
 
 

 افزارینرم و افزاریسخت محصوالت فروشندگان با شوکا مقایسه◘
اه شبیه مقایسه فروشندگان دستگ چراکهی، امر درستی نیست افزارو نرم یافزارفروشندگان محصوالت سختمقایسه شوکا با 

. بعالوه شیییوکا فروشییینده ت نیزات نیسیییت بلاه فراتر ا  ی  هسیییتی آن دسیییتگاه تلفن ریکارگبهتلفن همراه با شییییوه 
شما ایفا service provider) دهندهسیسرو سا مان  سه ذهنی ؛ کندیم(، نقش موثری در  در  گرفتهشالاما با توجه به مقای

 :میاکردهی، مقایسه افزارو نرم یافزارفروشندگان محصوالت سختخالصه شوکا را با سایر  صورتبهمشتریان، 
 

 مقایسه وکاــش
 ... در

 فروشندگان محصوالت
 یافزارو نرم یافزارسخت  

 .رسدیقرارداد تعند فروشنده به اتمام م یپس ا  امضا تعهد .شودیقرارداد تعند شوکا آغا  م یپس ا  امضا
شترک و  تیموفق سا مان م شوکا درگرو موثر بودن در 
 مشترکانش است. تیو رضا تیموفق

شتر تیموفق هدف شندگان درگرو متقاعد کردن م  فروشو  یفرو
 محصول است.

باوجود واحد و  باشییدیم رعاملیدارنده م و  پدافند غ
SOC ارتباطات رصیید  یبرقرار تیدر شییوکا، همواره امن

 .شودیم یسا نهیبن یتیامن یشده و راهاارها

 لیبه دال ران،یاکثر برندها و محصیییوالت موجود در با ار ا امنیت
ما چی، ههامیمختلف ا جمله تحر  رانیدر ا یرسیییم ندهین

 ،یرقانونیصییورت غمحصییوالت به نیاکثر ا نیبنابرا ندارند؛
)کرک شیییده( در با ار وجود  سییینسیبدون م و ، بدون ال

 دارند.
پس  م،یابناکرده ریپذتوسیییعه یما شیییوکا را با معمار

شمان به رو شهیهم  راتییتغ ن،ینو یهایفناور یآغو
و  ریبا هر شییال تغ همچنینتحول، با  اسییت.  یو حت

ها آن یبرا شیهاسی، شییوکا و سییرویسییا مانتوسییعه
و  تیظرف توانیم یآسیییانسیییا گار خواهند بود و به

 داد. شیشوکا را افزا یهاسیسرو ییکارا

ت نیزات برای  ی گزاف ناشیییی ا  توسیییعههانهیهزفارغ ا   یریپذتوسعه
توسعه ممان است با مشاالتی چون: عدم وجود محصول 

ودن توسعه ب رقابلیغدر با ار، توقف تولید محصول، یا حتی 
شوید.  صول مواجه ب شده در ابتدای  ضعف نیامح سبب 

نه کرد برای ت نیزات، حتی  به هزی ید ت نیزات م بور  خر
 ما اد نیا  سا مان خود شوید.

سیی   وجود دارد و بر همان اسییا   SLA در شییوکا
 میت بعالوه. شییودیمتضییمین  خدمات موردنظر شییما،

 یساعته، حضور 24صورت شوکا به یبانیمتخصص پشت
ضوریو غ شاالت کوچ   یرح ستند تا م شما ه در کنار 

 و بزرگ شمارا رفع کنند

 یوابسیییته به عوامل مختلف یبرداربنره یمحصیییوالت برا یبانیپشت
 یحت نیها، خود محصول است؛ بنابراا  آن یایهستند که 

شت صوالت به نیا یبانیاگر پ رفا ص ردیصورت بگ یخوبمح
مثال عنوانآن. به یو نه کارآمد باشدیشامل خود محصول م

و ... در  مره خدمات  نییپا تیفیق ع و وصییل کنفرانس، ک
بهردیگیقرار نم یبانیپشیییت بارت؛  ها گریدع ما  یابزار شییی

 ارتباط شما. ایو نه هدف  شوندیم یبانیپشت
شوکا ریس  مالی و تعند برقراری ارتباطی موثر را برای 

 شما پذیرفته است.
تمامی ریسییی  مالی ناشیییی ا  خرید ت نیزات، نگنداری و  ســـکیر

 بر عنده خود شماست. هاآنی اندا راه
یافتیخدمات در تیتننا بر اسا  مصرف خود و ظرف*

 !شتریو نه ب کنندیپرداخت م نهیهز شان
 .ندارند زاتیت ن دیخر یبرا نهیبه هز یا ین*
 افزار وسخت نیبه تام ا ین تیظرف شیافزا ای کاهش*
 .را ندارد یبار مال  ادیا
متداول شییوکا  یهایرو رسییانکرد و با به نهیهز بدون*

 .شوندیرو  مبه

در  زاتیت ن یا ای دیجز خر یامحصوالت چاره انیمشتر* ارزان بودن
 .کار را ندارند یابتدا

 ،تاسییینترید لیا  قب یبرداربنره یهانهیهز نیبه تأم ا ین*
را  یاضاف یهانهیمتخصص و ... هز یانسان یرویسرورها، ن
 .کنندیم لیتحم یبه مشتر

م ددا تارار شده  یقبل یهانهیهز یتمام یرسانرو به یبرا*
شته حت یو فناور صوالت گذ شتردر با ار  گرید یو مح  یم

 .ندارد
 یاسییت، برا یمال نیمنتظر تام شییهیهم تیظرف شیافزا*

 .زاتیت ن دیخر
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