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رونق کسب و کار با استفاده از پارهیس
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اهرٍزُ تا پیطرفت دًیای ػلن ٍ هاضیٌی ضذى زًذگی یکی از دالیلی کِ تاػث هیطَد از ًرم افسار ّای حساتذاری استفادُ
کٌین سَْلت کار است کِ خطاّا ٍاضتثاّاتی را کِ در حساتذاری خَد تِ غَرت دستی دارین را از تیي تثرین ! ٍ فمط تا یک
ٍرٍد اطالػات ٍ چٌذ کلیک سادُ در کوتریي زهاى هوکي تخَاّین ًیاز حساتذاری خَد را ترطرف سازین تذٍى استفادُ از
چرتکِ ٍ یا هاضیي حساب !
از هیاى توام ًرم افسار ّای هَجَد در تازار هیتَاى تِ ًرم افسار حساتذاری پارهیس اضارُ کرد کِ تِ جرات هیتَاى گفت تِ
هٌظَر رفاُ حال هطتریاى خَد توام اهکاًات یک ًرم ا فسار حساتذاری فَق الؼادُ را دارا هی تاضذ !
کِ در سادُ تریي سطح هیتَاى تِ ٍرٍد اطالػات در آى اضارُ کرد هثال هؼرفی یک هطتری تا توام هطخػات ضایذ  3دلیمِ
از ضوا زهاى تگیرد !
در تاال ٍرٍد اطالػات اضارُ کردین ضایذ یکی از دالیلی کِ اکثر ها از ًرم افسار حساتذاری پارهیس استفادُ هیکٌین سَْلت
ثثت اطالػات است کِ  "99تِ تْثَد کار ٍ سَْلت گسارش گیری ٍ هحاسثات کوک هیکٌذ!
ٍلی ایي کافی ًیست !!! یک ًرم افسار حساتذاری خَب تایذ تِ تْثَد کسة ٍ کار ها کوک کٌذ اها چگًَِ ؟
در لسوت تاال تِ هؼرفی هطتری در سیستن حساتذاری پارهیس اضارُ کردین اها چرا ؟ ایي هطتری چِ اًذازُ هیتَاًذ کسة
ٍ کار ها را رًٍك دّذ ؟ ًرم افسار حساتذاری لذرتوٌذ پارهیس چگًَِ تِ ها کوک هیکٌذ ایي هطتری را تطٌاسین؟
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ضایذ تِ جرات هیتَاى گفت اکثر ها فمط ترای راحتی کار خَد از ًرم افسار حساتذاری پارهیس استفادُ هیکٌین فمط ترای ثثت
رٍزاًِ کارّای خَد ٍ یا ٍارد کردى اطالػات ٍ چک ّا ! اها ًویذاًین چگًَِ هیتَاًین تا استفادُ ار پارهیس ٍجِ ًمذ غٌذٍق ٍ
یا اسٌاد دریافتٌی خَد را افسایص دّین ؟
لثل از هؼرفی ایي اهکاى فَق الؼادُ پارهیس کوی تا هطتری آضٌا ضَین !
ّوِ ها کِ تا تازار کسة ٍ کار ٍ درآهذ سرکار دارین هیذاًین کِ هْوتریي ػاهل خریذ ٍ فرٍش ٍ رًٍك تازار ٍجَد هطتری
هی تاضذ !
تٌاترایي ّویطِ رٍی هطتریاى خَد تورکس کٌیذ ٍ یک تاًک اطالػاتی کاهل از هطتریاى خَد تِ ّوراُ آدرس ٍ ضوارُ تلفي
آى ّا ٍ حتی از ّوِ هْوتر هیساى خریذ ٍ فرٍش آى ّا تْیِ کٌیذ تا تذاًیذ کذام هطتری از ضوا خریذ ٍ فرٍش تیطتری
داضتِ ٍ از هؼاهلِ تا ایي هطتری چِ هیساى سَد کردُ ایذ ! ضایذ تػَر جوغ آٍری ایي اطالػات ٍ هحاسثِ ایي سَد ترای ّر
هطتری در رٌّتاى غیر لاتل تػَر تاضذ ! ٍلی اغال کار دضَاری ًیست اگر ضوا از ًرم افسار حساتذاری پارهیس استفادُ کٌیذ
تِ راحتی هیتَاًیذ ایي تاًک اطالػاتی را ّر زهاى کِ خَاستیذ تثیٌیذ !
اها چرا ضوا تایذ ایي هطتریاى راتطٌاسیذ ؟ ٍ یا تثیٌیذ چٌذ درغذ از خریذ ٍ فرٍش ضوا تِ آى ّا تغلك داضتِ است ؟
ّوِ ها فکر رٍز تِ رٍز تْتر ضذى خریذ ٍ فرٍش ٍ تْثَد فرایٌذ التػادی خَد ّستین اها در ایي هیاى یک سری افراد
ّستٌذ کِ ها زٍدتر تِ ّذف خَد هیرساًٌذ هاًٌذ هطتری خَب !
ّویطِ سؼی کٌیذ تا لاًَى  80\20کار کٌیذ !!!
اها ایي لاًَى تِ ظاّر سادُ ٍلی تسیار پر هحتَا چِ هیگَیذ ؟
تر طثك ایي لاًَى  "02هطتریاى ػاهل  "02فرٍش ضوا ّستٌذ !
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ایي لاًَى پارتَ تیاًگر ایي حمیمت است کِ تیطتریي فرٍش ضوا ترای افراد خاغی تَدُ کِ ضایذ رٍزاًِ  1تار ٍ در هاُ چٌذیي
تار تا آى ّا هؼاهلِ هیکٌیذ !
اگر از ایي لاًَى استفادُ کٌیذ تِ راحتی هیتَاًیذ فؼالیت التػادی خَد را تا ایي هطتریاى افسایص دّیذ یؼٌی ّویطِ سؼی
کٌیذ تیطتریي تورکس خَد را رٍی ایي  "02هطتری لرار دّیذ ! اها از دیگر هطتریاى خَد ًیس غافل ًطَیذ هیتَاًیذ هاّاًِ
یک گسارش از هؼاهلِ تا سایر هطتریاى خَد ًیس داضتِ تاضیذ !
اها ًرم افسار حساتذاری پارهیس چگًَِ هیتَاًذ تِ ضوا کوک کٌذ تا فؼالیت التػادی خَد را افسایص دّیذ ٍ ایي  "02از
هطتریاى ٍیا ّوِ هطتریاى خَد ٍ خریذ ٍ فرٍضی کِ تا آى ّا داضتیذ ٍ یا سَدی کِ از هؼاهلِ تا آًْا کسة کردُ ایذ را
تطٌاسیذ ؟
در پارهیس هٌَیی تِ ًام اضخاظ ٍجَد دارد کِ ضوا هیتَاًیذ سایر اضخاغی کِ تا آًْا هؼاهلِ هیکٌیذ را تغریف کٌیذ ! از
آًْا غَرت حساب تگیریذ ! هاًذُ حساب آى ّا را هطاّذُ کٌیذ ! ایي تِ ضوا کوک هیکٌذ تثیٌیذ تا کذاهیک تؼاهل تیطتری
داضتِ ایذ ٍلی ایي کافی ًیست چَى هوکي است زهاى زیادی را از ضوا تگیرد تا تتَاًیذ تْتریي هطتری خَد را تطٌاسیذ!
اهکاى ضگفت اًگیس هٌَی اضخاظ در ًرم افسار حساتذاری پارهیس $$گسارش هذیریتی هطتریاى  ##است !
ضایذ ّوِ ضوا ایي گسارش را دیذُ تاضیذ ٍلی از کٌار آى سادُ ػثَر کردیذ !
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اگر از هٌَی اضخاظ تر رٍی گسارش هذیریتی هطتریاى کلیک کٌیذ یک پٌجرُ تاز هیطَد :

تا استفادُ از ایي گسارش ضگفت اًگیس هیتَاًیذ تْتریي هطتریاى خَد را تطٌاسیذ !
اها چگًَِ ؟
ّواًطَر کِ هطاّذُ هیکٌیذ یک گرٍُ تٌذی در ایي لسوت ٍجَد دارد تِ غَرتی کِ ضوا هیتَاًیذ گرٍُ خاغی را ترای
گسارش گیری اًتخاب کٌیذ ٍ یا اًتخاب ًوایص کلیِ گرٍُ ّا توام گرٍُ هطتریاى را هطاّذُ کٌیذ ,در سوت چپ یک ًام
هطتریاى ٍجَد دارد کِ در زیر آى ًَع هؼاهلِ را هیتَاًیذ هطخع کٌیذ کِ خریذ است یا فرٍش .
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اگر ًَع گسارش گیری را تا تَجِ تِ ًیاز خَد اًتخاب کٌیذ در سادُ تریي حالت هیتَاًیذ خریذ ٍ فرٍش خالع هطتریاى خَد
ٍ حتی ایٌکِ چٌذ درغذ از کل خریذ ٍ فرٍش ّای کل ضوا را ضاهل هیطًَذ هطاّذُ کٌیذ !
ٍایي گسیٌِ تسیار تِ ضوا کوک هیکٌذ تا آى  "02هطتری خَد را تْتر تطٌاسیذ تثیٌیذ تیطتریي هؼاهلِ را تا چِ کساًی اًجام
دادُ ایذ ٍ چٌذ درغذ از خریذ ٍ فرٍش ضوا تِ آى ّا تؼلك دارد !
ٍ از ّوِ هْوتر ایٌکِ تا استفادُ از گسارش ّای هتٌَع ًرم افسار حساتذاری پارهیس از جولِ گسارش اضخاظ ٍ ضرکت ّا
هیتَاًیذ تِ راحتی آدرس ٍ هطخػات ایي اضخاظ را کاهل در یک گسارش هطاّذُ کٌیذ ٍ ترای تیطتر کردى هؼاهلِ ٍ
رضایتوٌذی تا آى ّا ارتثاط ترلرار کٌیذ ٍ حتی از ّوِ جالثتر ایٌکِ تا اًتخاب گسیٌِ تخػیع درغذ تخفیف جْت ضخع
خاظ در ٌّگام فاکتَر زدى خریذ ٍ یا فرٍش سیستن پیص فرؼ تخفیفی ترای آًْا در ًظر تگیرد !
ایي اهر تسیار تِ ضوا در تْثَد کسة ٍ کار ٍ فؼالیت التػادی ضوا کوک هیکٌذ!
تِ خاطر داضتِ تاضیذ جلة اػتواد هطتری رهس هَفمیت ضواست ! تِ ّویي دلیل ایي هَضَع هْن از دیذ ًرم افسار
حساتذاری پارهیس هخفی ًواًذُ است ٍ ّوَارُ تا ارائِ گسارضات پرکارترد ٍ ضگفت اًگیسش راُ را ترای تْثَد اٍضاع
التػادی ضوا ٍ رًٍك کسة ٍ کارتاى ّوَار هیکٌذ!.....................
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