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نایرتشم تالیامت

 یسرتسد،دیرخ هسورپ شهاک)

(تاعالطا هب میقتسم

سیورس هئارا رد دیدج تالیامت

 یزاس یصوصخ)

 تاعالطا یرادهگن،تالوصحم

(نایرتشم

ینامزاس تالیامت

( نامزاس جراخ زا عبنم نیمات(

Outsourcing

یروانف رب ینتبم تالیامت

 فلتخم یاه هناسر زا هدافتسا)

(ا......ریوصت،نتم

 بوچراچ: راکو بسک لدم

 هک،راکو بسک زا یلک

 یلام راتخاسرب یحرش

 یاهشزرا و نایرتشم،تکرش

 و تالوصحم،نانآ زاین دروم

 یم لقتنم هک یشزرا نازیم

 مزال یاهتخاس ریز و دننک

 ،رازاب رد شزرا داجیا یارب

دوش یم هئارا

راک و بسک لدم یازجا

تامدخ و تالوصحم

 هضرع رازاب هب تکرش هک

دنک یم

تکرش طباور

 و یمیدق نایرتشم ظفح یارب

دیدج نایرتشم بذج

 تخاس ریز

 زاین دروم شزرا داجیا یارب

نایرتشم

یلام یاه هبنج

(هنیزه،دمآرد)

 یزاسلدم یایازم

راک و بسک

ءازجا کرد و ییاسانش

ناعفنیذ هب میهافم لاقتنا لیهست

نامزاس رد رییغت لیهست

 نازیم یریگ هرادنا لیهست

تکرش تیقفوم

راک و بسک یزاس هیبش ناکما

ییاراک

 ،اه هداد یکینورتکلا لاقتنا

 شهاک،اه دنیارف نویساموتا

... و یتقد یب   ی اه هنیزه

هجوت دروم هتکن

نامزاس رد رثوم و

ییاز شزرا
 رب رثوم لماوع

 دایدزا ای قلخ

شزرا

لمکم یاهشزرا

 دنچ بیکرت زا لصاح شزرا

لماع

یرتشم ظفح

 و یرتشم تالدابم دادعت شیازفا

Lock in نامزاس

یروآ ون

 ماجنا یاهشور رییغت و یزاس ون

 هتخانشان یاهزاین یروآدرگ ،راک

رازاب و یرتشم

 یدربراک یاهلدم

 زا راک و بسک

زرمتات لواپ هاگدید

کینورتکلا یاههاگشورف

یشورف لگ تیاس،تنرتنیا قیرط زا یبایرازاب

کینورتکلا یاه یجارح

الاک یا هناسر دنچ روضح

یکینورتکلا یرگ هطساو

الاک کرادت و هیهت یارب یا هصقانم

 یاههاگشورف هعومجم)کینورتکلادیرخزکارم

 دامتعاواههاگشورف ریاس هب یسرتسد تلوهس،کینورتکلا

 بو رد روضح یارب رتمک یگدیچیپ و هنیزه هب رجنم،رتشیب

(دوش یم

شزرا هریجنز تامدخ ناگدننک هئارا

 ای تاکرادت لثم شزرا هریجنز زا یصاخ فیاظورب اهتکرش

دنراد یبسن تیزم نآ رد هک دنوش یمزکرمتم تخادرپ

شزرا هریجنز ناگدننک ماغدا

یا هکبش  تامدخ ،شزرا هریجنز فلتخم لحارم ماغدا

 تکراشم یاهوگلا ناگدننک هئارا

اهتکرش تکراشم یارب یتاعالطا طیحم کی داجیا

 یاه هداد یور هدوزفا شزرا داجیا)یتاعالطا یرگ هطساو

 یراذگ هیامرس،یراجت تصرف رد یرگ هطساو،تنرتنیا

(دنراد ار نایرتشم تاعالطا کناب هک ییاهتکرش

 یرادافو روظنم هب یبایرازاب تایلمع)یکینورتکلا عماجم

 تاعالطا عماجم نیا ءاضعا – کبدیف تفایرد ،یرتشم

( دنراذگ یم کارتشا هب یزاجم طیحم کی رد ار دوخ

ثلاث صخش رازاب تیعقوم

 ثلاث صخش هب یبایرازاب لثم ار دوخ تامدخ زا یشخب

دنیامن راذگاو

 راک و بسک یاهلدم

 یحارط دعب زا

راک و بسک هیلوا

دنتسه هنیهب یهد سیورس ددص رد هک ییاهلدم

   CRM ییوگخساپ و نایرتشم زاین تخانش

 نازرا و رت تیفیک اب تالوصحم دیلوت ددص رد هک ییاهلدم

 هئارا مدع ،یراجت یاکرش اب مکحم طابترا )دنتسه رت

(عونتم تالوصحم

 ندنام یقاب یارب)دنتسه تراجت رد عادبا لابندب هک ییاهلدم

 تارییغت زا یهاگآ،درک جیهم ار نایرتشم دیاب تراجت رد

 فلتخم یاهکبس نتخومآ،ریذپ کسیر تیریدم،یژولونکت

(ءاکرش ای  نانکراک زا عیدب یاهتسایس زا لابقتسا،رازاب

بقاث یلع
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