
  

 رادیکال فزٍش ٍ هطتزی هذیزیت افشار ًزم

 

 ٍ هطتزی هذیزیت" افشار ًزم ، ًیست پذیزاهکاى رٍس تِ ٍ دقیق اطالػات تذٍى افشاری ًزم ضزکت یک هذیزیت

 .دّذهی افشایص را ساسهاى کارایی ٍ ٍریتْزُ "رادیکال فزٍش

 تزیي کَتاُ در ٍ ًوائیذ ًگْذاری ٍ ثثت را هطتزیاًتاى سَاتق ٍ اطالػات تَاًیذ هی ضوا سیستن ایي اس استفادُ تا

 ّوَارُ ّوچٌیي. ًوائیذ دّی ساهاى را هطتزیاى تِ گَیی پاسخ ٍ فزٍش ّای فؼالیت تَاًیذ هی ، هوکي سهاى

 .داضت خَاّیذ هطتزیاى پطتیثاًی سهاى هذت ٍ ّا حساب اس غحیحی ٍ دقیق ، رٍس تِ اطالػات

 ٍ است ضذُ تَلیذ افشاری ًزم ّای ضزکت تزای اختػاغی تػَرت "رادیکال فزٍش ٍ هطتزی هذیزیت" افشار ًزم

 ٍجِ دریافت)پستی فزٍش - ًقذی فزٍش ضاهل کِ فزٍش هختلف حاالت ٍ هطتزی اطالػات ثثت افشار ًزم ایي ّذف

 ٍ هالی اطالػات لحاظ اس را هطتزی یک ٍضؼیت تَاًیذ هی لحظِ ّز در کِ تاضذ هی اػتثاری فزٍش ٍ( تَسیغ سهاى در

 .ًوائیذ تزرسی را پطتیثاًی سهاى هذت ّوچٌیي ٍ جذیذ سفارضات

 رضایت ضوا هطتزیاى ٍ ًوَدُ آساى تسیار را ّا درخَاست پیگیزی ، "رادیکال فزٍش ٍ هطتزی هذیزیت افشار ًزم"

 .داضت خَاّذ را ضوا ضزکت اس خزیذ تِ ًسثت تیطتزی خاطز

 

  پایِ اطالػات

 

ضزیة ّوزاُ تِ ٍاحذ تؼزیف 

ّوکار قیوت ٍ فزٍش قیوت ، کذ ّوزاُ تِ خذهات یا ٍ( افشار ًزم) کاال تؼزیف 

هطتزیاى تؼزیف 

ضذ خَاّذ چاج فزستٌذُ ٍ گیزًذُ اطالػات آى در کِ:  پستی ّای چاج. 

تِ خذهات یا ٍ( افشار ًزم) کاالّا تزای پطتیثاًی اًَاع تؼزیف اهکاى:  پطتیثاًی اطالػات تؼزیف 

 هثلغ ّوزاُ

(ضذ خَاّذ ًَضتِ اختػاغی تػَرت ًیاس غَرت در) کذّا ایجاد ٍ فؼالساسی ّای کذ گزفتي قزار 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فزٍش ػولیات

 
ضزکت ّای ّشیٌِ ٍ درآهذ ثثت 

( افشار سخت/  افشاری ًزم قفل) دریافتی ّای قفل تؼذاد تا ّوزاُ هطتزیاى ٍاریشی اطالػات ثثت

 هطتزی تَسط

هطتزی تَسط( افشار سخت/  افشاری ًزم قفل) دریافتی ّای قفل اطالػات ثثت 

اس پس ٍاریشی اطالػات تِ اًتقال اهکاى ٍ( تَسیغ سهاى در ٍجِ دریافت) پستی خزیذ اطالػات ثثت 

 ٍجِ دریافت

فزٍش فاکتَر ٍ فاکتَر پیص چاج ٍ اػتثاری ّای فاکتَر اطالػات ثثت 

افشار ًزم تِ تَجِ تا پطتیثاًی پایاى تاریخ ٍ ضزٍع تاریخ ّوزاُ تِ هطتزیاى پطتیثاًی اطالػات ثثت 

 هطتزی تَسط ضذُ خزیذاری

ًیاس غَرت در) هطتزی تَسط ضذُ خزیذاری افشار ًزم تِ آى اختػاظ ٍ فؼالساسی ّای کذ ایجاد 

 (ضذ خَاّذ ًَضتِ اختػاغی تػَرت

ضزکت ّای دارایی ٍ اهَال ثثت 

 

 هطتزیاى ّای درخَاست ٍ سفارضات

 
ضذُ تاییذ ٍ ٍهؼلق ٍضؼیت دٍ کزدى تؼییي اهکاى ٍ هطتزیاى ّای درخَاست ٍ سفارضات ثثت 

 آًْا تزای

ّا افشار ًزم ّای ًسخِ تغییزات ٍ هتفاٍت ّای ًگارش اطالػات ثثت 

اهکاى ٍ ًوائیذ اضافِ خَد افشارّای ًزم تِ آیٌذُ در هیخَاّیذ کِ جذیذی اهکاًات ٍ تغییزات ثثت 

 . ًطذُ اًجام یا ٍ ضذُ اًجام ٍضؼیت دٍ کزدى تؼییي

قسوت ایي - هطتزی تِ پاسخگَیی الؼول دستَر ّوزاُ تِ هوکي ّای خطا ٍ هتذاٍل سَاالت ثثت 

 سزیغ پاسخگَیی ّوچٌیي ٍ ًوایذ هی هطتزیاى سَاالت ٍ هطکالت رفغ در تسشایی کوک تزًاهِ اس

 .کٌذ هی فزاّن ضزکت پطتیثاى کارضٌاساى تزای را هطتزی تِ آساًتز ٍ تز

 

 

 

 

 

 



 

 افشار ًزم گشارضات

 

کذّای ٍ پطتیثاًی سهاى هذت ، ٍاریشی اطالػات ضاهل:  هطتزیاى اطالػات اس جاهغ گشارش 

 (افشار سخت/  افشاری ًزم قفل) ضذُ دریافت فؼالساسی

پستی فزٍش اطالػات ، ٍاریشی اطالػات) اطالػات ًَع ، تاریخ تفکیک تِ هالی جاهغ گشارش ، 

 ... ( ٍ درآهذ ، ّا ّشیٌِ

هی را هطتزی یک تزای ضذُ اًجام ػولیات کلیِ گشارش ایي در:  هطتزیاى ػولکزد ریش گشارش 

 تَدى حساب تی ٍ تستاًکاری ، تذّکاری لحاظ اس ًظز هَرد هطتزی ٍضؼیت ٍ ًوائیذ هطاّذُ تَاًیذ

 .ضَد هی هطخع

پستی فزٍش ، ًقذی فزٍش هثالغ جوغ کلی تػَرت.  سال تفکیک تِ ریالی - هاّیاًِ گشارش ، 

 سال یک ّای هاُ در را درآهذ کل جوغ ٍ ٍاریشی کل جوغ ، ّشیٌِ ، درآهذ ، اػتثاری ّای فاکتَر

 .دّذ هی ًوایص

تؼذاد ، ضذُ جذب هطتزیاى تؼذاد جوغ کلی تػَرت.  سال تفکیک تِ تؼذادی - هاّیاًِ گشارش 

 .دّذ هی ًوایص را پستی فزٍش تؼذادد ٍ ًقذی ّای ٍاریشی

 

 تزًاهِ اهکاًات

 
ّا چاج کلیِ تزای افشار ًزم در خَد ضزکت لَگَ ٍ ًام دادى قزار:  تزًاهِ تٌظیوات 

کاریز تؼزیف اهکاى 

ِتواس ّای ضوارُ اطالػات ثثت ٍ تلفي دفتزچ 

تزًاهِ اطالػات اس تاسیاتی ٍ تْیِ اهکاى 

ضثکِ یک در کارتز چٌذ استفادُ اهکاى 

ّای ٍیٌذٍس در ًػة قاتلیت Xp , Vista , 7 , 8 , 8.1 , 10 , Server2008 , Server2012 

, Server2016  ,ًظیز هجاسی سزٍرّای VM 

 

 

 

 

 


