پريپًزال پیشىُادی ساماوٍ ایراویان
)ساماوٍ تبلیغاتی ،رفاَی ي درآمدزایی(

مقدمٍ ي َدف
ّذف اص تأػیغ ػبهبًِ  :خزة هـتشیبى خذیذ ،حفظ هـتشیبى قذیوی ،افضایؾ فشٍؽ ٍ ػَد ،تکویل ثبًک
اعالػبتی اص ًیبصّبی هـتشیبى،کبّؾ ّضیٌِ ّبی تجلیغبتی ٍ ثشًذیٌگ  ،کؼت دسآهذ هؼتقین اص پٌل ػبهبًِ
دس دًیبی اهشٍص ،خشیذاساى ثشای تلوین گیشی دس فشایٌذ خشیذ  ،ثب ػَاالت ٍ اهب ٍ اگشّبی ثؼیبسی سٍ ثِ سٍ
ّؼتٌذ .تٌَع کبالّب ٍ هحلَالت هختلف ثبػث ؿذُ اًذ هـتشیبى ثب حق اًتخبة ّبی فشاٍاًی هَاخِ ثبؿٌذ.اص
ػَی دیگش ؿشکت ّب دسیبفتٌذ کِ ّضیٌِ خزة هـتشیبى خذیذ پٌح ثشاثش ّضیٌِ حفظ هـتشیبى کًٌَی اػت
ٍ اص دػت دادى یک هـتشی  ،تٌْب اص دػت دادى یک قلن فشٍؽ ًیؼت  ،ثلکِ فشاتش اص آى ثِ هؼٌی اص دػت
دادى کل خشیبى خشیذّبیی اػت کِ هـتشی هی تَاًؼتِ اػت دس عَل صًذگی اًدبم دّذ.
دس دٍساى کًٌَی  ،ؿشکتْبی ثضسگ ٍ هَفق ّویـِ دس پی ساُ ّبیی ثَدُ اًذ کِ ثتَاًٌذ ػَاهلی کِ دس افضایؾ
اسصؽ ًبم تدبسی هؤثشًذ سا افضایؾ ٍ ػَاهل کبٌّذُ ی اسصؽ سا کبّؾ دٌّذ.ثِ ّویي دلیل  ،ثٌگبُ ّبی
اقتلبدی ثِ دًجبل کؼت ٍفبداسی هـتشیبى ثِ ًبم ٍ ًـبى تدبسی هی ثبؿٌذ.
ٍفبداسی ثِ ًبم ٍ ًـبى تدبسی ًَ ،ػی احؼبع تؼلق سٍاًی ٍ توبیل ثِ اداهِ ی ساثغِ ثب هـبسکت ٍ ّوچٌیي
ایدبد تؼْذ هؼتوش دس هـتشی اػت  .چشا کِ هـتشیبى ٍفبداس ،هحلَالت ثیـتشی هیخشًذ ،تَخِ کوتشی ثِ
پیبهْبی تجلیغبتی سقجب هیکٌٌذ ٍ اسائِ ی خذهبت ثشای هـتشیبى هَخَد کِ ثب فشآیٌذّبی هـبسکت آؿٌب
ّؼتٌذ اسصاى اػت ّ .وچٌیي ٍفبداساى ثِ ثشًذ ً ،کبت هثجت ؿشکت سا ثِ ػبیش هـتشیبى اسخبع ٍ ًـش هیکٌٌذ
کِ چٌیي سًٍذی  ،ثشای ػبصهبى ّبی کؼت ٍ کبس ،هٌبفغ ثلٌذهذت ٍ هَفقیت تدبسی سا ثِ ّوشاُ خَاّذ
داؿت.
دس دًیبی سقبثتی اهشٍص کؼت ٍ کبسی ثشًذُ ا ػت کِ ثتَاًذ ثِ ػَاالت صیش دس ثبصُ ّبی صهبًی هختلف پبػخ
دّذ ٍ ثش اػبع آى تلویوبت دسػتی ثشای کؼت ٍ کبس خَد ثگیشد:
چقذس ثبصگـت هـتشی داؿتِ ایذ ؟چقذس هـتشی خذیذ خزة کشدُ ایذ ؟چٌذ دسكذ اص هـتشیبى فقظ یک ثبس اص ؿوب خشیذ کشدُ اًذ ؟ًظش هـتشیبى دس هَسد قیوت ،کیفیت ٍ ًَع ثشخَسد چِ ثَدُ اػت ؟-ثشای ٍفبداس کشدى هـتشیبى چِ اقذاهی کشدُ ایذ ؟

-چگًَِ اص هـتشیبى ٍفبداس خَد قذسداًی کشدُ ایذ ؟

معرفی شرکت
ؿشکت فٌبٍساى پشدیغ پبػبسگبد قـن ) کبست اػتجبسی ایشاًیبى ( ثِ ؿوبسُ ثجت

ٍ ؿوبسُ هلی

ثِ ػٌَاى اٍلیي اپشاتَس هدبصی ثبًکی کـَس ثب ػٌبیت حضشت حق ٍ ثب تکیِ ثش تَاى فٌی ٍ
ػلوی پشػٌل پش تالؽ خَد داسای ػَییچ اختلبكی پشداخت ثش اػبع اػتبًذاسد  iso8583هیجبؿذ  .ایي
ػَییچ ثب قبثلیت اتلبل هؼتقین ثِ ًظبم ثبًکی کـَس اػن اص کشثٌکیٌگ ثبًک ّب ٍ ؿشکت ّبی  pspقبدس ثِ
اسایِ کبست اػتجبسی خشیذ کبال ٍ خذهبت  ،ساّکبس کیف پَل ثش ثؼتش هَثبیل (  ، ) walletداسای ػَیئچ
پشداخت آًالیي ثش اػبع  ، ISO 8583ثشًبهِ کبهل لَیبلتی ثش اػبع  ، POS . IPG . USSDاسایِ
اًَاع پشداخت ثش پبیِ تلفي ّوشاُ ثب حزف کبست ٍ کبستخَاى  ،اسایِ کلیِ خذهبت پشداخت آًی  .پبیب ٍ ػبتٌب ثب
ٍثؼشٍیغ (  ، ) APIكذٍس اًَاع کبست ّبی اػتجبسی ّ ،ذیِ ٍ ثي کبست ثلَست اختلبكی ٍ ػبصهبًی ٍ…
ثؼیبسی اص خذهبت ػوَهی  ،اسگبًی ٍ ػبصهبًْبیی کِ ًیبصهٌذ خذهبت هبلی ّؼتٌذ خَاّذ ثَد ّ .وچٌیي
ؿجکِ ای اص اسایِ دٌّذگبى کبال ٍ خذهبت دس قبلت ثخـی اص ثشًبهِ خبهغ لَیبلتی ثِ ػٌَاى ّوکبسی هؼتقین
ثِ کبسثشاى ایي ؿشکت ٍ ػبیش ؿشکب تدبسی ایي ؿشکت اسایِ خذهبت هیکٌٌذ.

شرکت َا ي ارگاوُایی کٍ از سًییچ کارت ایراویان استفادٌ میکىىد
 آستب کبست ) خشاػبى خٌَثی( اس کبست ) قضٍیي( ثبًی کبست ) اسٍهیِ  ،تجشیض ٍ( .. َّسا کیؾ ) اَّاص( اٍکؼیي کبست ) تْشاى( پذیذُ کبست ایشاًیبى) کـَسی( کبست اهیشاى ) ًیـبثَس( ػغب کبست ) ػغبٍیچ( کی کبست ) کی اف ػی( ًبسػیغ )هـْذ( دیبثت کبست ) کـَسی( ثٌیبد حوبیت ایثبسگشاى) کـَسی( -ػبصهبى فٌی حشفِ ای) کـَسی(

 فشٌّگؼشای سػبًِ ٍ ؿجکِ ّبی اختوبػی تْشاى ثبًک سػبلت) اهذاد کبست( ػبصهبى َّاپیوبیی کـَسی ایشاى ػبصهبى ثبصًـؼتگبى َّاپیوبیی کـَسی ثٌیبد ؿفب) کـَسی(ٍ ثیؾ اص كذّب هدتوغ ًْ ،بد ٍ اسگبى ّبی دیگش کِ اص پلتفشم ّبی ایي ؿشکت ثلَست ٍثؼشٍیغ اػتفبدُ
هیکٌٌذ.

قابلیت َا ي مسایای ساماوٍ برای شما
 .گشدؽ هبلی ثیـتش ٍ ػْن ثبالتش اص ثبصاس دس هیبى سقجب
 .کبّؾ ّضیٌِ ّبی تجلیغبتی ٍ ثبصاسیبثی ؿوب
 .تجلیغبت سایگبى ؿوب دس ؿجکِ ّبی اختوبػی  ،اپلیکیـي ٍ ػبیت ػبهبًِ ػشاػشی ایشاًیبى ثب ثیؾ اص
.

هـتشک تب کٌَى

 .تجذیل کبست اؿتشاک ثب لَگَی ؿوب ثِ کبست آًالیي غیش ثبًکی ٍ خشیذ اص ؿوب ثب اهکبًبتی ًظیش
اسػبل فبیل ،پیبهک  ،قشػِ کـی ٍ ؿبسط اػتجبس ثشای هـتشک اص ػَی ؿوب
 .قشاس داؿتي ّویـگی کبست اؿتشاک ؿوب دس کیف هـتشی صیشا ایي کبست یک کیف پَل الکتشًٍیکی
خَاّذ ثَد.
 .اهکبى تؼشیف ٍ اخشای اًَاػی اص تخفیفبت  ،اػتجبس ٍ اهتیبص ثشای هـتشک هبًٌذ تخفیف دسكذی،
ػبػتی ،هجلغی ،تؼذاد هشاخؼِ  ،ػي ٍ...
 .اهکبى سكذ ٍ گضاسؽ گیشی توبهی ػولیبت هبلی ٍ تشاکٌؾ ّب ثب اػتفبدُ اص پٌل تَػظ ؿوب ٍ
هـتشک ؿوب
 .تؼشیف ٍ گشٍُ ثٌذی هـتشکیي ٍ دادى اًَاع هتفبٍتی اص تخفیفبت ًقذی ٍ اػتجبسی ٍ اهتیبصی ثِ آًْب
 .اهکبى اًتقبل ٍ رخیشُ تخفیف دسیبفتی هـتشکیي اص خشیذؿبى خْت یب خشیذ دیگش هحلَالت ٍ
خذهبت ؿوب
 .اهکبى اختلبف ّوِ هضایبی ایي ػبهبًِ ثشای پشػٌل خَد ؿشکت اص قجیل ّشگًَِ هؼبػذُ،کبست
ّذیِ،کبست ؿٌبػبیی،تخفیف ٍ خشیذ اص یک یب چٌذ فشٍؿگبُ خبف ٍ ّشگًَِ ؿبسط هبلی ٍ اػتجبسی
ثشای آًْب
 .اهکبى اسػبل پیبهک ٍ ایویل ثِ هـتشکیي

 .اهکبى اسػبل فبیل ثِ كَست ًبهِ  ،هذیب ٍ یب  PDFثِ هـتشکیي
 .اهکبى اسػبل خَدکبس تجشیک سٍص تَلذ ٍ اصدٍاج ثَػیلِ ایویل ٍ پیبهک
 .اهکبى آًبلیض ٍ تدضیِ ٍ تحلیل آهبسی هـتشکیي ٍ اقذام ثِ ٍفبداس کشدى آًْب
 .اهشٍصُ خزة هـتشی خذیذ ّضیٌِ ثشداستش اص حفظ هـتشی هی ثبؿذ  ،ثٌبثشایي خوغ آٍسی دیتب ٍ
اعالػبت هـتشیبى هی تَاًذ هب سا دس دػتیبثی ثِ یک  Big dataکوک کٌذ.
 .دس اختیبس قشاسدادى دػتگبُ ّ ٍ POSن چٌیي ػشٍیغ ّبی  IPG ٍ USSDدس هحل فشٍؽ ثب
هحبػجِ ٍ اػوبل اًَاع تخفیف
 .اهکبى سخیؼتش ؿذى توبهی کبست ّبی ؿتبثی دس ػبهبًِ

قابلیت َايمسایای ساماوٍ برای مشترکیه شما
 .کبّؾ ّضیٌِ ّبی خبسی ٍ سٍصهشُ ثِ ًحَ چـن گیش
 .اهکبى خشیذ ثب تخفیف ٍ اهتیبص ٍیظُ اص ّضاساى هشکض عشف قشاسداد تَػظ هـتشک ؿوب.
 .اهکبى پشداخت آًالیي ّضیٌِ ّب تَػظ هـتشک اص عشیق دسگبُ پشداختی قشاسدادُ ؿذُ دس ػبیت ؿوب
 .اهکبى پشداخت ّضیٌِ تَػظ هـتشی اص عشیق کذ  ٍ USSDاپلیکیـي هَثبیل
 .کبست ثبًکی هـتشک ثب ثجت ًبم دس ػبهبًِ سفبّی ؿوب تجذیل ثِ کبست تخفیف ؿذُ ٍ اهکبى خشیذ
آًالیي اص ّضاساى پزیشًذُ دیگشسا ًیض خَاّذ داؿت.
 .دسیبفت خذهبت ٍ ػضَیت دس ػبهبًِ ثذٍى ًیبص ٍ هشاخؼِ ثِ ثبًک خبف هی ثبؿذ ٍ ایي ػیؼتن
ثشسٍی ّش کذام اص کبست ّبی ثبًکی هـتشی كَست هی پزیشد.
 .ثجت ًبم ٍ ػضَیت ثؼیبس آػبى دس ػبهبًِ ؿوب ثب اػتفبدُ اص هَثبیل ،ػبیت  ٍ ussd ،پیبهک
 .قبثلیت لیٌک ؿذى کبست توبهی اػضبی خبًَادُ ثِ کبست ػضَ ػبهبًِ ؿوب  ،صیشا دس ایي ػبهبًِ
اػتجبسّب قبثلیت اًتقبل ثِ دیگشاى سا داسًذ.
 .کبستی دس اختیبس اػضبی ػبهبًِ سفبّی ؿوب هیـَد کبست کیف پَل الکتشًٍیک اػت ٍ هی تَاًذ
هغبثق ثب ػلیقِ ٍ هؼیبسّبی کؼت ٍ کبس ؿوب  ،ػفبسؿی ٍ تجذیل ثِ ًَػی کبست ٍیضیت ؿَد.
 .اهکبى دسیبفت ّذیِ ثِ اصای هؼشفی دٍػتبى خْت خشیذ اؿتشاک ػبالًِ اکبًت.
 .اهکبى چبح ػکغ ػضَ دس کبست اؿتشاک.
برخی دیگر از مسایا ي قابلیت َای ساماوٍ رفاَی
افضایؾ تؼبهل ٍ استجبط کبسثشاى ٍ هـتشیبى

حفظٍ ،فبداسػبصی ٍ سضبیت هـتشیبى
ثجت ًبم ٍ اػتفبدُ اص ّش کبست ؿتبثی دس فشآیٌذ ایدبد ػبهبًِ سفبّی
اهکبى ایدبد کیف پَل الکتشًٍیک ٍ ؿخلی ػبصی ثشاػبع هـخلبت هـتشکیي ) ٍ یب ثی ًبم(
خزة هـتشیبى خذیذ اص عشیق تجلیغبت فشدی یب گشٍّی
کبّؾ ّضیٌِ ّبی تجلیغبتی ٍ ثبصاسیبثی
اهکبى ثجت ًبم تکی  ،گشٍّی ٍ ػبصهبًی هـتشکیي
اهکبى تؼشیف گشٍُ ٍ گشٍُ ثٌذی هـتشکیي
ایدبد افضایؾ ّبی قبثل اًذاصُ گیش ی دس فشٍؽ ٍ ػَد
ایدبد سضبیت ٍ ٍفبداسی دس هـتشیبى ّ ،وکبساىً ،وبیٌذگبى ٍ ؿشکبی تدبسی
اهکبى گضاسؽ گیشی ثشاػبع هیضاى خشیذ ،تخفیف ،اهتیبص ّش فشد ،گشٍُ یب ػبصهبى
اهکبى گضاسؽ گیشی ثش اػبع هیضاى فشٍؽ ّش پبیبًِ ) ثش اػبع تبسیخ ٍ ػبػت(
اهکبى گضاسؽ گیشی ثش اػبع هیضاى ؿبسط فشدی ،گشٍّی یب ػبصهبًی ) ثش اػبع تبسیخ ٍ ػبػت(
اهکبى گضاسؽ گیشی لیؼت تشاکٌؾ ّبی ثبًکی ٍ غیش ثبًکی فشدی،گشٍّی ٍ ػبصهبًی ) ثش اػبع تبسیخ
ٍ ػبػت(
اهکبى گضاسؽ گیشی ثش اػبع گشٍُ ثٌذی هـتشیبى ،پزیشًذُ ّب ٍ ػبصهبى ّب
اهکبى هبًذُ گیشی کبست ّبی ّذیِ یب ؿبسط ؿذُ ثش اػبع ّش فشد یب ػبصهبى
اهکبى گضاسؽ گیشی ثش اػب ع تبسیخچِ هبلی
ثْجَد ػولکشد اص عشیق تحلیل اعالػبت
ایدبد ٍ خلق یک تدشثِ ػبلی ٍ هتوبیض ثشای هـتشیبى
تَػؼِ ٍ خلق خذهبت خذیذ اص عشیق ؿٌبػبیی خَاػتِ ّب ٍ ًیبصّبی هـتشیبى
تؼشیف پشٍطُ ثلَست اػتجبسی ٍ اهتیبصی ثش اػبع هیضاى ٍ هقذاس خشیذ اػضب دس ػبهبًِ
تجذیل اهتیبصات ٍ تخفیفبت کؼت ؿذُ ثش سٍی ّش خشیذ ثِ هَاسد اسصؽ افضٍدُ
تـَیق اػضب ثشای اػتفبدُ اص خذهبت الکتشًٍیکی ػبهبًِ
لزت ثخؾ ًوَدى تدشثِ هـتشی
آهَصؽ اػضب ٍ هؼشفی خذهبت خذیذ ثب ؿیَّْبیی هتفبٍت
کوتش ؿذى ضشثِ پزیشی ؿوب دس هقبثل” سقجب ”ٍ ّوچٌیي ”ًَػبًبت ثبصاس”
اهکبى ؿبسط ّش گشٍُ اص هـتشیبى هغبثق ثب ًیبص اسائِ ؿذُ

اعالع سػبًی ،فشٌّگ ػبصی ،آهَصؽ
ؿٌبخت فشكتْبی خذیذ تدبسی
اسائِ هتذ هتٌَع دس تؼَیِ تخفیف ٍ اهتیبصات کؼت ؿذُ اػضب دس ػبهبًِ
عشاحی ٍ اخشای ػبهبًِ ّبی تخفیف ٍ لَیبلتی ثب ثشًذ ٍ هتذ دلخَاُ
کبّؾ فشكتْبی اص دػت سفتِ
رخیشُ اعالػبت ٍ ایدبد ثبًک اعالػبتی عجقِ ثٌذی ؿذُ هـتشیبى
اسائِ اًَاع هتذ تخفیف ٍ اهتیبص ثش سٍی خشیذ ّبی ثبًکی ٍ غیش ثبًکی ) تؼذاد دفؼبت هشاخؼِ ،پلکبًی
ثشاػبع هیضاى خشیذ ،ػبػت خشیذ(
افضایؾ ثْشٍسی ٍ ثْجَد کیفیت خذهبت ثِ اػضبی ػبهبًِ
اهکبى تؼشیف اػتجبسات هتؼذد ثش سٍی ثؼتش کبست
افضایؾ فشاٍاًی دفؼبت فشٍؽ ثِ اػضبء ٍ هـتشیبى
حفظ هـتشیبى ٍ خلَگیشی اص سٍی گشداى ؿذى آًْب ثِ ػوت سقجب
ثْجَد خلَُ ٍ ثشًذ ػبصهبى
کبّؾ اتکب ثِ اثضاسّبی ثبصاسیبثی هثل سػبًِ ّبی خوؼی
اهکبى ایدبد کبستْبی ّذیِ ٍگبساًتی
اهکبى اسػبل فبیل  ،پیبهک ٍ فبیل ثِ اػضب ٍ ػیؼتن قشػِ کـی
ایدبد استجبعی دٍػَیِ ٍ تؼبهلی هؼتقین ثب هـتشیبى
اسائِ پبػخی ؿبیؼتِ دس هقبثل اػتوبد هـتشیبى
کبّؾ فبكلِ ثیي هشاخؼبت یک هـتشی
تجذیل هـتشیبى” گزسی ”ثِ هـتشیبى” دائن”
پشداختي هـتشیبًتبى ثِ كَست خَدخَؽ ثِ تجلیغ ٍاحذ كٌفی ؿوب
افضایؾ ػَد خبلق کؼت ٍ کبس
ًظش ثِ قبثلیت ّبی هٌؼغف صیشػبخت ّبی ػبهبًِ ػبهبًِ هـتشیبى اهکبى اخشای ایذُ ّبی خذیذ ٍ
ػٌبسیَّبی هختلف دس خْت ایدبد ساّکبسّبی ًَیي دسآهذی ٍ سفبّی فشاّن هی ثبؿذ.
برخی راَکارَای رفاَی ساماوٍ کٍ با ایه ساماوٍ قابل اجرا شدن است
اهکبى ؿبسط هجلغ اػتجبس خشیذ سایگبى دس کبست ػضَیت اػضبء ) ثي کبست ّذیِ(
اهکبى دادى ّذایبی سایگبى اص هحل اهتیبصات خشیذ رخیشُ ؿذُ ّش ػضَ.

اهکبى ثْشُ هٌذی کلیِ اػضبء خبًَادُ اػضبء ػبهبًِ اص خذهبت تخفیف ثب اتلبل

کبست ثِ کبست

ػشپشػت خبًَادُ
قبثلیت تفکیک اػتجبسات خبف دس یک کبست ثِ ػٌَاى هثبل ػبهبًِ هی تَاًذ ثلَست ّوضهبى
اػتجبسات هتفبٍتی هبًٌذ اػتجبس خشیذ هحلَالت  ،لَاصم ٍسصؿی  ،اػتجبس کتبة ٍ لَاصم فشٌّگی ،
اػتجبسهَاد غزایی ٍ  . . .سا ثش سٍی کبستْبی اػضبء فؼبل ًوبیذ ٍ حتی ثِ ّش قـشی اص اػضبء ًَع
خبكی اص اػتجبس سا ثذّذ
عشح ػشهبیِ گزاسی ثشای اػضبء ػبهبًِ :ػشهبیِ گزاسی ػْبم ٍ ػَد ػْبم اص هحل ػشهبیِ گزاسی
اػضبء دس ایي عشح ٍ ػشهبیِ گزاسی ػبهبًِ
... 
چشم اوداز درآمدی ساماوٍ
 افضایؾ دسآهذ حبكل اص خشیذ هؼتقین اػضبء ػبهبًِ ؿوب ٍ اػضبء ػبهبًِ ػشاػشی ایشاًیبى اص
پزیشًذگبى هتؼلق ثِ ؿوب
 افضایؾ دسآهذ حبكلِ اص خشیذ اػضبء ػبهبًِ ؿوب اص پزیشًذگبى ػشاػشی ایشاًیبى دس کل کـَس
 اهکبى خشیذ هحلَالت ٍ خذهبت تَػظ اػضبء اص هحل تخفیفبت دسیبفتی
 دسآهذ اص كذٍس ٍ فشٍؽ کبست ّذیِ ثب ثشًذ ػبهبًِ
.... 

