◘

مقایسه شوکا با فروشندگان محصوالت سختافزاری و نرمافزاری

مقایسه شوکا با فروشندگان محصوالت سختافزار ی و نرمافزار ی ،امر درستی نیست چراکه شبیه مقایسه فروشندگان دستگاه
تلفن همراه با شییییوه بهکارگیر ی آن دسیییتگاه تلفن هسیییت .بعالوه شیییوکا فروشییینده ت نیزات نیسیییت بلاه فراتر ا ی
سرویسدهنده ( ،)service providerنقش موثری در سا مان شما ایفا میکند؛ اما با توجه به مقای سه ذهنی شالگرفته در
مشتریان ،بهصورت خالصه شوکا را با سایر فروشندگان محصوالت سختافزار ی و نرمافزار ی ،مقایسه کردهایم:

شــوکا

فروشندگان محصوالت

مقایسه

سختافزاری و نرمافزار ی

در ...

پس ا امضای قرارداد تعند شوکا آغا میشود.

تعهد

پس ا امضای قرارداد تعند فروشنده به اتمام میرسد.

موفقیت شوکا درگرو موثر بودن در سا مان م شترک و

هدف

موفقیت فرو شندگان درگرو متقاعد کردن م شتر ی و فروش

دارنده م و پدافند غیرعامل میباشیید و باوجود واحد

امنیت

موفقیت و رضایت مشترکانش است.

 SOCدر شییوکا ،همواره امنیت برقرار ی ارتباطات رصیید
شده و راهاارهای امنیتی بنینهسا ی میشود.

محصول است.

اکثر برندها و محصیییوالت موجود در با ار ایران ،به دال یل

مختلف ا جم له تحریم ها ،هیچ ن مای نده رسیییمی در ایران

ندارند؛ بنابراین اکثر این محصییوالت بهصییورت غیرقانونی،

بدون م و  ،بدون الیسییینس (کرک شیییده) در با ار وجود

دارند.
ما شیییوکا را با معمار ی توسیییعهپذیر بناکردهایم ،پس

همی شه آغو شمان به روی فناور یهای نوین ،تغییرات

توسعهپذیری

و حتی تحول ،با اسییت .همچنین با هر شییال تغیر و
توسییعهسییا مانی ،شییوکا و سییرویسهایش برای آنها

مح صول مواجه ب شوید .این ضعف سبب شده در ابتدای
خر ید ت نیزات م بور به هزی نه کرد برای ت نیزات ،حتی

کارایی سرویسهای شوکا را افزایش داد.

در شییوکا  SLAوجود دارد و بر همان اسییا

خدمات موردنظر شییما ،تضییمین میشییود .بعالوه تیم

توسعه ممان است با مشاالتی چون :عدم وجود محصول
در با ار ،توقف تولید محصول ،یا حتی غیرقابل توسعه بودن

سیییا گار خواهند بود و بهآسیییانی میتوان ظرف یت و
سیی

فار غ ا هزینههای گزاف ناشیییی ا توسیییعه ت نیزات برای

ما اد نیا سا مان خود شوید.

پشتیبانی

متخصص پشتیبانی شوکا بهصورت  24ساعته ،حضور ی

محصیییوالت برای بنرهبردار ی وابسیییته به عوامل مختلفی

ه ستند که یای ا آنها ،خود محصول است؛ بنابراین حتی

اگر پ شتیبانی این مح صوالت بهخوبی صورت بگیرد صرفا

شامل خود محصول میباشد و نه کارآمدی آن .بهعنوانمثال

و غیرح ضور ی در کنار شما ه ستند تا م شاالت کوچ

ق ع و وصییل کنفرانس ،کیفیت پایین و  ...در مره خدمات

و بزرگ شمارا رفع کنند

پشیییتی بانی قرار نمیگیرد؛ بهع بارتدیگر ابزار های شییی ما

پشتیبانی میشوند و نه هدف یا ارتباط شما.
شوکا ریس

مالی و تعند برقراری ارتباطی موثر را برای

ریســـک

تمامی ریسییی

مصرف خود و ظرفیت خدمات دریافتی

ارزان بودن

*مشتریان محصوالت چارهای جز خرید یا ای ت نیزات در

شما پذیرفته است.
*تننا بر اسا

شان هزینه پرداخت میکنند و نه بیشتر!

*نیا ی به هزینه برای خرید ت نیزات ندارند.

مالی ناشیییی ا خرید ت نیزات ،نگنداری و

راهاندا ی آنها بر عنده خود شماست.
ابتدای کار را ندارند.

*ن یا به تأمین هزی نه های بنرهبردار ی ا قب یل دی تاسییینتر،

*کاهش یا افزایش ظرفیت نیا به تامین سختافزار و

سرورها ،نیروی انسانی متخصص و  ...هزینههای اضافی را

*بدون هزینه کرد و با بهرو رسییانیهای متداول شییوکا

*برای بهرو رسانی تمامی هزینههای قبلی م ددا تارار شده

ای اد بار مالی را ندارد.

بهرو میشوند.

به مشتر ی تحمیل میکنند.

و فناور ی و مح صوالت گذ شته حتی دیگر در با ار م شتر ی
ندارد.

*افزایش ظرفیت همیشییه منتظر تامین مالی اسییت ،برای
خرید ت نیزات.
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