اًتطاس ًسخِ پیصًَیس گضاسضی اص تشسسی ّای اًجام ضذُ دس ایي خصَظ ًوَدُ است .دس ایي
پیصًَیس تؼذادی اص ضشکتّا دستِ تٌذی ضذُ تِ تصادف اًتخاب ٍ تشسسی ضذُاًذ کِ گضاسش آى سا اداهِ هطاّذُ خَاّیذ کشد:

شناخت تنوع محصوالت در سه سطح مذل ارائه سرویس رایانش ابری ()SaaS, PaaS, IaaS
-

ضشکتّای اسائِ دٌّذُ صیشساخت تِ ػٌَاى سشٍیس ()IaaS
ضشکتْای صیش صیشساخت تِ ػٌَاى سشٍیس سا اسئِ هی دٌّذ کِ ضاهل دٍ صیش هجوَػِ سشٍس اتشی ٍ ّایثشیذ سشٍس هیطَدّ .ش ضشکت تِ
تفکیک ًَع خذهاتی کِ اسائِ هیذّذ دس صیش آٍسدُ ضذُ است.
o

سشٍس اتشی:اسائِ صیشساختْای هجاصی تِ هطتشی تِ هٌظَس پیادُ ساصی تا تَجِ تِ ًیاص خَد هطتشی


دادُ ساهاًِ في آٍا  :اسائِ سشٍیس ّای دستشسی تاال ،ایجاد تؼادل تاس ٍ تیٌِْ ساصی ساًذهاى تا تَجِ تِ هصشف،
ّوچٌیي سشٍیس آًتی ٍیشٍس جْت هاضیٌْای هجاصی  ،اسائِ سیستن پطتیثاى گیشی دٍسُ ای



ّاست اسپیس  :اسائِ سشٍیس اتشی تِ ػالٍُ ٍاسظ هذیشیتی تِ هٌظَس هذیشیت هاضیٌْای هجاصی



هشکض خذهات دادُ تثیاى  :اسائِ خذهات پیادُ ساصی اتش تش سٍی سشٍسّای هطتشیاى ػالٍُ تش اسائِ سشٍیس
صیشساخت



پاسس پشٍا سیستن

سِ ضشکت صیش تَضیحی دس هَسد ضیَُ اسائِ خذهات دس سایت ایٌتشًتی خَد تَضیحی اسائِ ًذادُ اًذ.


اػتثاساى سشٍس



هیضتاى پایتخت



افشاًت
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-

ّایثشیذ سشٍس :اسائِ خذهاتی هاًٌذ هاًیتَسیٌگ ٍ دستشسی اص ساُ دٍس ٍ استقالل دس سخت افضاس تش سٍی سشٍسّای اتشی


پاسس پشٍا سیستن



اػتثاساى سشٍس

ضشکتْایی کِ پلتفشم سا تِ ػٌَاى سشٍیس اسائِ هیذٌّذ ()PaaS
o

ّاست اتشی  :پیادُ ساصی ٍب سایت تش سٍی سشٍس ّای اتشی دس ًتیجِ تَاًایی افضایص ًیاصهٌذیْای هٌاتغ سایت دس صهاى
افضایص دسخَاستْا ٍ تاصدیذّا

-



هیضتاى پایتخت



ًگاُ سٍضي پاسس

ضشکتْایی کِ ًشم افضاس سا تِ ػٌَاى سشٍیس اسائِ هیذٌّذ ()SaaS
o

حساتذاسی




ضخصی  :هذیشیت تش سٍی دخل ٍ خشج ٍ تذّی ّا ،قسغْا ٍ ٍ ...اسائِ گضاسش تصَست دٍسُ ای


تَسؼِ گشاى سٍصًِ ضشق (جیة)



ًیکسا (ًیک حساب)

اداسی:جوغ آٍسی اعالػات هالی قسوتْای هختلف ساصهاى هاًٌذ حقَق ٍ دستوضد ،اًثاسداسی ،خضاًِ داسی،
تاصسگاًی ،داسیی ثاتت ،عثقِ تٌذی ٍ ثثت  ،اسائِ سغَح دستشسی هتفاٍت تِ افشاد دس ساصهاى ٍاسائِ گضاسش تِ
ضکلْای هختلف ٍ دٍسُ ّای هختلف


o

رخیشُ ساصی (دس سغح سشٍیس) :هیضتاًی فایلْای کاستشاى ٍ هذیشیت آًْا تصَست آًالیي


o

ایشاًسل  :سشٍیس هذیشیت دفتشچِ تلفي ٍ پیاهْا ٍ ّوچٌیي تِ اضتشاکگزاسی فایلْا تا استفادُ اص ضواسُ تلفي

اهٌیتی  :هیضتاًی هحصَالتی کِ تِ هٌظشٍ کطف ٍیشٍسْا ،تذ افضّا ٍغیشُ تِ کاس هیشًٍذ


o

تحلیل گشاى سٍصًِ ضشق

ضشکت اهٌیت سایثشی سضی پَسًت(آًتی ًت)

 :CRMتشًاهِ ّایی کِ هذیشیت هشاکض استثظ تا هطتشی ٍ ،احذ فشٍش ،اسائِ تیکت تِ هطتشیاى ٍغیشُ سا دس تش هیگیشًذ


ًیکسا (ًیک تیچش)  :هذیشیت استثاط تا داًطجَ(اعالع سساًی ،تکالیف ،تاسگزاسی هحتَای دسسی)



ًیکسا (ًیک تیکت) :هذیشیت هطتشیاى(هذیشیت سفاسضات هطتشیاى ،صذٍس فاکتَس ٍ چاج تاسکشد ،هذیشیت
تخفیف ّا ٍ تي ّا ٍ )...


o

o

کلَد افضاس  :استفادُ اص ًشمافضاس  Microsoft Dynamics CRMتِ صَست آًالیي

فکس  :اسسال ٍ دسیافت فکس تصَست تکی یا چٌذتایی تذٍى ًیاص تِ داسا تَدى خظ تلفي ٍ یا دستگاُ فکس ٍ هذیشیت آًْا


افشاًت



ضشکت فشاپیاهک

فشٍضگاُ آًالیي :ایجاد فشٍضگاُ تِ هٌظَس اسائِ کاال  ،هذیشیت فشٍش ٍ هطتشیاى تذٍى ًیاص تِ داًص تخصصی ایجاد آى


ًیکسا(ًیک فشٍش)



سایاًص اتشی سپْش
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کتاتخاًِ آًالیي :هذیشیت کتة ٍ هجالت


ًیکاسا (ًیک کتاب)



سایاًص فشٌّگ (کالد ًطشافا) اسائِ کتة ٍ ًطشیات ًاضشاى تِ کاستشاى جْت فشٍش ٍ هغالؼِ آى ٍ تِ اضتشاک
گزاسی آًْا

ًوَداسّای صیش ضوي اسائِ دستِ تٌذی تَصیغ اًَاع سشٍیسّای اتشی دس ایشاى ،دسصذ حضَس ّشیک اص سشٍیسّای صیش ضاخِ آىّا سا
ًیض ًطاى هیدٌّذ.
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