ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺴﺐ

و ﮐﺎر


ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ؛
ﻏﺮق ﮐﺎرت ﺷﻮ!


ﮐﻨﺪی ﻫﻠﭗ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻈﻢ ،ﻗﺪرت و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺛﺒﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی دروﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪون

و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﯿﮑﺘﯿﻨﮓ ﮐﻨﺪی ﻫﻠﭗ آﺳﺎنﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﮐﻨﺪی ﻫﻠﭗ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻔﺎفﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ را از ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ و درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت درون ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﮐﺶﻣﮑﺶﻫﺎی
ﻣﺘﺪاول ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ.


ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﯿﺎز ﺗﻮ!
ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ.

ﮐﻨﺪی ﻫﻠﭗ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎژوﻟﺎر اﺳﺖ؛
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺧﻮد از ﻣﯿﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ:

تیکتینگ


ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻠﺎﯾﻦ ارﺳﺎل ﺷﻮد ﺗﯿﮑﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﺗﯿﮑﺘﯿﻨﮓ ﮐﻨﺪی ﻫﻠﭗ ،ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی دﻗﯿﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ

ﺿﺎﻣﻦ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد و زﻣﺎنﺑﻨﺪی اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

*ﺗﯿﮑﺘﯿﻨﮓ ،ﻣﺎژول ﭘﺎﯾﻪی ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﻨﺪی ﻫﻠﭗ اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎژولﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آن را دارﻧﺪ.

• ﺛﺒﺖ ﺗﯿﮑﺖ و رﻫﮕﯿﺮی ﺗﯿﮑﺖ

• اﻣﮑﺎن ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ

• اﻣﮑﺎن روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ

ﺠ


• ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﯿﮑﺖ ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ )ﺟﺎری( ،ﺗﯿﮑﺖ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ و ﮐﻞ ﺗﯿﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣ ﺰا


• اﻣﮑﺎن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﻟﯿﺴﺖ ﺗﯿﮑﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ

• اﻣﮑﺎن ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﮐﺮدن ﺗﯿﮑﺖﻫﺎ در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﯿﺴﺖ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺟﺎری

ﺠ


• اﻣﮑﺎن ﭘﯿﻦ ﮐﺮدن ﺗﯿﮑﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻟﻮﯾﺖ دادن اﻧ ﺎم آن

• اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﯿﻦ ﺷﺪن ﺗﯿﮑﺖ ﻫﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﯿﮑﺖ ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه

• ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی آﻣﺎده ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ آﻣﺎده

ب


• اﻧﺘﺨﺎ ﻧﻮع ارﺟﺎع در ﺗﯿﮑﺖ

 .1ارﺟﺎع ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ

 .2ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎ

ﺤ

• ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﯿﮑﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎوی ﻟﯿﻨﮏ ﺻﻔ ﻪ ی ﺗﯿﮑﺖ

ﮔﺰارش ﮐﺎر

ﺣ

ﺛ


ﺑﺎ ﺒﺖ ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ روز ﮐﺎری ﻫﻢ ﺴﺎب ﮐﺎرﻫﺎ از دﺳﺘﻤﺎن در ﻧﻤﯽرود.

ه

ﮕ

ﻋ ه

ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان آﺷﮑﺎر ﺷﺪ .ﮐﻨﺪی ﻫﻠﭗ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع راهﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯽ دارد:

ﻠﺎو ﺑﺮ اﯾﻦ در دوران ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾ ﺮی اﻫﻤﯿﺖ ﺷﯿﻮ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن


• ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش ﮐﺎر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺰارش ﮐﺎر

ﺰ

ﺠ


• اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻫ ﯾﻨﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺖ آن در ﮔﺰارش ﮐﺎر و اﯾ ﺎد ﮔﺰارش آن

ﺠ


• اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر در ﮔﺰارش ﮐﺎر و اﯾ ﺎد ﮔﺰارش آن

• ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺰارش ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ اﻓﺮاد ذﯾﺮﺑﻂ

ﺠ

• اﯾﺠﺎد ﮔﺰارش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﻓﺮاد ذﯾﺮﺑﻂ

• اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺗﯿﮑﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰارش ﮐﺎر


• اﯾ ﺎد ﮔﺰارش ﮐﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮداری (ﺧﺪﻣﺖ /ﺳﺎﻋﺖ) ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ اﻓﺮاد ذﯾﺮﺑﻂ


• ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮع ﮔﺰارش ﮐﺎر

ﺤ


• ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﯿﮑﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎوی ﻟﯿﻨﮏ ﺻﻔ ﻪ ی ﺗﯿﮑﺖ

درخواست
ه ه
ﺼ

ا

ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﺸﮑﻠﺎت آن آ ﮔﺎﻫﯿﺪ .ﮐﻨﺪی ﻫﻠﭗ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻟﯿﺴﺘﯽ از اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺛﺒﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ

ﻧﻈﻢ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﮔﺮ از ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﻣﺮﺧ ﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻟﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎد ﮐﺮد اﯾﺪ ،


• ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ روزاﻧﻪ

• ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ

ﻟﺎ


• ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎ و ﺧﺪﻣﺎت

• ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﯿﮑﺖ و رﻫﮕﯿﺮی آن

• ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﯿﺴﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺖ

• اﻣﮑﺎن ﭘﺮﯾﻨﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﺖ آﻣﺎده

ﻈ


• اﻣﮑﺎن ﺗﻨ ﯿﻢ ﻟﻮﮔﻮ و ﮐﺎرﺑﺮان ذﯾﺮﺑﻂ در ﮔﺰارش و ارﺟﺎﻋﺎت

داﻧﺶﺑﺎﻧﮏ

ﺤ


داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﯾﮏ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻣ ﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺰ


ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼ

ﻣﺠﺪد را در ﻧﺒﻮد ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻗﺪﯾﻤﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﺑ

ﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﺷﻤﺎ ﻫ ﯾﻨﻪ ی ﺗﺠﺮ ﻪ ی


• ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ داﻧﺶ و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻨﻮان و ﺗﮓ ﻫﺎ و ...

• اﻣﮑﺎن در ج ﮐﺎﻣﻨﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن

• اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ داﻧﺶ

• اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮓ ﻫﺎ


ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی؛
ﻫﻤﻮاره در دﺳﺘﺮس.

 

ﮐﻨﺪی ﻫﻠﭗ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﺎوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺎﯾﺰ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺗﺒﻠﺖ و ﻟﭗ ﺗﺎپ،



ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﻢ دارد .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﻨﺪی ﻫﻠﭗ ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی  androidو  IOSﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ.

 

ﮐﻨﺪی ﻫﻠﭗ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﮔﻬﯽﻫﺎ و آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ  smsﺣﺎوی ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺸﺘﺮ یﻫﺎ


اﻃﻠﺎع دﻫﺪ؛ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ آﻓﻠﺎﯾﻦ اﻓﺮاد از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺒﺮ و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ


اﻗﺪام ﺷﻮﻧﺪ.


راﺣﺖ و ﺷﯿﺮﯾﻦ،
ﻣﺜﻞ آﺑﻨﺒﺎت!

در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪی ﻫﻠﭗ ،ﺳﺎدﮔﯽ و اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎ ﻗﺮار

 داﺷﺘﻪاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ از ﻃﺮف ﺗﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﻨﺪی ﻫﻠﭗ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ

 ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ و اﺧﺘﺼﺎص دادن ﻧﻘﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﮐﻨﺪی ﻫﻠﭗ ﺑﺮای ﺳﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد.


در ﻣﺘﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺮوﯾﺪ؛

ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ ،ﻟﻮﮔﻮ و ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺧﻮشآﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ

از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان و

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی اﺳﺖ.

ﮐﻨﺪی ﻫﻠﭗ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از:


ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻧﺮماﻓﺰاری ﺟﺎدوی ﻓﮑﺮ در ﺳﺎل 1381

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  1385ﻧﺎم ﺗﺠﺎری »ﮐﺎرﻣﺎ« را ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت ﺗﺠﺎری ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.

»ﮐﺎرﻣﺎ« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻋﻤﺎل« اﺳﺖ؛ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮی اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ:
»ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰ ی را ﮐﻪ ﺑﮑﺎرﯾﻢ درو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.

ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰار آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ:

0991 897 18 11

