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  شرکت معرفی

 با رویکردي جدید و با استفاده از تجارب چندین ساله فعالیت هاي 1394شرکت پیشرو تک صدرا یزد در سال 

قبلی درحوزه اتوماسیون، سخت افزار و نرم افزار شروع به فعالیت نمود. بهره گیري از نیروهاي متخصص جدید، 

سازمان دهی فعالیت ها با دید توسعه کشوري ، ارائه محصوالت و خدمات سخت افزاري و نرم افزاري پیشرفته در 

 .کشور تبدیل نمود  ITدر زمینه يحرفه ا، این شرکت را به یکی از مراکز صنعتی زمینه اتوماسیون

  موضوع فعالیت:

 مشاور و مجري سیستمهاي اتوماسین صنعتی 

 طراحی و اجراي سیستمهاي صنعتی کامال سفارشی و بومی صنعت ایران 

  تمام شده محصول و تهیه  جهت کاهش ضایعات خطوط تولید، محاسبه قیمتارائه راه حلهاي هوشمند

 آمار لحظه اي خطوط تولید

 راه حلهاي مدیریت و کنترل انبار محصوالت ارائه 

 طراحی و اجراي نرم افزارهاي تخصصی اتوماسیون صنعتی 

 طراحی و تولید برنامه هاي کنترل هوشمند مبتنی بر پردازش تصویر 

  طراحی و ساخت برد هاي هوشمند براي سازمان ها و شرکتهاي فعال در زمینه الکترونیک 

 سازمانی الهايو پورت هاي تخصصیطراحی وب سایت 

 مشاور و مجري پروژه هاي الکترونیکی 

  معرفی برخی از پروژه هاي انجام شده: 

 سیستم هوشمند مدیریت خط تولید پالستیک 

  سامانه هوشمند مدیریت دستگاه چاپ دیجیتال(PMS)  (گواهی ثبت اختراع) 

 (گواهی ثبت اختراع)  سامانه هوشمند مدیریت چاه، استخر وآبیاري گیاهان 

 احی و تولید دستگاه چاپ الگو بر روي طالطر 

  محاسبه خمش نخ با استفاده از پردازش تصویر 

  محاسبه میزان رشد باکتري با استفاده از پردازش تصویر 

 مانند سایت هاي سل، شرکت بهسا و....  طراحی پورتالها و سایتهاي شرکتی و نهادها 
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 برخی از مجموعه هایی که به ما اعتماد کرده اند: 

خودرو  یرانشرکت ا یندگینما یزد، يپارك علم و فناور یزد،استان  يتهران، شهردار ینفوتکا ینگشرکت هدلد

اثمرفردوس، آموزشگاه  يسپند، شرکت کشاوز ي(فراصدر)، شرکت نرم افزارینراب يشرکت نرم افزار یزد،در استان 

  دانش و...
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  رجوعقانون تکریم مردم وجلب رضایت ارباب 

 کشور به یزيرو برنامه یریتمد سازمان یشنهادپ بنا به 25/1/1381 مورخ جلسۀ یندر نودم يادار یعال يشورا

 یۀنمود، کل یبکشور تصو ییاجرا يعملکرد واحدها به نسبت رجوعو ارباب مردم یترضا و جلب یممنظور تکر

ذکر  بر آنها مستلزم قانون شمول که یها و مؤسساتشرکت ،یدولت يهاکتو شر ها، مؤسساتها، سازمانوزارتخانه

 ،یمهب يهاها و شرکتبانک ها،يشهردار یرو سا تهران يشهردار ،یانتظام یروين هستند، از جمله نام یحتصر یا

 استفاده دولت یعموم ودجۀاز ب که یاسالم انقالب يو نهادها یردولتیغ یعموم يو نهادها مؤسسات ینهمچن

از  یبه صراحت به نظرسنج 10و  9،  8 يقانون در ماده ها این .یندنما اقدام یرموارد ز انجام به نسبت کنندیم

 ارباب رجوع اشاره کرده است.  

 :رجوعارباب به خدمات ارائۀ نحوة يو مستندساز شفاف

 :از مردم نظرسنجی

قرار دهند و نظر  يو یاردر اخت ینظرسنج ، برگرجوعورود ارباب موظفند هنگام ییاجرا يواحدها ـ  8 ماده 

 و رفتار یقبل شده اعالم با اطالعات آن یقتطب عدم یا یقتطب ینکار، همچن گردش نحوه را درخصوص رجوعارباب

 ییجوصرفه یتبا رعا یگرد یقبهر طر یاو  مالقات ظهر برگ تواندیم ینظرسنج شوند. برگ یاکار جو انجام متصدیان

  شود. یو اختصار طراح

منظور اخذ به پیشنهادات و صندوق صوتی و استقرار پست اندازيراه به موظفند نسبت اجرایی : واحدهاي1 تبصره

 .نمایند اقدام از مردم و راهنمایی مشاوره

 براساس که و کسانی ، بررسیواحد مربوطه رئیس توسط نظرسنجی برگهاي هر ماه : در پایان2 تبصره

شوند  از حد انتظار باالتر ارزیابی مردم نظرسنجی کشور و برمبناي ریزيو برنامه مدیریت سازمان دستورالعمل

 .شود اند، برخورد قانونیکرده را فراهم رجوعارباب رضایت عدم موجبات که قرار گیرند و با کارکنانی مورد تشویق

، آن يبر اجرا ونظارت مصوبه اهداف تحقق موظفند جهت مصوبه ینا مشمول يدستگاهها یهکل ـ 10 ماده

را  یلذ خود اقدامات یریتمد تحت یسازمان يعملکرد واحدها یابیو ارز موانع و رفع ییراهنما ،یگیريپ ینهمچن

 دهند. انجام

 .الزم گزارشهاي و تهیهبازرسی جهت شکایاتبه ورسیدگی بازرسیتجهیز واحدهاي -لفا 

 گزارش و ارائه ، راهنماییبازرسی براي دستگاه مسئول مقام وزیر یا باالترین از طرف ویژه بازرس انتخاب -ب

 .مصوبه و اجراي پیشرفتمستمر از 
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به نظرات مشتریان  ؛دهند فروش خود را افزایش خواهند در بازار رقابت باقی بمانند وبرندهاي که می

 دهند.خود اهمیت می

  

 دوران رکودموفق در  هايکسب و کار

کاهند  یخود نم یابیبازار يها نهیهستند که نه تنها از هز ییموفق در دوران رکود شرکت ها يشرکت ها شتریب

  .دهند یمصرف کنندگان وفق م دیخود را با رفتار جد ،یابیهوشمندانه در بازار ییها وهیبلکه با به کار بردن ش

  م؟یبودجه واکنش نشان ده رییچگونه به تغ

 یابیو بازار یغاتیتبل يها نهیکسب و کارها از هز د،یآ یم انیحرف از کاهش بودجه به م نکهیبه محض ا معموال

  .از کاهش فروش ندارد ریغ يا جهیدر کوتاه مدت نت يکار نیاست که چن نیا قتیکاهند اما حق یخود م

کاهند اما کاهش فروش و در  یخود م يها نهیاگرچه از هز یابیبازار يها نهیواقع شرکت ها پس از کاهش هز در

 نیو تازه ا نجامدیببرد و به کاهش سود ب نیها را از ب نهیدرآمد هم آنقدر هست که اثر کاهش هزکاهش  جهینت

 یکاست و هنگام دیخواه زیاز سهم خود در بازار ن یابیبازار يها نهیچرا که شما با کاهش هز ستیهمه ماجرا ن

 دیو اگر بخواه دیابیتوانست سهم خود از بازار را باز دیخواه یته شود به سختکه دوران رکود اقتصاد پشت سر گذاش

  .دیکن نهیهز را صرفنظر شده در دوران رکود یابیبازار نهیبرابر هز نیچند دیبا دیانجام ده زیرا ن يکار نیچن

 نهیاز هز ياریبس يو رو دیریخودکار قرمز در دست بگ کیکه  ستین نیواقع واکنش مناسب به دوران رکود ا در

  .دوران هوشمندانه تر وموثرتر عمل کرد نیدر ا دیبلکه با دیها خط بکش

  کند؟ یم رییمصرف کنندگان چگونه تغ رفتار

 رییدرآمد کسب و کارها هستند، تغ یکه در دوران رکود، رفتار مصرف کنندگان، که منبع اصل میدان یما م همه

 يداریرا خر يارزانتر يها نیکاالها، جانش یبرخ يبه جا ایاندازند  یرا عقب م دهایخر یمثال برخ يکند. برا یم

  .ستیکردن ن دیرتوقف خ یها به معن نیکرد که همه ا فراموش دیکنند اما نبا یم

خود را  یدهند تا اوضاع مال یم رییخرج کردن خود را تغ وهیکشند بلکه ش یدر واقع دست از خرج کردن نم آنها

 یکاف زانیگرانتر به م يکنند و البته اگر برندها یم دایارزانتر سوق پ يبرندها يبه سو ها يسامان ببخشند. مشتر

 نکهیها به محض ا يها را جلب کرده باشند و در دوران رکود هم آن را حفظ کنند، آنگاه مشتر يمشتر يوفادار

  .بهتر شد دوباره به عادات سابق خود باز خواهند گشت ياقتصاد تیوضع
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خود را  يها يهرگز مشتر گرید د،یآنها بگذار يپا شیرا پ يتر نهیکم هز يراه حل ها دیاگر شما بتوان نیهمچن

کرد و چه بسا آن را بهبود  دیحفظ خواه زیدر دوران سخت ن یرا حت يداد و رابطه خود با مشتر دیاز دست نخواه

 ییآن به دنبال راهکارها يو برا دیکن یك مرا در ياقتصاد طیکه شرا دیاست به آنها نشان ده ی. کافدیبخش دیخواه

  .دیهست

 یخود نم یابیبازار يها نهیهستند که نه تنها از هز ییموفق در دوران رکود شرکت ها يشرکت ها شتریواقع ب در

 یمصرف کنندگان وفق م دیخود را با رفتار جد ،یابیهوشمندانه در بازار ییها وهیکاهند بلکه با به کار بردن ش

سخت  يوفادار خود را در روزها يها يشما مشتر اگرگذارند.  یم انیدر م انیرا با مشتر یافتگیوفق  نیدهند و ا

  .خواهند ماند یکنار شما باق زیآنها ن د،یاقتصاد تنها نگذار

  بازار را شناخت؟ دیجد يتوان در دوران رکود فرصت ها یم چگونه

 رد،یگ یکسب و کارها شکل م انیم یمتیجنگ ق یکند. نوع یم رییدرست است که در دوران رکود بازار تغ نیا

 يتوان فرصت ها یهمچنان م حال نی. با اابدی یکاهش م زیموجود در بازار ن ینگیشود و نقد یم دتریرقابت شد

  .افتیرا در بازار  یمناسب

کنند،  غیشما را تبل يکاالها يکمتر اریشوند با مبالغ بس یاز رسانه ها حاضر م ياریدوران بس نیمثال در ا يبرا

همان  قایدق نیکاهند و ا یخود م یابیبازار يها تیکاهش بودجه از شدت فعال يبرا زیشما ن يرقبا نیهمچن

از بازار به دست  يشتریو سهم ب دیکن تیثبت انیمشتر انیخود را در م گاهیجا دیتوان یاست که شما م یزمان

  .دیآور

به کارتان خواهد آمد.  اریدوران پس از رکود بس يروش برا نیا د،یحضور در بازار دار يبلند مدت برا يبرنامه ا اگر

هوشمندانه  یابیبازار ونیخود را مد تیاز موفق یموفق امروز، بخش اریبس ياز شرکت ها ياریبس دیجالب است بدان

 والمارت يا رهیزنج يفروشگاه هاو  (Intel) نتلیشرکت ا هتوان ب یآنها م انیخود در دوران رکود هستند که از م

(Walmart)  اشاره کرد.  

از  ياریانجام شد نشان داد که بس (Smeal College of Business) لیاسم زنسیهم که توسط کالج ب قیتحق کی

نه تنها در دوران رکود، کسب و کار خود را حفظ  هوشمندانه یابیبازار يها وهیشرکت ها توانسته اند با اتخاذ ش

  .ابندیدست  ياریبس يت هایتر کنند و پس از دوران رکود، به موفق يبلکه آن را قوکنند، 
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» هر روز ن،ییپا يها متیق«خود را  یغاتیشعار تبل 2001و  2000 يسال ها یمثال شرکت وال مارت که ط يبرا

تواند با  یسال م يرساند که نه فقط در فصل حراج بلکه در تمام روزها یم يرا به مشتر امیپ نیانتخاب کرد ا

  .کند دیوال مارت خر يکمتر از فروشگاه ها يا نهیهز

که آنها  دیبدان دیاست. با يدرست در زمان رکود، شناخت مشتر يبه کار گرفتن استراتژ يبرا یژگیو نیمهمتر

 يچگونه بر مشتر یفعل ياقتصاد تیکه وضع دیبدان دیبا یم نیکنند. همچن یو چگونه رفتار م شندیاند یچگونه م

شما هستند، واکنش  يمرفه جامعه مشتر طبقهکه  دیفروش یم ییمثال اگر کاال يگذاشته است. برا ریشما تاث يها

  .با واکنش طبقات فرودست متفاوت خواهد بود يشما نسبت به رکود اقتصاد يها يمشتر

 يبه مشتر يرا که رکود اقتصاد يبه اضر دیکرد. با دیالزم را کسب نخواه جهینت د،یتفاوت را درك نکن نیا اگر

در صورت لزوم،  نی. همچندیآن ضربه شکل ده رامونیخود را پ يتجار یابیو بازار دیشما زده است بشناس يها

  .دیابیها ب نهیهز زکاستن ا يرا برا ییتا راه ها دیخود را مرور کن يتجار يندهایفرا

صورت  نیدر ا دیخود بکاه یابیکه اگر از بودجه بازار دیبود. در نظر داشته باش ریانعطاف پذ دیامر با نیتحقق ا يبرا

 د؟یباش دواریبه رشد کسب و کار خود ام دیتوان یچگونه م طیشرا نیدر ا نیهمچن ابند؟یها چگونه شما را ب يمشتر

 ؟دیدان یو کار را توسعه داد، شما م بتوان کس یم یابیدانم که چگونه بدون بازار یمن نم

درصد است 70تا  60احتمال خرید محصول جدید توسط مشتریان سابق   

و  هاي قدیمیجذب مشتري جدید یکی از استراتژي. حفظ مشتریان فعلی مفیدتر از جذب مشتریان جدید است

هاي ریزي براي توسعه، روشها در ابتداي هر برنامهاست. آن کسب و کارها براي گسترش بازار و مشترك شرکت

ي دهند. اما اگر بدانیم همهیدا کردن مشتریان و خریداران جدید مد نظر قرار میو بازاریابی را براي پ تبلیغات

  رویم؟ع جدید میبند، آیا باز هم به دنبال جذب منامنابع مورد نیاز براي رشد در حال حاضر در شرکت وجود دار

همین آمار  هاي قبلی است. ازحفظ مشتري پنج برابري جذب مشتري جدید دهند هزینهتحقیقات نشان می

توان نتیجه گرفت که حفظ مشتري، پتانسیل رشد بیشتري براي هر کسب و کاري دارد. اما براي رشد به ساده می

  باید در پیش بگیریم؟  این سبک به چه مواردي نیاز است و چه راهکارهایی
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 جذب مشتري یک نبرد دشوار است

ها ابتدا باید براي این که فردي را قانع کنیم محصول یا خدمات ما را خریداري کند، راه سختی پیش رو داریم. آن

ها معرفی خوبی به آني بعدي باید محصول را بهفلسفه و هدف شرکت ما را درك و به آن اعتماد کنند. در درجه

درصد احتمال دارد که مشتري جدید به خریدار ما  20و براي آن تبلیغ کنیم. پس از این مراحل، تنها پنج تا 

شده نیازمند هزینه هستند و در صورت جواب نگرفتن، خسارت زیادي به ما ي مراحل گفتههمه .تبدیل شود

 .تحمیل خواهند کرد

ها فلسفه و فرهنگ شرکت را درك تر است. آنمراتب آساناما فروش به مشتریان قبلی و خریداران وفادار، به

اي بسیار درصد است. در نتیجه با هزینه 70تا  60ها طبق آمار، احتمال خرید محصول جدید توسط آن .اندردهک

هاي دائمی طراحی کرد و عالوه بر تمرکز بر توان محصول جدیدي براي مشتريکمتر از جذب مشتري جدید، می

 .ها، گسترش شرکت را نیز پی گرفتحل مشکالت آن

 .لی فراموش نشودنیازهاي مشتریان فع

رود. شما تمام زمان با تمرکز روي جذب مشتري جدید، فرصت براي حل مشکالت دیگر مشتریان قبلی از بین می

اند، با نیازهایشان خود را صرف افرادي خواهید کرد که وجود ندارند و در عین حال، افرادي را که به شما اعتماد کرده

 .تنها خواهید گذاشت

ها به ها را از دست خواهید داد. این در حالی است که اگر آننیازهاي مشتریان قبلی، وفاداري آن با برآورده نکردن

صورت داوطلبانه براي آن تبلیغ خواهند کرد و بدین این نتیجه برسند که کسب و کار شما به فکرشان است، به

 .اي پایین، بازاریاب خواهید داشتترتیب با هزینه

 فید حفظ مشتريپردازش داده، ابزار م

ي رفتار مشتریان، نیازهاي هاي حفظ مشتري است. شما با مطالعههاي آماري یکی از مفیدترین راهاستفاده از داده

توانید محصوالت و خدمات نشده، میها، دالیلشان براي خرید محصولتان و همچنین نیازهاي برطرفپیشین آن

 نظرسنجیها، گرفتن بازخورد و آوري این دادهدهید. راه اصلی جمع ها توسعهي آنمنظور بهبود تجربهجدید را به

 .از مشتریان است
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هایی با اهداف مشابه، محصوالتی اشتراکی تولید توانید با همکاري شرکتنشده، میبا پیدا کردن نیازهاي برطرف

ي استفاده ي دیگر این است که از مشتریان در مورد تجربهن را بیش از پیش راضی نگه دارید. نکتهکنید و مشتریا

ها نداشته و اي براي آنهاي محصول شما فایدهاز محصوالت بپرسید. به احتمال زیاد برخی از امکانات و قابلیت

روزسانی یا محصول جدیدي براي آن عرضه اند. دالیل این استفاده نشدن را بپرسید و سعی کنید بهاستفاده نشده

 .کنید

انداز بازاریابی شما حذف طور کامل از چشمدر پایان باید به این نکته اشاره کنیم که جذب مشتریان جدید نباید به

نوعی بازاریابی براي جذب مشتریان جدید نیز هست؛ شوند. در واقع تالش براي وفادار کردن مشتریان فعلی، به

  .ها تشویق کنندردم عادت دارند محصوالت خوب و باکیفت را به هم معرفی و یکدیگر را به خرید آنچرا که م

 نظرسنجی از مشتریان می تواند فروش شما را دو برابر نماید.

سخت  برابر پنجاینکه جذب مشتریان جدید همه ما از یک واقعیت ساده در بازاریابی به خوبی آگاه هستیم، و آن 

 Paul Dholakia نتیجه یک مطالعه تحقیقاتی که توسط دکتر.  تر و پرهزینه تر از حفظ مشتریان موجود میباشد

منتشر شد، ثابت کرد که واقعیت  Harvard Business Review ، درVicki Morwitz و دکتر Rice استاد دانشگاه

ي فوق العاده براي حفظ مشتري میباشد. در ساده پرسش از مشتریان درباره نحوه کار یک شرکت، یک استراتژ

این مطالعه تحقیقاتی که در یک دوره یک ساله انجام گرفت، پرسش نامه هاي رضایت سنجی و نظرخواهی در 

میان گروهی از مشتریان توزیع شد، در حالی که گروه دیگر این پرسش نامه ها را دریافت نکردند. پس از گذشت 

جی را انجام داده بودند، تعداد افرادي که به وفاداري خود نسبت به شرکت ادامه یک سال، در گروهی که نظرسن

 .شد دو برابرداده و یا وفاداري خود را از سر گرفتند 

مورد ناشی از بخشی از روانشناسی  این. دنمایی ساسات مثبت آنها را تقویت مپرسش نامه هاي رضایت سنجی، اح

حلقه  د. نمای "قدردانی"ر از آن راضی است انسان است که می خواهد از یک محصول یا سرویس که در حال حاض

با شرکت  "تعامل"باشد. نظر سنجی، واسطه اي براي  بازخوردي نظرسنجی، صرفا ابزاري براي بیان این مسئله می

  .تقویت می کندبوده و تعهد مشتري به شرکت را 

در کاهش  میتواند نظر سنجی از ایشانکنند، نمیدرصد مشتریان ناراضی دیگر از شما خرید  91تقریبا 

  .تعداد آنها به شما کمک کند
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 خدمت جدیدتحلیل 

ائه سرویس یا خدمات نوین می جهت اربه معنی برررسی میزان پتانسیل بازارهاي جدید  "خدمت جدیدتحلیل "

 ا. بازار ربازار مورد نظر را قبل از سرمایه گذاري و ورود به آن مورد بررسی قرار می دهدو پتانسیل رشد در  باشد

)، ارزش (میزان پولی ودشخته میواز لحاظ مواردي مثل حجم (چند واحد از یک محصول یا سرویس فر توان می

) اندازه گیري کرد. درسبه فروش می نظر مورد محصول چه مدت یک بار،) و تناوب (ودشکه در بازار هزینه می

 .استفاده کنید نظرسنجی از مشتریانرقبا و  اطالعات مالیاز نید اتوگیري حجم بازار میبراي اندازه

 بینی تقاضاپیش

بینی تقاضا یکی از ضروریات هست. پیش بینی تقاضا یعنی تخمین تعداد ندن در کورس رقابت، پیشابراي م

هاي آکادمیک بینی تقاضا چیزي فراتر از حدسپیش  د.که مشتریان مایل به خریدش هستنمحصول یا سرویسی 

  د.هست و به اطالعات گذشته و حال فروش از بازارسنجی نیاز دار

یکی از راههاي اندازه گیري رضایت مشتري و مشتري مداري و در نتیجه افزایش فروش استفاده از 

   سیستم یکپارچه نظرسنجی است.

اي عالی براي کاربر فراهم کند، ابزاري الزم خواهد تجربهکند و میبه فروش فکر میي که نظرسنجی براي هر فرد

 :کنند تاها کمک میو ضروري است. نظرسنجی

 یاد بگیرید بیشتر دهنددرباره چیزهایی که مشتریان ترجیح می. 

 دارند فراهم کنید کاالها و خدمات بهتري را که مشتریان به آنها عالقه یا نیاز. 

 شوند شناسایی کنیدچیزهایی را که موجب نارضایتی می. 

 ارتباط خود را با مشتریان بهبود بخشید. 

 قبا بیاموزید.در مورد برندها و کسب و کارهاي ر 

 آرشیو تمامی فرم هاي پرشده را براي همیشه نگهدارید. 

 یافت نماییداطالعات مشتریان خود را همچون نام، ایمیل، تلفن و ... در. 

 نحوه ي برخورد پرسنل خود را از راه دور کنترل نمایید. 

  میزان نظافت و آرامش محیط خود را از نظر مشتري خود بشنوید خدماتکیفیت ،. 

 تبلیغات خود آشنا گردید اثربخشیبا شما آشنا شده اند تا با  بدانید مشتریانتان از کدام طریق. 

  کسب و کارتان صرفه جویی نمایید.در زمان هاي مورد نیاز جهت رونق  

  ....و 
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وقتی یک مشتري راضی  به حرف یکدیگر بیشتر از صحبت بازاریاب اعتماد می کنند.که مردم ته باشید به یاد داش

در نتیجه نرخ  باشد و وب سایت شما را به دوستان خودش توصیه کند، به دلیل اعتماد بین آنها احتمال خرید و

  بدین ترتیب شما با هزینه کمتر سود بیشتري به دست خواهید آورد.. یابد تبدیل افزایش می

   نمونه هاي اجراي مناسب نظرسنجی در افزایش درآمد مجموعه

روال کاري  ان خود نظرسنجی نمود.از مشتری یک سایت فروش اینترنتی که در ابتدا شناخته شده نبود - 1

نمایش داده میشد. مشتریان پس  "خرید"گزینه  ،آنفحه ابتدایی در ص این سایت بدین صورت بود که

که به داخت می توانستند نحوه پر در آن صفحه گزینه وارد صفحه جدیدي می شدند واز انتخاب این 

این شرکت با نظرسنجی از  باشد را انتخاب کنند. "پرداخت درب منزل"یا  "پرداخت آنالین"صورت 

می توانید " عبارت "خرید"حه ابتدایی و در زیر گزینه در همان صفکه می بایست  مشتریان خود دریافت

درصد  7/12 این سایت . پس از اجراي طرح مورد نظر؛را درج نماید "درب منزل نیز پرداخت کنید

  فروش داشت.افزایش 

نسخه اولیه خود را به صورت رایگان در اختیار مشتریان قرار می داد و  در ابتدا PhotoShelter سایت   - 2

پرداخت هزینه به آن دسترسی  با که(به نسخه کامل  ء آنجهت راضی کردن مشتریان به ارتقادر سپس 

هاي با اجراي نظرسنجی این سایت  ) تالش می نمود ولی موفقیت چندانی حاصل نمیشد.پیدا می کردند

اما انگیزه آنالین فهمید که برنامه رایگان آنها گرچه امکانات محدودي نسبت به نسخه کامل برنامه دارد، 

طی نظرسنجی انجام شده این شرکت متوجه شد  کند.الزم براي ارتقا به نسخه کامل را هم ایجاد نمی

؛ مشتریان انگیزه بیشتري براي در صورتی که براي اجراي نسخه اولیه مبلغ کمی از مشتریان دریافت کند

در نتیجه با انجام  .اندپرداخته القبغ آن را مبل بخشیآنها  حالی کهدر خرید نسخه کامل پیدا می کنند! 

توانست در عرض یک سال   PhotoShelterاس پاسخهاي داده شده به نظرسنجی،چند تغییر ساده بر اس

 .فروش خود را دو برابر کند

  سامانه یکپارچه نظرسنجی از مشتریان

دهیم تا داده ها را از مشتریان عالوه بر همه اینها اگر بخواهیم در مجموعه خود یک نیرو براي نظرسنجی اختصاص 

میلیون تومان در سال  20دریافت و پس از تحلیل هاي آماري آن را به مدیر تحویل دهد نیاز به هزینه اي بالغ بر 

به عنوان کار دوم یا سوم هم به شخصی داده شود هیچ وقت  ). اگر این وظیفه1397سال  فقط پایه حقوقداریم (
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شد زیرا اولویت آن کار براي شخص بسیار پایین هست درحالی که بازخورد اقدامات درست و کامل انجام نخواهد 

   جزء حیاتی ترین موارد می باشد. یتبراي مدیرنظرسنجی 

همه اینها در حالی است که سامانه یکپارچه نظرسنجی می تواند در این امر بسیار راه گشا باشد بطوري که تمام 

ر آن واحد در اختیار داشت. سرویسهاي ارائه شده در سامانه یکپارچه سرویسهاي نظرسنجی را می تواند د

  نظرسنجی از مشتریان به شرح ذیل می باشد: 

 کیوسک نظرسنجی ) 1

  نظرسنجی توسط سایت ) 2

 نظرسنجی توسط اپلیکیشن موبایل ) 3

  کیوسک نظرسنجی

می نمایید تا زمانی که در محیط  خود فراهم مشتریان و یا مراجعینکیوسک نظرسنجی ابزاري است که شما براي 

بدین صورت که شما نظرسنجی  ند.اعالم نمای را از خدمات شما انند نظرات و یا حتی احساس خودحضور دارند بتو

در رد مواین   را بر روي یک تبلت با صفحه نمایش لمسی و یا یک مانیتور در اختیار مشتریان خود قرار می دهید.

مکان هایی که مشتریان در مخصوصا و یا  و یا مکان هاي پر رفت و آمد توران، همایشمانند فروشگاه، رس جاهایی

  صف انتظار هستند بسیار مورد استفاده می باشد.
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است  مزیت واقعی کیوسک هاي نظرسنجی ایناما مزیت آن چیست؟ نتایج لحظه اي را مد نظر داشته باشید. 

داشته  بنابراین مشتریان شما به نظرسنجی مربوطه دسترسی  د.نگ جمع آوري میکننکه بازخوردها را بالدر

اي تماس، و یا هو می توانند نظرات خود را بدون نیاز به ترك فروشگاه به اشتراك بگذارند. هیچ نیازي به لیست 

   .اتکا بر لینک هاي سنگین و طوالنی نظرسنجی اضافه شده به پایان رسید ها نمیباشد

همان  نظر سنجی ها بر روي همان دستگاه، در -میتوان کنترل بیشتري بر اوضاع داشتبا کیوسک نظرسنجی، 

انس برابر و شمحیط، و در همان فضاي واقعی و حقیقی تکمیل میشوند. بدین ترتیب تمامی افراد میتوانند با یک 

  .تحت شرایط مشابه بازخورد خود را ارائه دهند

  اي نظر سنجی نیاز دارند ؟چرا کسب و کارهاي خرده فروشی به کیوسک ه

 .است در دنیا شیوه جمع آوري نظرات از خدمات یا محصوالت به کمک کیوسک هاي نظر سنجی در حال افزایش

            ر ی که بعد از خرید براي مشتریان ارسال می شود، صاحب کسب و کالیدر شیوه نظر سنجی کاغذي و ایم

رده اند. اما کپیدا کند زیرا مشتریان جزئیات سرویس دهی را فراموش  نمی تواند به بازخورد از این نظرات دست

  .یدشما با کمک کیوسک نظر سنجی می توانید در لحظه نظرات مشتریان را درباره خدمات جمع آوري نمائ

    ویژگیهاي کیوسک نظرسنجی

  مشاهده و بررسی آنی 

نی براي آزمانی که مشتري شما وارد فروشگاه میشود کیوسک نظرسنجی را پیش روي خود میبیند. این بازخورد 

  باشد.  فروشگاه شما فوق العاده ارزشمند است، به خصوص اگر بخش اعظم فروش شما خرید بدون برنامه قبلی

 دریافت بازخورد هاي دقیق تر 

رار کیوسک نظرسنجی در فروشگاه شما جذب مشتري میباشد. تنها الزم یکی از بزرگترین مزایاي استفاده از استق

است مشتري پرسشنامه را در مقابل آن کیوسک ها تکمیل نماید. با داشتن یک کیوسک نظرسنجی در محل، 

دیگر نرخ پاسخ دهی شما متکی بر حافظه مشتریان نخواهد بود. بدین ترتیب نرخ پاسخ دهی منسجم تري خواهید 

  .داشت

  نترل محیط نظرسنجیک 

سخنرانی  ؛اکثر کارشناسان پژوهشی در مورد بهترین شیوه جلوگیري از جانبداري در عصر مدرن نظرسنجی آنالین

شبکه هاي اجتماعی امروزي نظارت بر احساسات مشتریان در زمان تکمیل  ایراد میکنند. متاسفانه با وجودی های

  نظرسنجی غیر ممکن خواهد بود. 
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روي همان دستگاه، در همان نظر سنجی ها بر  -ظرسنجی، میتوان کنترل بیشتري بر اوضاع داشتبا کیوسک ن 

محیط، و در همان فضاي واقعی و حقیقی تکمیل میشوند. بدین ترتیب تمامی افراد میتوانند با یک شانس برابر و 

  .تحت شرایط مشابه بازخورد خود را ارائه دهند

  راه اندازي آسان 

 می توان کیوسک نظرسنجی را راه اندازي کرد. و هر چقدر استفاده از Wi-Fi با داشتن یک اتصالدر هر مکانی 

Wi-Fi  شایع تر می شود به همان اندازه کاربرد کیوسک نظرسنجی نیز معمول میشود. این آغاز راه براي صنعت

  خرده فروشی میباشد. 

 نظرسنجی توسط سایت

سینام (سامانه یکپارچه  اتصال سایت خود بهبا یکی از راه هاي دریافت نظرات مردمی از طریق اینترنت می باشد. 

آماري را به صورت و نتایج از بازدید کنندگان سایت خود نظرسنجی نموده نید می توا نظرسنجی از مشتریان)

 ته باشید.در اختیار داش و خروجی فایل اکسل نمودار ،تحلیل شده ، گزارش 

 نظرسنجی توسط اپلیکیشن موبایل

است قبل از ، بهتر جدیدي را به آن اضافه نمایید و ویژگی دادهتوسعه  خود را اپلیکیشن نی که شما قصد داریدزما

ی خود در میان بگذارید. ممکن است متوجه شوید که آن ویژگ با مشتریاناز طریق نظرسنجی  توسعه؛ آن ویژگی را

می کردید  موردی زمان خود را صرف توسعه آن . در حالیکه اگر بدون نظرسنجمشتریان شما نیستاصال مورد نظر 

  .با شکست مواجه می شدید

نشان دهند،  تفاده از محصول شمااساشتیاق بیشتري به  همچنین استفاده از این ابزار باعث می شود مشتریان شما

براي شما حائز اهمیت هست و جهت توسعه اپلیکیشن از نظرات زیرا با انجام نظرسنجی نشان داده اید نظرات آنها 

  .و پیشنهادات آنها استفاده خواهید کرد

به راحتی می توان اپلیکیشن اختصاصی مجموعه را به سینام متصل کرد و از این سرویس در اپلیکیشن خود 

  استفاده کرد و نتایج را بصورت یکپارچه مالحظه نمود. 
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   یکپارچه نظرسنجیسامانه ویژگی هاي 

 ساخت پرسشنامه ها به ساده ترین شکل ، ساخت پرسشنامه و فرم 

  سازي توسط کاربرهاي آماده با قابلیت سفارشیپرسشنامهده ها فرم و استفاده از. 

 به صورت مجزا  را پاسخ هر سوال دهی بهنحوه محاسبه امتیاز و وزن ؛هادهی به پاسخافزودن امتیاز و وزن

 .دتعیین کنی

 هاي تشکر متفاوت مخاطبان را به صفحه ؛هابراساس پاسخ دهندگانسازي صفحه تشکر از پاسخسفارشی

 .شده هدایت کنیدبا محتواي سفارشی

 ها در انواع موبایل، تبلت و کامپیوتر نباشیدنگران نحوه نمایش فرم ؛هاي سازگار با انواع موبایل و تبلتفرم. 

 هاي محدودیتی در تعداد سوال و پرسشنامه در هیچیک از حساب، مهبدون محدودیت در ساخت پرسشنا

 .کاربري وجود ندارد

 بندي مورد نظر شما در فرم تنها با یک کلیک رنگ ،هاي آمادهبندياستفاده از رنگ، بنديطراحی و رنگ

 .شودیا پرسشنامه اعمال می

 با استفاده از عکس و ویدیوزمینه پرسشنامه سازي نمایش پسسفارشی ؛زمینهافزودن عکس پس.  

 درج لوگوي سازمان در فرم و پرسشنامه،  افزودن لوگو. 

 دهی بیش از یکبارجلوگیري از پاسخ، تنظیمات پرسشنامه و فرم 

 هاي تکراري و اسپم توسط یک دستگاه جلوگیري کنیدها، از ثبت پاسخبراي حفظ کیفیت داده.  

 سازيبا هدف سفارشی شخصی سایتنمایش پرسشنامه در وب، شخصی سایت قراردادن پرسشنامه در وب. 

 با یک کلیک، لینک پرسشنامه را در شبکه ، هاي اجتماعیبه اشتراك گذاري لینک پرسشنامه در شبکه

 .اجتماعی دلخواه خود منتشر کنید

 یل نظرسنجیپاسخ ها به همراه تحلها، بالفاصله با ثبت پاسخ ؛نمودارهاي گرافیکی تعاملی، تحلیل و گزارش 

 .شودتصویرسازي می ،کنید و به صورت نمودارهاي گرافیگی تعاملیرا دریافت می

 هاي مختلف بردي به بخشنگاهی عمیق و کار ؛هابر روي داده (مانند فیلتر زمان) اعمال فیلترهاي پیشرفته

 .ندازید و تصمیمی دقیق بگیریدیب و نمودارها هاداده

  اي مانند نرخ هاي حاشیهها به صورت فایل، دادهعالوه بر دریافت پاسخ، هاپاسخدریافت خروجی اکسل از

 .دهی و ... را تحلیل کنیددهی، میانگین زمان پاسخپاسخ

 شب از طریق ارسال تیکت  8صبح تا  8ارائه خدمت پشتیبانی از ، آموزش و پشتیبانی. 
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 گیردتیار شما قرار میدر اخاز مشتریان نظرسنجی  یکپارچهآنچه با خرید سامانه 

 هاي زمانی مختلف از نظر تعداد و شاخص رضایتاي بازهگزارش مقایسه 

  هاي مجازيبراي انتشار در شبکهنمودارها و آمارها خروجی گرافیکی 

  یک کیوسک الکترونیکی آماده نصب 

 کیوسک ضد سرقت 

 امکان پرینت هر گزارش بصورت مجزا 

  خروجی گزارشات و داده هاي کل بصورت فایل اکسل وpdf  

 هاي مختلف از نظر تعداد و شاخص رضایتاي دستگاهگزارش مقایسه 

 ویرایش لحظه اي فرم ها و سواالت نظرسنجی 

  تعریف نامحدود فرم نظرسنجی 

  استند نظرسنجینا محدود قابلیت اتصال به تعداد 

 مجموعه  قابلیت اتصال به بخش نظرسنجی در سایت 

  قابلیت اتصال به بخش نظرسنجی در اپلیکیشن مجموعه 

  نا محدودتعداد پاسخنامه هاي  

 یکسال گارانتی نرم افزار 

 ها به صورت به صورت کلی و مجزا نظرسنجی يگزارش آمار  

 انه)  یگزارش گیري بر مبناي فیلتر زمان (روزانه، هفتگی ماه 

 براي کشور صرفه جویی ارزي در نتیجهو مصرف کاغذصرفه جویی در  ،قطع درختان جلوگیري از 
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  سینامنرم افزار محیط تصاویر

  نرم افزار قابل مشاهده می باشد: تصاویر قسمتهایی ازدر زیر 
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