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&Bit بــا تمرکــز روی ارائــه راهکارهــای ســازمانی 
ــژه  ــه وی ــافت ب ــوالت ماکروس ــتر محص ــر بس ب
محصــول Dynamics 365 کار خــود را آغــاز 
ــه در  ــال ها تجرب ــتوانه س ــه پش ــت. ب ــرده اس ک
ــد و توســعه محصــوالت و  ــه خدمــات و تولی ارائ
ــه  ــم ک ــن باوری ــر ای راهکارهــای ماکروســافتی، ب
ــی و ســهولت اســتفاده از  ــم کارای ــم طع می توانی
ــر  ــه کارب ــی را ب ــت جهان ــا کیفی ــی ب نرم افزارهای

ــانیم.  ــی بچش ایران

   1. تحول دیجیتالی سازمان

امــروزه موفقیــت همــه ســازمان ها در گــرو 
از  صحیــح   بهره گیــری  و  شــدن  دیجیتالــی 
شــاید  امــا  اســت  تکنولوژیــک  محصــوالت 
ــوم تحــول  ــا مفه ــا ب ــران ســازمان ه ــوز مدی هن
دیجیتالــی بــه درســتی آشــنا نباشــند. اشــتباهی 
می شــوند  آن  دچــار  ســازمان ها  اغلــب  کــه 
ایــن اســت کــه انتظــار دارنــد بــا اســتقرار یــک 
…,CRM,ERP,Portal( ســازمانی  نرم افــزار 
,اتوماســیون اداری( کســب و کار شــان دیجیتالــی 
شــود. درحالیکــه تجربــه نشــان داده اضافــه 

  
BIT& درباره ی

آنچه در همکاری با ما بدست می آورید

Dynamics 365

ــازمان،  ــه س ــزار ب ــد نرم اف ــا چن ــک ی ــردن ی ک
صرفــا یــک هزینــه قابــل ماحظــه را بــه ســازمان 
تحمیــل می کنــد کــه معمــوال بــا شکســت مواجــه 
ــی  ــه الکترونیک ــبت ب ــازمان را نس ــود و س می ش
شــدن دلســرد و مدیران را نســبت بــه محصوالت 

می کنــد. بدبیــن  نرم افــزاری 
شــرکت فرآیندهــای پویــای کســب و کار بــه 
عنــوان تولیدکننــده و ارائــه دهنــده محصــوالت و 
خدمــات نرم افــزاری، کســب و کارهــا را در تمــام 
مراحــل تحــول دیجیتالــی از بازمهندســی معماری 
ســازمانی تــا توســعه و اســتقرار نرم افــزار و 
ــات  ــد و خدم ــی می کن ــان همراه ــوزش کارکن آم
ــا  ــازی ی ــاده س ــروش و پی ــه ف ــرکت ب ــن ش ای

توســعه نرم افــزار خاصــه نمی شــود. 

   2.  سفارشی  سازی به جای توسعه نرم افزار
 

ــه  ــزاری ک ــود نرم اف ــت نب ــن بعل ــش از ای ــا پی ت
بصــورت خــاص، تمامــی نیازهــای یــک ســازمان 
ــور  ــب وکار مجب ــان کس ــد، صاحب ــش ده را پوش
بودنــد کــه از بیــن نرم افزارهــای موجــود در 
ــن  ــد در ای ــد کنن ــاب و خری ــی را انتخ ــازار یک ب
جــا ســازمان مجبــور بــود ســفارش توســعه یــک 
نرم افــزار متناســب بــا نیازهــای ســازمان خــود را 
بــه یــک شــرکت یــا تیــم برنامــه نویــس بدهــد، 
کــه ایــن توســعه نــرم افــزار، بــه ســازمان هزینــه 

ــرد. ــل می ک ــنگینی را تحمی ــان س و زم
راه دیگــر حــل ایــن مشــکل، طراحــی یــک 
ــود، کــه  ــرای ســازمان ب ــرم افــزار اختصاصــی ب ن
ــه  ــت اینک ــنگین، بعل ــای س ــر هزینه ه ــاوه ب ع
ــی  ــازمان طراح ــرای س ــوص ب ــزاری مخص نرم اف
ــات  ــت خدم ــرای دریاف ــازمان ب ــود، س ــده ب ش
پشــتیبانی، همیشــه بــا مشــکل روبــرو و وابســته 

ــود. ــده ب ــعه دهن ــم توس ــه تی ب
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مشــتریانمان  بــه  ســومی  را  گزینــه  مــا 
پیشــنهاد می دهیــم : سفارشــی ســازی !

جهــان  پیشــرو  ســازمانی  نرم افزارهــای 
ــواده            ــافت از خان ــد CRM و ERP ماکروس مانن
ــان  ــای فوق العادش ــت ه ــا قابلی Dynamics ب
ــت  ــره صنع ــدن، چه ــازی ش ــی س در سفارش
ــرای همیشــه  ــزار در حــوزه ســازمانی را ب نرم اف

ــد. ــر دادن تغیی
 قابلیــت سفارشــی ســازی در ایــن نرم افزارهــا 
می توانیــد  کــه شــما  اســت  گونــه ای  بــه 
ــش  ــای پی ــردش کاره ــود و گ ــات موج امکان
کــه  شــکلی  هــر  بــه  را  نرم افــزار  فــرض 
را  نرم افــزار  و  دهیــد  تغییــر  می خواهیــد 
برنیازهــای ســازمان خــود منطبــق کنیــد . بــرای 
ــید. ــس باش ــه نوی ــت برنام ــن  کار الزم نیس ای
ــدون  ــد ب ــم می توان ــده ه ــوزش دی ــر آم کارب
ــام  ــازی را انج ــی س ــی، سفارش ــه نویس برنام
ــا برنامــه نویســی  ــاس ب ــن کار در قی دهــد. ای

بــرای همــان قابلیــت هــا، بــه مراتــب ســریع 
تــر و ارزان تــر تمــام می شــود.

از طرفــی نیازهــای کســب و کارهــا و ســازمان 
ــازار و مخاطبشــان  ــه اقتضــای ب هــا هــر روز ب
ــازمانی  ــای س ــس نرم افزاره ــد پ ــر می کن تغیی
ــا  ــد ت ــر کنن ــداوم تغیی ــور م ــد بط ــد بتوانن بای
ــد.  ــش دهن ــازمان را پوش ــد س ــای جدی نیازه
امکانــات سفارشــی ســازی قدرتمنــد محصوالت 
ــده  ــن ای ــافت ای ــرکت ماکروس Dynamics ش
را محقــق کرده انــد و بــا سفارشــی ســازی، 

امــکان توســعه مــداوم فراهــم شــده.
ــا  ــب و کار ب ــای کس ــای پوی ــرکت فرآینده ش
ــود  ــم خ ــی تی ــلط فن ــش و تس ــر دان ــه ب تکی
ــره  ــر راهکارهــای ســازمانی ماکروســافت، به ب
منــدی از مزایــای گوناگــون ایــن محصــوالت را 

ــازد.  ــق می س ــود محق ــتریان خ ــرای مش ب
بدیــن ترتیــب کســب و کارهــا بــه مجموعــه ای 
از نرم افزارهــای  معتبــر، مطابــق اســتانداردهای 
جهانــی و در عیــن حــال بومی شــده دسترســی 

ــد. ــدا می کنن پی

 نرم افزار خود را بسازید
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  3.  توانمندسازی

ارزش پیشــنهادی مهــم مــا بــرای مشــتریانمان 
توانمندســازی اســت. ما ســازمان هــا را توانمند 
ــای  ــردن نیازه ــرآورده ک ــرای ب ــه ب ــم ک می کنی
و  توســعه دهندگان  بــه  خــود  نرم افــزاری 

ــند.  ــته نباش ــزار وابس ــدگان نرم اف ارائه دهن
مــا کاربــری، راهبــری و حتــی سفارشــی ســازی 
ــم  ــوزش می دهی ــتریان آم ــه مش ــزار را ب نرم اف
در  هســتیم.  درکنار شــان  کار  پایــان  تــا  و 
ــوزش  ــات و آم ــت خدم ــس از دریاف ــع پ واق
ــه دســت می آوردیــد  هــای مــا، آنچــه شــما ب
فقــط یــک نرم افــزار مســتقر و ســازگار بــا نیــاز 
ســازمان نیســت بلکــه شــما بــا ایــن آمــوزش 
هــا در تحلیــل و پیــاده ســازی نیازهــای آینــده 
ســازمان و پشــتیبانی توســط خودتــان توانمنــد 

می شــوید.

توانمند سازی
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بــا توجــه بــه طیــف وســیع نیازهــای یــک کســب و کار، نمی تــوان تصــور کــرد 
کــه یــک نرم افــزار بتوانــد تمــام انــواع نیازهــای کســب و کارهــای مختلــف را 
پوشــش دهــد. بــر ایــن اســاس مــا نیازهــای یــک ســازمان را در حالــت کلــی 

ــه ســه بخــش اصلــی تقســیم می کنیــم :  ب

Microsoft Dynamics 365  :مدیریت فرآیند

Microsoft Dynamics NAV(ERP(  : مدیریت منابع

Microsoft Skype for Business  :(مدیریــت انواع تماس ها )تلفن-ویدیو-چت

با این دیدگاه مدعی هســتیم که برای هر یک از این حوزه ها راه کارهایی داریم

 انواع راهکارهای مورد نیاز یک سازمان
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راهکار های بومی
accelerate the future

استاندارد های جهانی در راهکار های بومی

مجموعــه راهکارهــای ارائــه شــده ماکروســافت مجموعــه 
ــی  ــن الملل ــتاندارهای بی ــا و اس ای از Best Practice ه
هســتند کــه بــه کمــک آن، بهــره وری در کســب و کار بــه 
ــرای برخــی نیازهــای خــاص  ــا ب ــاال مــی رود ام ســرعت ب

ــد.  ــی پاســخی ندارن بومــی  و محل
مــا مجموعــه متنوعــی از ابزارهــا و نرم افزارهــای جانبــی را 
توســعه داده ایــم کــه هــر یــک قابلیتــی را بــه محصــوالت 
ماکروســافت اضافــه می کنــد و بــه ایــن ترتیــب نیازهــای 
ــم شمســی و  ــان فارســی، تقوی ــی شــامل زب ــی و محل بوم

ــد.  ــش می دهن ... را پوش
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مجموعه خدمات

1   نصب و راه اندازی

2   آموزش

3   نیازسنجی و تحلیل

4    پیاده ســازی و اجرا

5    استقرار

6    پشتیبانی

7     توســعه ابزارهای جانبی بنا به نیاز کارفرما
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برخی از مشتریان ما

دنیای اقتصاد
رنگ جوتن

حوزه فروش 
دنیای اقتصاد

گروه بازرگانی آفتی

دانشگاه آزاد اسامی واحد الکترونیک
پارک علم و فناوری دانشــگاه صنعتی شریف

حوزه خدمات پارالمپیک

حوزه بازاریابی 
حوزه بازرگانی 

حوزه مدیریت فرآیند 

برای مطالعه بیشــتر داســتان های مشتری به وب سایت مراجعه کنید. 9



ــه  ــه CRM ســازمان شــما، CRM شــما را ب ــا اتصــال ب ــزار ب ــن نرم اف ای
ابــزاری قدرتمنــد بــرای بازاریابــی ایمیلــی تبدیــل کــرده و بــه شــما کمــک 
ــده،  ــاز ش ــای ب ــل ه ــا، ایمی ــتراک ه ــو اش ــرآوردی از لغ ــا ب ــد ت می کن
ــتری و  ــر مش ــاع از مرورگ ــتریان، اط ــده وip مش ــک ش ــای کلی لینک ه
ــت کمپین هــا و ... داشــته باشــید.  ــرای موفقی ــزارش، نمــودار ب ــه گ ارائ

Bit& EmailMarketing

ــما  ــی ش ــاس تلفن ــده )PopUp( تم ــره جهن ــزار پنج ــن نرم اف ای
ــده در  ــات تماس گیرن ــه اطاع ــوی ک ــه نح ــد ب ــعه می ده را توس
ــن ترتیــب  ــه ای ــر نمایــش داده می شــود. ب ــه کارب ــن پنجــره ب ای
کاربــر هنــگام دریافــت تمــاس، نیــازی بــه مراجعــه بــه ســی آر ام 

ــدارد. و جســتجوی مشــتری ن

Bit& SkypeUp

ســامانه چــت آن الیــن، بازدیدکنندگان وبســایت شــما را مســتقیم 
ــای  ــت ه ــد. از قابلی ــل می کن ــاس متص ــز تم ــران مرک ــه کارب ب
ــر،  ــور کارب ــرفته حض ــخیص پیش ــه تش ــوان ب ــرد آن می ت پرکارب
نمایــش اطاعــات مشــتری، مدیریــت صــف تماس هــا، مدیریــت 

ــران، امــکان کنفرانــس کــردن، و ... اشــاره کــرد. اولویــت کارب

Bit& Chat

سبد محصوالت
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Bit&

ــی انتظــار  ــزار تلفن ــزار شــامل هــر آنچــه از یــک نرم اف ایــن نرم اف
مــی رود؛ ماننــد منوهــای صوتــی، ضبــط مکالمــات، صــف انتظــار و 
از همــه مهــم تــر پــردازش گفتــار انســان اســت. در ایــن نرم افــزار 
ــط  ــش ضب ــدای از پی ــتفاده از ص ــای اس ــه ج ــد ب ــما می توانی ش
شــده از امــکان ســنتز گفتــار ) تبدیــل متــن بــه گفتــار ( اســتفاده 

کنیــد. 

Bit& IVR 

ایــن نرم افــزار ارتبــاط بیــن ســی آر ام و اتوماســیون اداری شــما 
 ECE را برقــرار می کنــد. ایــن نرم افــزار بــا پشــتیبانی از پروتــکل
ــات  ــیون مکاتب ــی آر ام و اتوماس ــن س ــه بی ــادل نام ــکان تب ام

ــازد. ــم می س اداری فراه

Bit& ECE

ایــن نرم افــزار در واقــع  CRM شــما را بــه CMS تبدیــل می کنــد. ایــن 
ــان را  ــوای وب ســایت ت ــد محت ــه شــما می توانی ــی اســت ک ــدان معن ب
ــراری  ــرهای برق ــد. و از دردس ــت کنی ــل CRM مدیری ــتقیما از داخ مس
ــه  ــن چنانچ ــوید. همچنی ــا ش ــایت ره ــی آر ام و وبس ــن س ــاط بی ارتب
 Field( ــه خاصــی ماننــد خدمــات در محــل ــاز ســازمان شــما در زمین نی
customer Self-Ser-( فــروش  از  پــس  خدمــات   ،)Self-Service
vice(، خدمــات بــه کارمنــدان )Employee Self-Service(، و پورتــال 
از وب پورتال هــای  شــرکا )Partner portal( و … باشــد می توانیــد 
ــر اســاس  آمــاده Dynamics 365  اســتفاده کنیــد کــه قابلیت هایــی ب

ــد. ــه را دارن ــاص آن  زمین ــای خ نیازه

Bit& Portal 

سبد محصوالت
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ــرام  ــی آر ام و تلگ ــن س ــویه بی ــاط دو س ــک ارتب ــزار ی ــن نرم اف ای
برقــرار می کنــد. بنابریــن بســیاری از فعالیت هایــی کــه شــما در 
بخش هایــی ماننــد بازاریابــی، فــروش، خدمــات پــس از فــروش و … 
در شــبکه  اجتماعــی تلگــرام انجــام می دهیــد را می توانیــد بــه جــای 

ــات واگــذار کنیــد. ــه رب نیــروی انســانی ب

Bit& Telegram

ایــن نرم افــزار یــک ارتبــاط دو ســویه بیــن شــما و مخاطبــان تــان اســت 
امــا ایــن بــار بــا پیامــک ایــن ارتبــاط را برقــرار می کنــد.  بنابریــن شــما 
ــی  ــاده متن ــب آم ــی، قال ــال گروه ــد ارس ــی مانن ــد از امکانات می توانی
ــه گروهــی، امــکان نظرســنجی پیامکــی و ... بهره منــد  جهــت ارســال ب

شــوید.

Bit& SMS

با این نرم افزار می توانید از طریق ســی آر ام فکس ارســال کنید و یا 
فکس های ورودی را در ســی آر ام دریافت کنید.

Bit& Fax

سبد محصوالت
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Bit&

بــا ایــن نرم افــزار محیــط داینامیــک ســی آر ام شــما کامــا فارســی 
ــه  ــن ب ــود. همچنی ــد ب ــی خواه ــخ شمس ــتیبانی از تاری ــا پش و ب
دلیــل آپدیــت شــدن نــرم افــزار می توانیــد از آخریــن ورژن هــای 

فارســی ســاز اســتفاده کنیــد.

Bit& فارسی ساز

ــتگاه  ــه دس ــاز ب ــدون نی ــد ب ــما می توانی ــزار ش ــرم اف ــن ن ــک ای ــه کم ب
خاصــی پــس از احــراز هویــت توســط برنامــه، ســاعت ورود و خــروج و 
مــکان خــود را از طریــق موبایــل ثبــت کنیــد. از حضــور و غیــاب کارمندان 
در محــل اجــرای پــروژه مطلــع شــوید و یــا ورود و خــروج مشــتریانتان 
ــد  ــری می توانی ــد. جهــت گــزارش گی ــرل کنی ــه دوره را کنت در محــل ارائ
از برنامــه خروجــی ســاعات کارکرد/اضافــه کار/کســر کار ماهانــه بگیریــد.
ــر  ــع غی ــرل کار مناب ــد کنت ــع انســانی می توانی ــر مناب همچنیــن عــاوه ب

انســانی را نیــز انجــام دهیــد.

Bit& سامانه حضور و غیاب 

یــک راهــکار مدیریــت وظایــف متکــی بــر روش Kanban اســت کــه 
می توانیــد بــه وســیلۀ آن مدیریــت وظایــف )Tasks( رو انجــام داد.

Bit& Kanban 

سبد محصوالت
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SkypeUp

ست پیو

Bit& SkypeUp 
ــاس  ــده )PopUp( تم ــره جهن ــزار پنج ــن نرم اف ای
ــه  ــوی ک ــه نح ــد ب ــعه می ده ــما را توس ــی ش تلفن
اطاعــات تمــاس گیرنــده در ایــن پنجــره بــه کاربــر 
نمایــش داده می شــود. ایــن اطاعــات شــامل 
مشــخصات گوناگــون و ســوابقی نظیــر تیکــت هــا 
یــا قراردادهــا یــا تماس هــای اخیر مشــتری اســت. 
ــاس,  ــت تم ــگام دریاف ــر هن ــب کارب ــن ترتی ــه ای ب
ــتجوی  ــی آر ام و جس ــه س ــه ب ــه مراجع ــازی ب نی
مشــتری نــدارد و بــه ایــن ترتیــب بــا کاهــش طول 
تماســها  بهــره وری مرکــز تمــاس افزایــش می یابــد.

ــه  ــت ک ــن اس ــزار ای ــن نرم اف ــای ای ــی ه از ویژگ
ــر  ــه ای روی کامپیوت ــه نصــب هیــچ افزون ــازی ب نی

ــت. ــران نیس کارب

Bit&14 Bit&



Bit&

  

یــک  از  آنچــه  هــر  شــامل  تلفنــی  نرم افــزار 
ــای  ــد منوه ــی رود مانن ــار م ــی انتظ ــزار تلفن نرم اف
ــار و..... و  ــف انتظ ــات, ص ــط مکالم ــی, ضب صوت
حتــی بیشــتر از آن:پــردازش گفتــار انســان! در این 
نرم افــزار شــما می توانیــد دســتورهای صوتــی 
ــه هــا انتخــاب  ــن گزین ــان بی ــا گفتارت ــد و ب بدهی
کنیــد. همچنیــن می توانیــد بجــای اســتفاده از 
ــنتز  ــکان س ــده از ام ــط ش ــش ضب ــدای از پی ص
گفتــار ) تبدیــل متــن بــه گفتــار ( اســتفاده کنیــد . 

ــد از : ــا عبارتن ــی قابلیته برخ
   • پشــتیبانی از vxml بــرای طراحــی پیچیــده  

ــناریوها ــن س تری
ــن  ــه شــما ای ــه ب ــی Vxml ک     • طراحــی گرافیک
ــی و در  ــش فن ــدون دان ــه ب ــد ک ــکان را می ده ام
محیطــی گرافیکــی ســناریوی دلخواهتــان را پیــاده 

ســازی کنیــد.
ــردازش  ــرای پ ــی ب ــان فارس ــتیبانی از زب     • پش

ــان ــار انس گفت

Bit& IVR

ست پیو
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