مقدمه :
گروه کسب وکار وندا با شماره ثبت  514702وکد اقتصادی  411581767956با کسب
تجربیات چندین ساله درجهت تامین نیازهای تخصصی و متنوع کسب و کارها گسترش یافته است .
گروه کسب وکار وندا در حال حاضر شامل دپارتمان های مختلفی است که با اتکا به دانش و تجربه
به طور پویا ونظامند در راستای تحقق اهدافی نظیر توسعه و رشد کسب وکارها و ارتقا مستمر آن ها
مشغول فعالیت هستند و هدف کارآفرینی مهمترین عاملی بوده است که فراتر از انگیزه های
اقتصادی مدنظر قرار گرفته شده است.
گستره کاری شرکت با توجه به ظرفیت و توانمندی های منابع انسانی شامل زمینه های متنوعی است
که همکاری و مشارکت در رشد کسب وکارها و فرصت خدمت رسانی را برای گروه کسب
وکاروندا تسهیل نموده است.
در ادامه به معرفی مجموعه خدمات می پردازیم .
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مجموعه خدمات گروه کسب وکار وندا شامل کارگروه های
ونداپرداخت  ،وندا مارکتینگ  ،مدیریت پروژه وندا و طراحی و توسعه
سامانه های سفارشی است .
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 .1وندا پرداخت :
وندا پرداخت به عنوان یکی از خدمات گروه کسب وکار وندا و نماینده رسمی شرکت کارت
اعتباری ایران کیش در حوزه فین تک فعالیت می کند ؛ ونداپرداخت یک پرداخت یار است که
مجموعه راهکارهای کاملی از روش های مدرن پرداخت ارائه می دهد.
راهکارهای ارائه شده مبتنی بر فناوری های نوین و متناسب با امکانات و شرایط افراد وکسب
وکارهای مختلف است و برای صاحبان مشاغل بستری امن و درعین حال انعطاف پذیرفراهم می
سازد .ما در ونداپرداخت سعی کرده ایم موانع و یا دشواری های پرداخت و دریافت وجه را به صفر
برسانیم و در این راستا روش های متنوع و البته آسان را در قالب مجموعه خدمات ونداپرداخت
عرضه می کنیم.
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تنوع خدمات پرداخت

ماژول ها وپالگین های
اختصاصی

تسویه حساب سریع و منظم

گزارشات جامع تراکنش

پشتیبانی حرفه ای و آنالین

پرداخت درون برنامه ای

 .1.1درگاه پرداخت اینترنتی

 IPGبه سیستمی اطالق می شود که

امکان تراکنش های مالی در بستر
اینترنت را فراهم می سازد  .گروه
کسب و کار وندا به عنوان نماینده
رسمی شرکت کارت اعتباری ایران
کیش امکان انتقال وجوه را با تمامی
کارت های عضو شتاب بوسیله
دروازه پرداخت این شرکت فراهم می
سازد و به این ترتیب خرید و فروش
کاال و خدمات در وبسایت ها و
فروشگاه های اینترنتی عرضه کننده
کاال و خدمات میسر می گردد.

چه کسانی از ) (IPGمی توانند استفاده کنند ؟

) (IPGیکی از بهترین گزینه ها و یکی از روش های آسان و موثر
جهت دریافت مبالغ فروش است و کلیه مبالغ حاصل از فروش به
حساب متصل به آن واریز می گردد؛ در ضمن متقاضی درگاه
پرداخت اینترنتی امکان معرفی چند حساب برای واریز وجوه تسویه
تراکنشهای مرتبط با خرید /پرداخت را دارا می باشد تا به صورت
سهمی درصدی وجوه به حساب های معرفی شده واریز گردد.
اگروبسایت شما دارای نماد اعتماد الکترونیکی است براحتی می
توانید از این درگاه استفاده کنید و بدون هیچ کامزدی از تمامی
کارت های عضو شتاب هزینه کاال و خدمات خود را دریافت کنید !
راه اندازی درگاه پرداخت فرآیندی است که به آسانی صورت می
پذیرد و وبسایت پذیرنده ظرف چند روز پس از اقدام (حداکثر 5
روز کاری) داراری درگاه پرداخت خواهد بود .
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 .2.1درگاه پرداخت واسط وندا
درصورتی که برای وبسایت خود هنوز موفق به

دریافت نماد الکترونیک نشده اید و درگاه
پرداخت مستقیم ندارید ،نیاز نیست فروشتان را
به تعویق بیاندازید .

چرا باید درگاه پرداخت واسط داشته باشیم ؟
با گرفتن درگاه پرداخت واسط ،نیازی به سپری کردن فرآیند های دشوار و زمانبر اخذ درگاه
وجود ندارد وکسب وکارها و فروشگاههای آنالینی که می خواهند به سرعت درگاه پرداخت خود را
راه اندازی کنند تنها طی چند ساعت می توانند درگاه وبسایت خود را از وندا پرداخت دریافت
نمایند.
یکی از تفاوت های اصلی  VPGو  IPGدر گزارشات درگاه پرداخت وندا می باشد .درگاه
پرداخت وندا ) (VPGدارای پنل گزارشات آماری جامع و با جزییات بیش تری است .ما در
ونداپرداخت ضمن ارائه جزییات مفید برای کاربر ،بر استفاده آسان از پنل کاربری تأکید بسیاری
داشتهایم تا متقاضیان درگاه پرداخت واسط ،عالوه بر مشاهده و استفاده از این گزارشات،

پیچیدگیهای سایر پنل های کاربری را تجربه نکنند.
با پالگین ها و افزونه هایی که ونداپرداخت ارائه می نماید به راحتی و حتی بدون داشتن دانش
برنامه نویسی می توان در سایت های مختلف درگاه پرداخت آنالین نصب نمود .وندا پرداخت با
سیستم های مدیریت محتوا ازجمله وردپرس،مجنتو،جومال و ...سازگاراست و از قبل ماژول های
انواع  CMSها برای کاربران آماده شده است تا براحتی وبسایت خود را به درگاه پرداخت اینترنتی
متصل نمایند درگاه پرداخت وندا با همکاری شرکت کارت اعتباری ایران کیش تمامی کارت های
عضو شتاب را پشتیبانی می کند و درنتیجه قراردادن  VPGدر فروشگاه های اینترنتی و وبسایت
های ارائه دهنده کاال و خدمات منجر به تسهیل پرداخت خریداران کاال و خدمات می گردد.
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 .4.1پایانه فروش موبایلی ()Mobile Point Of Sale
امروزه  MPOSبه عنوان جایگزین هوشمند دستگاه های کارتخوان سیار مرسوم در سطح گسترده
ای در مشاغل سیار استفاده می شود.این ابزار پرداخت شامل اپلیکیشن موبایلی (متناسب با سیستم
عامل های اندورید و ) IOSو دستگاه  Card Readerمی باشد ،که با نصب اپلیکیشن موبایلی بر

روی گوشی تلفن همراه که از طریق بستر بلوتوث با Card Readerارتباط برقرار می نماید،
میتواند در بستری امن امکان پرداخت را برای مشتریان آن مجموعه محترم فراهم سازد.است.استفاده از
این فناوری به عنوان نسل جدید دستگاه های کارتخوان سیار همسو با فراگیر شدن تلفن های هوشمند
و اینترنت وتوسعه روش های پرداخت الکترونیک نوین در کشورهای توسعه یافته به سرعت در حال
رشد است و به طور فزاینده ای این روند رشد در حوزه های خرده فروشی ها ،مشاغل سیار ،تاکسی ها
،رستوران ها ،هتل ها و ...ادامه دارد.
•
•

مزایای
MPOS

•

•
•
•
•
•
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هزینه خرید دستگاه سخت افزار  MPOSنسبت به تهیه و نگهداری
دستگاههای کارتخوان سنتی به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
 MPOSتنها یک پایانه فروش برای پرداخت نیست و بستری پویا
و انعطاف پذیراست که می تواند توسعه یابد.
با این دستگاه تراکنش ها با سرعت باالتری،در هرکجا و هرزمان
صورت می پذیرد.
امنیت باال در پرداخت الکترونیک با بهرهگیری از موبایل و یا تبلت
شخصی پذیرنده و حفظ محرمانگی در ارسال رسید تراکنش
مدیریت آنالین حساب و گزارش تراکنش ها
حمل آسان دستگاه و متناسب با کاربری آن برای مشاغل سیار
 MPOSرا بدون اغراق می توان سخت افزاری سبز نامید که مصرف
کاغذ را به صفر می رساند و رسید تراکنش ها پیامک می گردد.
قابلیت پذیرش کارت های غیر تماسی به واسطه ماژول NFC

مزایای
MPOS

 .5.1لینک پرداخت VPay
یکی از روش های ساده و در عین حال کارآمد دریافت پول ایجاد لینک شخصی پرداخت
است که از تکرار شماره کارت و شماره حساب جلوگیری می نماید .با VPayدریافت و
پرداخت وجه تسهیل شده است به این ترتیب که متقاضی براحتی می تواند لینک Vpay
خود را پیامک کند و یا در شبکه های اجتماعی ارسال کند تا با کلیک بر روی آن ،بسیار
ساده و سریع ،وجه مورد نظر در بستر امن بانکی پرداخت گردد .
همچنین با امکان صدور آنالین فاکتور در ونداپرداخت  ،متقاضیان این خدمت می توانند
با نام و نشان کسب و کار خود فاکتور محصول و یا خدمتی که ارائه نموده اند را صادر و
برای مشتریان خود ارسال کنند تا به راحتی و سریع پرداخت گردد.
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برای اطالعات بیشتر به وبسایت
vandapardakht.com
مراجعه نمایید.
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 .2وندا مارکتینگ:
در حال حاضر ،بازاریابی دیجیتال یا بازاریابی آنالین تاثیر بسیاری بر کسب و کارها گذاشته است،
به طوری که تمامی بخشهای تجارت و کسب و کارها به بازاریابی دیجیتال روی آورده اند .در این
شرایط ،ابزار و تکنیکهای بازاریابی دیجیتال یا بازاریابی آنالین ،فرصتی در جهت رقابت ،بقا و
حتی رشد کسب و کارها برای صاحبان آنها فراهم کرده است .ما در وندامارکتینگ با استفاده از
روش های مختلف در بازاریابی آنالین با تمرکز بر افزایش نرخ تبدیل ،تکرار بازدید و ایجاد
وفاداری برای برند به گسترش و توسعه استراتژی هایی برای موفقیت شرکت شما در بازاریابی
اینترنتی دست پیدا کرده ایم.
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کمپین دیجیتال مارکتینگ  360درجه
کمپین های همه جانبه بازاریابی دیجیتال که به آن کمپین های  ۳60درجه دیجیتال مارکتینگ نیز
گفته می شود ،از ابتدایی ترین لحظات کشف و جذب مشتری تا تبدیل وی به یک هوادار واقعی را
پوشش میدهد و برای این کار از تمامی راهکارهای دیجیتال بهره می برد .کمپین دیجیتال مارکتینگ
 ۳60درجه وندا شامل تمامی کانال ها و استراتژی های دیجیتال مارکتینگ جهت ایجاد هویت
یکپارچه در فضای آنالین می شود و این عمل در راستای برندینگ دیجیتال و ایجاد تمایز برند
کسب وکار نسبت به دیگر رقبا می گردد.

.1.2تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ ویژه برند شما
اصل اول و اساسی کمپین های  ۳60درجه فاکتور یکپارچگی است  .این فاکتور بسیار مهم ،می
بایست با یک استراتژی اصولی و مناسب طراحی و تدوین شود تا اثربخشی کمپین  ۳60درجه را
افزایش دهد  .چند تاکتیک اجرایی که در این نوع کمپین توسط واحدهای مختلف «وندا مارکتینگ»
اجرا می شود  ،می بایست در راستای اهداف و استراتژی کالن کسب و کار شما باشد که پیش از
اجرای کمپین توسط واحد استراتژی «وندا مارکتینگ» تدوین می شود.
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 تحلیل کسب وکار و تحلیل رقبا
 تدوین برنامه مدون برای دیجیتال مارکتینگ
 انتخاب ابزارها و روش های تبلیغاتی بهینه
 طراحی یکپارچه کمپین های تبلیغاتی برای ایجاد حداکثر بازده

 تعیین شاخص های اندازه گیری عملکرد) (KPIبرای اندازه گیری میزان موفقیت کمپین
دیجیتال مارکتینگ

 2.2وب سایت
 1.2.2طراحی سایت
استانداردهای "وندا مارکتینگ" در طراحی سایت:

 جذابیت و منحصر به فرد بودن سایت
 رعایت اصولی تمام قوائد و قوانین سئو
 باالترین سرعت بارگذاری سایت
 ریسپانسیو بودن و نمایش صحیح در موبایل و تبلت
 انطباق با تمام مرورگرهای رایج
 همخوانی و انطباق مهندسی شده سایت با تجارت کافرما

 کدنویسی اختصاصی و عدم استفاده از قالب ها و کدهای عمومی
 تعیین هزینه شفاف و منصفانه برای مشتری در جلسات مشاوره
 گرافیک جذاب و کاربر پسند
 مقیاس پذیر باشد
 در طول زمان می تواند خودش را با نیازهای مشتریان و شما منطبق کند
 امنیت باال
 کاربر را با کمترین کلیک به هدفش می رساند.
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 2.2.2تولید محتوا
 3.2.2بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجوگر ()SEO
 4.2.2ایمیل مارکتینگ
 5.2.2مدیریت شبکه های اجتماعی

 1.3.2موشن گرافیک و ویدئو مارکتینگ

 3.2طراحی وگرافیک

 2.3.2طراحی بنر تبلیغاتی Gif
 3.3.2طراحی لوگو
 4.3.2طراحی ست اداری
 5.3.2طراحی کاتالوگ و بروشور
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مدیرت
پروژه

مدیریت کارای پروژه ها با توجه به پیچیدگی ،ابعاد و تنوع
پروژه ها و نیز محدودیت های مختلف حاکم بر فضای پروژه
ها مستلزم استفاده از سیستم مدیریت پروژه مناسب می

باشد .در این راستا گروه کسب و کار وندا از طریق به

وندا

اشتراك گذاری دانش  ،تخصص و تجربه مدیران پروژه
خود ،اقدام به ارائه خدمات مدیریت پروژه متناسب با شرایط
سازمان ها بشرح زیر می نماید:

طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت پروژه
هدف از این طرح ،رشد ،توسعه و بهبود نظام جامع مدیریت پروژه ،طراحی ساختار ،استقرار و نظارت کیفی بر
شکلگیری و بلوغ نظام مدیریت پروژه میباشد که در فازهای ذیل انجام خواهد گرفت:
 نیازسنجی طرح و ارزیابی وضعیت جاری نظام جامع مدیریت پروژه ،تدوین چشمانداز مطلوب نظام جامع

مدیریت پروژه ،طراحی مدل تعالی وابسته به آن و تحلیل شکاف بین وضعیت جاری و چشمانداز مطلوب
توسعه نظام مدیریت پروژه
 طراحی ساختار نهایی و برنامههای عملیاتی نظام جامع مدیریت پروژه ،آمادهسازی بسته متدولوژی مناسب
جهت مدیریت پروژههای سازمان به همراه کلیه فرآیندها ،رویهها ،فرمها و الگوهای مورد نیاز و تدوین
برنامههای آموزشی مورد نیاز
 پیادهسازی ،استقرار نظام جامع مدیریت پروژه ،نظارت بر روند پیادهسازی و بازبینی متدولوژی ارائه شده،
شروع تعدادی از پروژههای موجود به صورت پایلوت ،ارائه برنامههای آموزشی و سرویسهای مدیریت
پروژه
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طراحی ،استقرار و پیادهسازی دفاتر مدیریت پروژه ()PMO
با استفاده از خدمات مشاوره گروه کسب وکار وندا در زمینه طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه قادر
خواهید بود مدل و ساختار مناسب دفتر مدیریت پروژه سازمان خود را شناسایی نمایید.
همچنین میتوانید کلیه برنامههای مورد نیاز ،ابزار و متدولوژی دفتر مدیریت پروژه ،ساختار سازمانی و … را
با استفاده از تجارب موجود در سایر سازمانها و شرکتهای بین المللی بومیسازی نمایید .نگاه گروه مدیریت
پروژه وندا به استقرار دفتر مدیریت پروژه و متدولوژیهای مدیریت پروژه وابسته به آن نگاهی کامال فازی و
با تکیه بر برطرف کردن نقاط بحرانی سازمان در مدیریت پروژه میباشد .در مراحل بعد حرکت به سمت
مباحث پیچیدهتر مدیریت پروژه بر اساس مدلهای تعالی بلوغ خواهد بود .بخشی از گامهای طراحی و استقرار
دفاتر مدیریت پروژه به شرح ذیل میباشد:
 طراحی بهترین مدل و شیوه دفتر مدیریت پروژه (به منظور استفاده حداکثر از تواناییهای آن در سازمان)
 طراحی و تدوین شرح خدمات و حوزه فعالیتهای دفتر مدیریت پروژه
 آسیبشناسی نظام مدیریت پروژه سازمان به منظور یافتن نقاط کلیدی ضعف و مشکالت جاری مدیریت
پروژه
 تدوین سند چشم انداز نظام مدیریت پروژه
 تدوین برنامه و سند استراتژیک پیادهسازی نظام مدیریت پروژه
 برنامه جامع و تفصیلی استقرار دفتر مدیریت پروژه
 استقرار و شروع فعالیتهای رسمی دفتر مدیریت پروژه
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استقرار و پیاده سازی سامانه مدیریت پروژه سازمانی
Microsoft EPM 2013
به منظور مدیریت بهتر پروژهها و منابع ،نیاز به سیستمهای جامع مدیریت
پروژه به خصوص در شرکتهایی با محوریت پروژهها احساس میشود .بهاین
منظور شرکت مایکروسافت راهکاری تحت عنوان راهکار مدیریت پروژه
سازمانی برای پرداختن به این مهم ارائه کرده است .این راهکار شامل
مجموعهای از نرمافزارهای مرتبط است که شرکت مایکروسافت جهت کنترل
و مدیریت پروژهها در سازمانها ارائه کرده است.
با استقرار راهکار  EPMمیتوان از طریق وب به اطالعات پروژه دسترسی
داشته و تمامی ارتباطات را با تیم پروژه از طریق وب برقرار کرد.

16

اهداف استقرار راهکار EPM
• ایجاد بستری جهت تسهیل ورود اطالعات و اطمینان از یکپارچگی اطالعات پروژهها
• تسهیل دستیابی مدیران به وضعیت پروژهها
• ایجاد روشی جهت استفاده از تجربیات به دست آمده ،در پروژههای آتی
• صرفهجویی و تسهیل زمان ایجاد مستندات پروژه
• برقراری ارتباطات به صورت شفاف و کارآمد
• ایجاد مبنایی جهت تجزیه و تحلیل پروژه
• مدیریت منابع و نیروی انسانی پروژه

• کاهش تداخل امور و سردرگمی
• مدیریت مستندات پروژه
• مدیریت زمان پروژه
• مدیریت هزینه پروژه
• استاندارد سازی فرمت دادهها

• تسهیل ورود افراد جدید به تیم
• تأمین مستندات مختصر و مفید برای پروژه
• ایجاد داشبوردهای مدیریتی از وضعیت
پروژهها
• حصول اطمینان از امنیت و سطوح دسترسی
کاربران
• استانداردسازی روشها و رویههای اجرای

پروژهها در سازمان
• مدیریت موثر و اثربخش پروژه با استفاده از
راهکار نرم افزاری مایکروسافت
• ایجاد شاخص های عملکردی برای پروژهها
(شاخص مالی  ،فیزیکی  ،زمانی و … )
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ساختار نرم افزاری راهکار EPM
تاکنون چندین نسخه از راهکار مدیریت پروژه سازمانی وارد بازار شده است که در این میان نسخه
 EPM 2013جایگاه ویژهای دارد .این راهکار شامل محصوالت زیر است:
Microsoft project 2013
نرمافزار کاملی که مدیران پروژه توسط آن پروژهها و منابع سازمانی را ایجاد و تغییر میدهند .این
پروژهها و منابع در بانک اطالعاتی پراجکت سرور ذخیره میشوند.
Microsoft project server 2013
بانک اطالعاتی مایکروسافت پراجکت سرور کاربرگها ،گزارشات وضعیت ،گزارشات و مدلهای سبد
پروژهها ،منابع سازمانی ،الگوی جامع سازمانی ،و الگوها را برای تعریف سریعتر پروژههای جدید فراهم
میکند.
Microsoft sharepoint server 2013
نرمافزار مبتنی بر وب که به اعضاء تیم ،مدیران پروژه ،منابع و مدیران سازمان امکان دسترسی به تبادل
اطالعات ،اسناد ،مکاتبات پروژه و در کل تمامی وقایع پروژه را در محیط وب فراهم می کند.
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.4طراحی سامانه های سفارشی
تغییر سیستم کسب وکار و انجام بخش عمده تعامالت اجتماعی و اقتصادی از طریق اینترنت و موبایل
و رابطه مستقیم آن با رشد اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی ،بیانگر اهمیت توجه و ورود به عرصه
خدمات موبایل و وب در به روز بودن کسبوکار و پیشروی همگام با تکنولوژی است .گروه کسب و
کار وندا به واسطه چندین سال تجربه مفید خود در حوزهی فین تک ،دارای آمادگی ارائه مشاوره های
نرم افزاری هدفمند به شرکت های تجاری و سازمان ها جهت تعریف و توسعه راه حل های نرم افزاری
و هم چنین طراحی و پیاده سازی سامانه های نرم افزاری است .هدف این گروه کمک به شرکت ها
برای کشف بهترین راه حل ها در زمینه نرم افزار های وب و موبایل می باشد.
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موفقیت مشتریان به معنای موفقیت ما است
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