


:مقدمه
کسببا411581767956اقتصادیوکد514702ثبتشمارهباونداوکارکسبگروه

.استیافتهگسترشکارهاوکسبمتنوعوتخصصینیازهایتامیندرجهتسالهچندینتجربیات

تجربهودانشبهاتکاباکهاستمختلفیهایدپارتمانشاملحاضرحالدرونداوکارکسبگروه

هاآنمستمرارتقاووکارهاکسبرشدوتوسعهنظیراهدافیتحققراستایدرونظامندپویاطوربه

هایهانگیزازفراترکهاستبودهعاملیمهمترینکارآفرینیهدفوهستندفعالیتمشغول

.استشدهگرفتهقرارمدنظراقتصادی

استمتنوعیهایزمینهشاملانسانیمنابعهایتوانمندیوظرفیتبهتوجهباشرکتکاریگستره

کسبگروهبرایرارسانیخدمتفرصتووکارهاکسبرشددرمشارکتوهمکاریکه

.استنمودهتسهیلوکاروندا

.پردازیممیخدماتمجموعهمعرفیبهادامهدر
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هایکارگروهشاملونداوکارکسبگروهخدماتمجموعه

وسعهتوطراحیوونداپروژهمدیریت،مارکتینگوندا،ونداپرداخت

.استسفارشیهایسامانه
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:پرداختوندا.1
کارتشرکترسمینمایندهوونداوکارکسبگروهخدماتازیکیعنوانبهپرداختوندا

کهتاسیارپرداختیکونداپرداخت؛کندمیفعالیتتکفینحوزهدرکیشایراناعتباری

.دهدمیارائهپرداختمدرنهایروشازکاملیراهکارهایمجموعه

سبوکافرادشرایطوامکاناتبامتناسبونوینهایفناوریبرمبتنیشدهارائهراهکارهای

میپذیرفراهمانعطافحالدرعینوامنبستریمشاغلصاحبانبرایواستمختلفوکارهای

فرصبهراوجهدریافتوپرداختهایدشوارییاوموانعایمکردهسعیونداپرداختدرما.سازد

تونداپرداخخدماتمجموعهقالبدرراآسانالبتهومتنوعهایروشراستاایندروبرسانیم

.کنیممیعرضه

تنوع خدمات پرداخت
ماژول ها وپالگین های 

اختصاصی 

پرداخت درون برنامه ای جامع تراکنش  گزارشات و منظم تسویه حساب سریع 

ن پشتیبانی حرفه ای و آنالی
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یاینترنتپرداختدرگاه.1.1

IPGکهدشومیاطالقسیستمیبه

ربستدرمالیهایتراکنشامکان

گروه.سازدمیفراهمرااینترنت

هنمایندعنوانبهونداکاروکسب

انایراعتباریکارتشرکترسمی

امیتمباراوجوهانتقالامکانکیش

بوسیلهشتابعضوهایکارت

میفراهمشرکتاینپرداختدروازه

وشفروخریدترتیباینبهوسازد

وهاوبسایتدرخدماتوکاال

نندهکعرضهاینترنتیهایفروشگاه

.گرددمیمیسرخدماتوکاال

؟کننداستفادهتوانندمی(IPG)ازکسانیچه

(IPG)ثرمووآسانهایروشازیکیوهاگزینهبهترینازیکی

بهفروشازحاصلمبالغکلیهواستفروشمبالغدریافتجهت

درگاهمتقاضیضمندر؛گرددمیواریزآنبهمتصلحساب

تسویههوجوواریزبرایحسابچندمعرفیامکاناینترنتیپرداخت

ورتصبهتاباشدمیداراراپرداخت/خریدبامرتبطتراکنش های

.گرددواریزشدهمعرفیهایحساببهوجوهدرصدیسهمی

میبراحتیاستالکترونیکیاعتمادنماددارایشمااگروبسایت

مامیتازکامزدیهیچبدونوکنیداستفادهدرگاهاینازتوانید

!دکنیدریافتراخودخدماتوکاالهزینهشتابعضوهایکارت

یمصورتآسانیبهکهاستفرآیندیپرداختدرگاهاندازیراه

5رحداکث)اقدامازپسروزچندظرفپذیرندهوبسایتوپذیرد

.بودخواهدپرداختدرگاهداراری(کاریروز
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ونداواسطپرداختدرگاه.2.1

بهقموفهنوزخودوبسایتبرایکهدرصورتی

اهدرگوایدنشدهالکترونیکنماددریافت

راوشتانفرنیستنیازندارید،مستقیمپرداخت

.بیاندازیدتعویقبه

؟باشیمداشتهواسطپرداختدرگاهبایدچرا

درگاهاخذبرزمانودشوارهایفرآیندکردنسپریبهنیازیواسط،پرداختدرگاهگرفتنبا

راودخپرداختدرگاهسرعتبهخواهندمیکهآنالینیهایفروشگاهووکارهاوکسبنداردوجود

فتدریاپرداختونداازراخودوبسایتدرگاهتوانندمیساعتچندطیتنهاکننداندازیراه

.نمایند

درگاه.باشدمیونداپرداختدرگاهگزارشاتدرIPGوVPGاصلیهایتفاوتازیکی

درما.استتریبیشجزییاتباوجامعآماریگزارشاتپنلدارای(VPG)ونداپرداخت

بسیاریأکیدتکاربریپنلازآساناستفادهبرکاربر،برایمفیدجزییاتارائهضمنونداپرداخت

،گزارشاتاینازاستفادهومشاهدهبرعالوهواسط،پرداختدرگاهمتقاضیانتاایمداشته

.نکنندتجربهراکاربریهایپنلسایرهایپیچیدگی

دانشنداشتبدونحتیوراحتیبهنمایدمیارائهونداپرداختکههاییافزونهوهاپالگینبا

بااختپردوندا.نمودنصبآنالینپرداختدرگاهمختلفهایسایتدرتوانمینویسیبرنامه

هایماژولقبلازوسازگاراست...ووردپرس،مجنتو،جومالازجملهمحتوامدیریتهایسیستم

اینترنتیپرداختدرگاهبهراخودوبسایتبراحتیتااستشدهآمادهکاربرانبرایهاCMSانواع

هایارتکتمامیکیشایراناعتباریکارتشرکتهمکاریباونداپرداختدرگاهنمایندمتصل

وبسایتواینترنتیهایفروشگاهدرVPGقراردادندرنتیجهوکندمیپشتیبانیراشتابعضو

.گرددمیخدماتوکاالخریدارانپرداختتسهیلبهمنجرخدماتوکاالدهندهارائههای
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Mobile)موبایلیفروشپایانه.4.1 Point Of Sale)

تردهگسسطحدرمرسومسیارکارتخوانهایدستگاههوشمندجایگزینعنوانبهMPOSامروزه

سیستمبابمتناس)موبایلیاپلیکیشنشاملپرداختابزاراین.شودمیاستفادهسیارمشاغلدرای

Cardدستگاهو(IOSواندوریدهایعامل Readerبریموبایلاپلیکیشننصبباکهباشد،می

Cardبابلوتوثبسترطریقازکههمراهتلفنگوشیروی Readerنماید،میبرقرارارتباط

ازاستفاده.است.سازدفراهممحترممجموعهآنمشتریانبرایراپرداختامکانامنبستریدرمیتواند

هوشمندهاینتلفشدنفراگیرباهمسوسیارکارتخوانهایدستگاهجدیدنسلعنوانبهفناوریاین

حالدررعتسبهیافتهتوسعهکشورهایدرنوینالکترونیکپرداختهایروشوتوسعهاینترنتو

های،تاکسسیار،مشاغلهافروشیخردههایحوزهدررشدرونداینایفزایندهطوربهواسترشد

.داردادامه...وها،هتلها،رستوران

نگهداریوتهیهبهنسبتMPOSافزارسختدستگاهخریدهزینه•
.ابدیمیکاهشتوجهیقابلطوربهسنتیکارتخوانهایدستگاه

•MPOSپویاریبستونیستپرداختبرایفروشپایانهیکتنها
.یابدتوسعهتواندمیکهپذیراستانعطافو
انهرزموهرکجاباالتری،درسرعتباهاتراکنشدستگاهاینبا•

.پذیردمیصورت
تبلتیاوموبایلازگیریبهرهباالکترونیکپرداختدرباالامنیت•

تراکنشرسیدارسالدرمحرمانگیحفظوپذیرندهشخصی
هاتراکنشگزارشوحسابآنالینمدیریت•
ارسیمشاغلبرایآنکاربریبامتناسبودستگاهآسانحمل•
•MPOSرفمصکهنامیدسبزافزاریسختتوانمیاغراقبدونرا

.دگردمیپیامکهاتراکنشرسیدورساندمیصفربهراکاغذ
NFCماژولواسطهبهتماسیغیرهایکارتپذیرشقابلیت•

مزایای 

MPOS
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مزایای 

MPOS

VPayپرداختلینک.5.1

داختپرشخصیلینکایجادپولدریافتکارآمدحالعیندروسادههایروشازیکی

ودریافتVPayبا.نمایدمیجلوگیریحسابشمارهوکارتشمارهتکرارازکهاست

Vpayینکلتواندمیبراحتیمتقاضیکهترتیباینبهاستشدهتسهیلوجهپرداخت

،بسیارآنرویبرکلیکباتاکندارسالاجتماعیهایشبکهدریاوکندپیامکراخود

.گرددپرداختبانکیامنبستردرنظرموردوجهسریع،وساده

توانندیمخدمتاینمتقاضیان،ونداپرداختدرفاکتورآنالینصدورامکانباهمچنین

وصادررااندنمودهارائهکهخدمتییاومحصولفاکتورخودکاروکسبنشانونامبا

.گرددپرداختسریعوراحتیبهتاکنندارسالخودمشتریانبرای
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برای اطالعات بیشتر به وبسایت 

vandapardakht.com 

.مراجعه نمایید
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:مارکتینگوندا.2
است،گذاشتهارهاکوکسببربسیاریتاثیرآنالینبازاریابییادیجیتالبازاریابیحاضر،حالدر

ایندر.اندآوردهرویدیجیتالبازاریابیبهکارهاوکسبوتجارتهایبخشتمامیکهطوریبه

وبقارقابت،جهتدرفرصتیآنالین،بازاریابییادیجیتالبازاریابیهایتکنیکوابزارشرایط،

ازفادهاستباوندامارکتینگدرما.استکردهفراهمآنهاصاحبانبرایکارهاوکسبرشدحتی

ایجادوبازدیدتکرارتبدیل،نرخافزایشبرتمرکزباآنالینبازاریابیدرمختلفهایروش

بازاریابیدرشماشرکتموفقیتبرایهاییاستراتژیتوسعهوگسترشبهبرندبرایوفاداری

.ایمکردهپیدادستاینترنتی
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درجه360مارکتینگدیجیتالکمپین
نیزمارکتینگدیجیتالدرجه۳60هایکمپینآنبهکهدیجیتالبازاریابیجانبههمههایکمپین

راواقعیادارهویکبهویتبدیلتامشتریجذبوکشفلحظاتترینابتداییازشود،میگفته

مارکتینگدیجیتالکمپین.بردمیبهرهدیجیتالراهکارهایتمامیازکاراینبرایومیدهدپوشش

هویتایجادجهتمارکتینگدیجیتالهایاستراتژیوهاکانالتمامیشاملوندادرجه۳60

برندیزتماایجادودیجیتالبرندینگراستایدرعملاینوشودمیآنالینفضایدریکپارچه

.گرددمیرقبادیگربهنسبتوکارکسب

ماشبرندویژهمارکتینگدیجیتالاستراتژیتدوین.1.2

یممهم،بسیارفاکتوراین.استیکپارچگیفاکتوردرجه۳60هایکمپیناساسیواولاصل

رادرجه۳60کمپیناثربخشیتاشودتدوینوطراحیمناسبواصولیاستراتژییکبابایست

«ارکتینگموندا»مختلفواحدهایتوسطکمپیننوعایندرکهاجراییتاکتیکچند.دهدافزایش

ازیشپکهباشدشماکاروکسبکالناستراتژیواهدافراستایدربایستمی،شودمیاجرا

.شودمیتدوین«مارکتینگوندا»استراتژیواحدتوسطکمپیناجرای
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رقباتحلیلووکارکسبتحلیل

مارکتینگدیجیتالبرایمدونبرنامهتدوین

بهینهتبلیغاتیهایروشوابزارهاانتخاب

بازدهحداکثرایجادبرایتبلیغاتیهایکمپینیکپارچهطراحی

عملکردگیریاندازههایشاخصتعیین(KPI)کمپینموفقیتمیزانگیریاندازهبرای

مارکتینگدیجیتال

سایتوب2.2

سایتطراحی1.2.2
:سایتطراحیدر"مارکتینگوندا"استانداردهای

سایتبودنفردبهمنحصروجذابیت

سئوقوانینوقوائدتماماصولیرعایت

سایتبارگذاریسرعتباالترین

تبلتوموبایلدرصحیحنمایشوبودنریسپانسیو

رایجمرورگرهایتمامباانطباق

کافرماتجارتباسایتشدهمهندسیانطباقوهمخوانی

عمومیکدهایوهاقالبازاستفادهعدمواختصاصیکدنویسی

مشاورهجلساتدرمشتریبرایمنصفانهوشفافهزینهتعیین

پسندکاربروجذابگرافیک

باشدپذیرمقیاس

کندمنطبقشماومشتریاننیازهایباراخودشتواندمیزمانطولدر

باالامنیت

رساندمیهدفشبهکلیککمترینباراکاربر.
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محتواتولید2.2.2

(SEO)جستجوگرموتورهایبرایسایتسازیبهینه3.2.2

مارکتینگایمیل4.2.2

اجتماعیهایشبکهمدیریت5.2.2

مارکتینگویدئووگرافیکموشن1.3.2

Gifتبلیغاتیبنرطراحی2.3.2

لوگوطراحی3.3.2

اداریستطراحی4.3.2

بروشوروکاتالوگطراحی5.3.2

طراحی وگرافیک  3.2
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مدیرت
پروژه

وندا

طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت پروژه

بریفیکنظارتواستقرارساختار،طراحیپروژه،مدیریتجامعنظامبهبودوتوسعهرشد،طرح،اینازهدف

:گرفتخواهدانجامذیلفازهایدرکهمی باشدپروژهمدیریتنظامبلوغوشکل گیری

جامعامنظمطلوبچشم اندازتدوینپروژه،مدیریتجامعنظامجاریوضعیتارزیابیوطرحنیازسنجی

مطلوبدازچشم انوجاریوضعیتبینشکافتحلیلوآنبهوابستهتعالیمدلطراحیپروژه،مدیریت

پروژهمدیریتنظامتوسعه

مناسبیمتدولوژبستهآماده سازیپروژه،مدیریتجامعنظامعملیاتیبرنامه هایونهاییساختارطراحی

تدوینونیازموردالگوهایوفرم هارویه ها،فرآیندها،کلیههمراهبهسازمانپروژه هایمدیریتجهت

نیازموردآموزشیبرنامه های

،شدهارائهژیمتدولوبازبینیوپیاده سازیروندبرنظارتپروژه،مدیریتجامعنظاماستقرارپیاده سازی،

تمدیریسرویس هایوآموزشیبرنامه هایارائهپایلوت،صورتبهموجودپروژه هایازتعدادیشروع

پروژه

تنوعوابعادپیچیدگی،بهتوجهباهاپروژهکارایمدیریت

رو ژهپفضایبرحاکممختلفهایمحدودیتنیزوهاپروژه

میمناسبپروژهمدیریتسیستمازاستفادهمستلزمها

هبطریقازونداکاروکسبگروهراستاایندر.باشد

هپروژمدیرانتجربهوتخصص،دانشگذاریاشتراك

رایطشبامتناسبپروژهمدیریتخدماتارائهبهاقدامخود،

:نمایدمیزیربشرحهاسازمان
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(PMO)طراحی، استقرار و پیاده سازی دفاتر مدیریت پروژه 

قادرژهپرومدیریتدفاتراستقراروطراحیزمینهدرونداوکارکسبگروهمشاورهخدماتازاستفادهبا

.نماییدشناساییراخودسازمانپروژهمدیریتدفترمناسبساختارومدلبودخواهید

را…ومانیسازساختارپروژه،مدیریتدفترمتدولوژیوابزارنیاز،موردبرنامه هایکلیهمی توانیدهمچنین

مدیریتروهگنگاه.نماییدبومی سازیالمللیبینشرکت هایوسازمان هاسایردرموجودتجاربازاستفادهبا

وفازیامالکنگاهیآنبهوابستهپروژهمدیریتمتدولوژی هایوپروژهمدیریتدفتراستقراربهونداپروژه

سمتهبحرکتبعدمراحلدر.می باشدپروژهمدیریتدرسازمانبحرانینقاطکردنبرطرفبرتکیهبا

استقرارویطراحگام هایازبخشی.بودخواهدبلوغتعالیمدل هایاساسبرپروژهمدیریتپیچیده ترمباحث

:می باشدذیلشرحبهپروژهمدیریتدفاتر

(سازماندرآنتوانایی هایازحداکثراستفادهمنظوربه)پروژهمدیریتدفترشیوهومدلبهترینطراحی

پروژهمدیریتدفترفعالیت هایحوزهوخدماتشرحتدوینوطراحی

مدیریتاریجمشکالتوضعفکلیدینقاطیافتنمنظوربهسازمانپروژهمدیریتنظامآسیب شناسی

پروژه

پروژهمدیریتنظاماندازچشمسندتدوین

پروژهمدیریتنظامپیاده سازیاستراتژیکسندوبرنامهتدوین

پروژهمدیریتدفتراستقرارتفصیلیوجامعبرنامه

پروژهمدیریتدفتررسمیفعالیت هایشروعواستقرار
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زمانیسااستقرار و پیاده سازی سامانه مدیریت پروژه 

Microsoft EPM 2013

یریتمدجامعسیستم هایبهنیازمنابع،وپروژه هابهترمدیریتمنظوربه

ه اینب.می شوداحساسپروژه هامحوریتباشرکت هاییدرخصوصبهپروژه

ژهپرومدیریتراهکارعنوانتحتراهکاریمایکروسافتشرکتمنظور

شاملراهکاراین.استکردهارائهمهماینبهپرداختنبرایسازمانی

نترلکجهتمایکروسافتشرکتکهاستمرتبطنرم افزارهایازمجموعه ای

.استکردهارائهسازمان هادرپروژه هامدیریتو

دسترسیپروژهاطالعاتبهوبطریقازمی توانEPMراهکاراستقراربا

.کردبرقراروبطریقازپروژهتیمباراارتباطاتتمامیوداشته
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EPMاستقرار راهکار اهداف 

پروژه هااطالعاتیکپارچگیازاطمینانواطالعاتورودتسهیلجهتبستریایجاد•

پروژه هاوضعیتبهمدیراندستیابیتسهیل•

آتیپروژه هایدرآمده،دستبهتجربیاتازاستفادهجهتروشیایجاد•

پروژهمستنداتایجادزمانتسهیلوصرفه جویی•

کار آمدوشفافصورتبهارتباطاتبرقراری•

پروژهتحلیلوتجزیهجهتمبناییایجاد•

پروژهانسانینیرویومنابعمدیریت•

سردرگمیوامورتداخلکاهش•

پروژه مستنداتمدیریت•

پروژهزمانمدیریت•

پروژههزینهمدیریت•

داده هافرمتسازیاستاندارد•

تیمبهجدیدافرادورودتسهیل•

پروژهبرایمفیدومختصرمستنداتتأمین•

وضعیتازمدیریتیداشبورد هایایجاد•

پروژه ها

سیدسترسطوحوامنیتازاطمینانحصول•

کاربران

اجرایرویه هایوروش هااستاندارد سازی•

سازماندرپروژه ها

ازفادهاستباپروژهاثربخشوموثرمدیریت•

مایکروسافتافزارینرمراهکار

پروژه هابرایعملکردیهایشاخصایجاد•

(…وزمانی،فیزیکی،مالیشاخص)
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EPMساختار نرم افزاری راهکار 

سخهنمیانایندرکهاستشدهبازارواردسازمانیپروژهمدیریتراهکارازنسخهچندینتاکنون
EPM :استزیرمحصوالتشاملراهکاراین.داردوی ژه ایجایگاه2013

Microsoft project 2013
این.دمی دهنتغییروایجادراسازمانیمنابعوپروژه هاآنتوسطپروژهمدیرانکهکاملینرم افزار
.می شوندذخیرهسرورپراجکتاطالعاتیبانکدرمنابعوپروژه ها

Microsoft project server 2013
سبددل هایموگزارشاتوضعیت،گزارشاتکاربرگ ها،سرورپراجکتمایکروسافتاطالعاتیبانک

فراهمدیدجپروژه هایسریعترتعریفبرایراالگو هاوسازمانی،جامعالگویسازمانی،منابعپروژه ها،
.می کند

Microsoft sharepoint server 2013
تبادلبهرسیدستامکانسازمانمدیرانومنابع،پروژهمدیرانتیم،اعضاءبهکهوببرمبتنینرم افزار

.کندمیفراهموبمحیطدرراپروژهوقایعتمامیکلدروپروژهمکاتباتاسناد،اطالعات،

18



طراحی سامانه های سفارشی.4

موبایلورنتاینتطریقازاقتصادیواجتماعیتعامالتعمده بخشانجاموو کارکسب سیستمتغییر

عرصه بهدورووتوجهاهمیتبیانگرحقوقی،وحقیقیاشخاصاقتصادیرشدباآنمستقیمرابطهو

وکسبگروه.استتکنولوژیباهمگامپیشرویوکسب و کاربودنروزبه دروبوموبایلخدمات

هایرهمشاوارائهآمادگیدارایتک،فینیحوزهدرخودمفیدتجربهسالچندینواسطهبهونداکار

ریافزانرمهایحلراهتوسعهوتعریفجهتهاسازمانوتجاریهایشرکتبههدفمندافزارینرم

هاشرکتبهکمکگروهاینهدف.استافزارینرمهایسامانهسازیپیادهوطراحیچنینهمو

.باشدمیموبایلووبهایافزارنرمزمینهدرهاحلراهبهترینکشفبرای
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ما استمعنای موفقیتمشتریان بهموفقیت
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