بیزینس خود را آنالین کنید
ايزٔسِ کبرت ٔیشیت ػًب ٔة طبیت تبٌ يی ثبػذُْ .گبيی کّ يزدو در يٕرد ػزکت ػًب يی ػَُٕذ يبیهُذ ثّ صٕرت
آَالیٍ ٔ در ْز سيبَی کّ يبیم ثبػُذ در يٕرد ػًب ثیؼتز ثذاَُذ .آَٓب يی تٕاَُذ اس ایٍ طزیك ثزای ػًب  emailثشَُذ ٔ یب در
صٕرت ارائّ يحصٕالت ،طفبرع دُْذ .درحمیمت ،ثب يیشاٌ داد ٔ طتذی کّ رٔی طبیت اَجبو يی ػٕدْ ،یچ تعججی َذارد
کّ چزا ثیشیُض ْبی کٕچک ثّ طًت تجبرت ایُتزَتی خیش ثزداػتّ اَذ.تصًیى گیزی ثزای راِ اَذاسی یک ٔة طبیت ثزای
صبحجبٌ تجبرت در عزض یک دّْ اس "اگز" ثّ "ٔلتی" تجذیم ػذِ اطت .اگزچّ تعذاد ٔیشیتٕرْبی طبیت َیش در ًْیٍ يذت
تغییز یبفتّ اطتٔ .ة طبیت ْبی پیغ پبافتبدِ ٔ ثب دیشایٍ ضعیف دیگز لبثم لجٕل َیظتُذ .طبیتی کّ ثزای ثیشیُض خٕد
طزاحی يی کُیذ ،يٓزی ثز اعتجبر آٌ اطت .ثُبثزایٍ ،پزٔطّ طزاحی ٔ ثّ راِ اَذاسی طبیت يی ثبیذ جذی گزفتّ ػذِ ٔ ثّ
آٌ ثّ عُٕاٌ طزيبیّ گذاری جذی َگبِ ػٕد .
اگز يی خٕاْیذ در تجٓیشات ٔ ٔطبئم َمهیّ ٔ یب حتی کبريُذاٌ جذیذ طزيبیّ گذاری کُیذ ،ثبیذ سيبٌ کبفی ثزای اَتخبة
ثٓتزیٍ ،يٕثزتزیٍ ٔ ثبکیفیت تزیٍ داػتّ ثبػیذ .يطًئُب ػًب أنیٍ ٔطیهّ َمهیّ ای را کّ ثجیُیذ خزیذاری ًَی کُیذ یب
أنیٍ فزدی را کّ ثّ ادارِ ػًب لذو ثگذارد اطتخذاو ًَی ًَبییذ ًْ.یٍ دلت ٔ تٕجّ را ُْگبو ثزگشیذٌ طزاح ٔة داػتّ
ثبػیذ .
●در سیز َکبتی ثزای یبفتٍ طزاح ٔة يُبطت ارائّ ػذِ اَذ :
ثزای یبفتٍ طزاح ٔة يظبثمّ َذْیذ .عجهّ ثزای چیظت؟ پیذا کزدٌ طزاح ٔة يُبطت ًْبَُذ یبفتٍ یک آرػیتکت ثزای
طبختٍ دفتز ادارِ جذیذ يی ثبػذ .سيبَی کّ در ٔة طبیت ْبی يختهف يی گذراَیذ ،اس دٔطتبٌ يی پزطیذ ،در کبنج ْب
جظتجٕ کزدِ ٔ رسٔيّ ْب را يطبنعّ يی کُیذ ،ارسع سیبدی دارد اگز ثذاَیذ ثعذْب ْشیُّ سیبدی ثبیذ صزف کُیذ ٔلتی طزاح
ٔة َبٔاردی ثّ طبیت ػًب نطًّ سدِ ٔ يجذدا يی ثبیذ طبیت را اس اثتذا طزاحی کُیذ !
ٔلتی طبیتی را يی ثیُیذ ٔ اس دیشایٍ آٌ خٕػتبٌ يی آیذ ،دَجبل طزاح آٌ ثگزدیذ .اطالعبتی اس ایٍ لجیم در پبییٍ صفحّ يی
آِیُذ ،یب يی تٕاَیذ ثب ػزکت يٕرد َظز تًبص گزفتّ ٔ اطالعبت کظت کُیذ .اگز آَٓب اس کبر طزاح ٔة خٕد راضی ثبػُذ
يطًئُب ػًب را راًُْبیی يی کُُذ .اگز در حبل تصًیى گیزی ثیٍ چُذ طزاح يی ثبػیذ ،ثّ دلت ًََّٕ کبر ْزیک را ثزرطی
ٔ رسٔيّ ْزکذاو را يطبنعّ کُیذ .
ثب خٕد ًََّٕ ًْزاِ داػتّ ثبػیذ .در ٔة ثگزدیذ ٔ لجم اس آَکّ ثّ دفتز طزاح ٔة لذو ثگذاریذ ،يٕاردی را کّ دٔطت داریذ یب
ًَی پظُذیذ يعیٍ کُیذ .اگز در يٕرد  UIطبیت خٕد َظزی داریذ ثب ٔی در يیبٌ گذاریذ حتی اگز َظز ػًب َبػیبَّ ثبػذ.
طزاحبٌ ٔة اصٕال خالق ْظتُذ ايب اگز ثّ آَٓب در يٕرد طزح طبیت َکبتی ارائّ َذْیذ ،خٕدػبٌ آٌ را ثذٌٔ ٔرٔدی اس جبَت
ػًب خهك يی کُُذ .
یبدداػت ثزداریذ .لجم اس ايضبی لزارداد ثب طزاح طبیت اس صحجت ْب یبدداػت ثزداری کُیذ .تًبو یبدداػت ْب را حفظ کزدِ
ٔ ْ emailب ٔ ارتجبطبت يکبتجّ ای را َگٓذاری کُیذ .ایُٓب در ُْگبو ثزرطی کبر ٔ ایُکّ چّ يٕاردی لزار ثٕدِ اضبفّ ػَٕذ ٔ...
ثّ کبر يی رَٔذ .ثب يزٔر ایُٓب ػًب يی تٕاَیذ رَٔذ کبر را در کُتزل داػتّ ثبػیذ .
آیب ثبیذ اس یک ػزکت طزاحی ٔة اطتفبدِ کُى یب یک ثزَبيّ َٕیض يظتمم را اطتخذاو ًَبیى؟ ػزکت ْبی طزاحی ٔة
تُٓب اَتخبة ػًب ثزای راِ اَذاسی ٔة طبیت َیظت .ثزَبيّ َٕیظبٌ سیبدی ْظتُذ کّ يی تٕاَُذ ثزای ػًب ٔ ثب ْشیُّ کًتز
طبیت طزاحی کُُذ .ثظیبری اس ایٍ ثزَبيّ َٕیظبٌ پیغ اس ایٍ ثب ػزکت ْبی طزاحی ٔة کبر يی کزدِ اطت .
انجتّ ایٍ کبر يحبطٍ ٔ يعبیت خٕد را َیش دارد .درطتّ کّ ثزَبيّ َٕیظبٌ ْشیُّ کًتزی اس ػًب دریبفت يی کُُذ ايب
ثظیبری اس تجزثیبت ٔ يٓبرت ْبی یک طزاح ٔة را َذارَذ .ثظیبری اس ػزکت ْبی طزاحی ٔة ثزَبيّ َٕیظبٌ را اطتخذاو
يی کُُذ تب ثب يؼتزی صحجت کزدِ ٔ َیبسْبی ٔی را ثزرطی کُُذ.اگز يبیم ثٕدیذ اس ثزَبيّ َٕیظبٌ اطتفبدِ کُیذ يجذدا اس
ًْبٌ پزٔطّ اَتخبة طزاح ٔة اطتفبدِ کُیذ .انجتّ ثٓتز اطت ثزَبيّ َٕیض را کظی ثّ ػًب يعزفی کُذ کّ ثّ ٔی اعتًبد
داریذ .
ٔیزایغ ٔ تغییزات .سيبَی کّ ثب یک ػزکت طزاحی لزارداد يی ثُذیذ يتبثز اس ثزَبيّ سيبَی آَٓب ْظتیذ .يًکٍ اطت
تغییزات يٕرد َظزتبٌ را ثیبٌ داریذ ايب سيبَی ثیغ اس اَتظبر ػًب طٕل يی کؼذ تب آَٓب اعًبل ػَٕذ .
ثزخی ػزکت ْب اثشار يذیزیتی ثزای طبیت دارَذ ٔ ػًب يی تٕاَیذ تغییزات طبدِ رسا خٕد اعًبل کُیذ .ایٍ تکُٕنٕژی يًکٍ
اطت کًی گزاٌ ثبػذ ايب ارسع دارد سیزا ػًب کُتزل طبیت خٕد را در دطت داریذ .
ثذاَیذ ثزای چّ چیش پٕل يی دْیذ .تعییٍ  look & feelطبیت ٔ طزاحی طبیت دٔ پزٔطّ جذا اس ْى در اثتذای راِ اَذاسی
یک طبیت يی ثبػُذ .اس يفبد لزارداد ٔ ْزآَچّ کّ لزار اطت ثبثت آٌ پٕل اضبفّ ثپزداسیذ کبيال يطهع ثبػیذ .اگز ثخٕاْیذ
طیظتى خجزَبيّ انکتزَٔیکی داػتّ ثبػیذ ،آیب ثبیذ پٕل ثیؼتزی ثپزداسیذ؟ آیب ثبثت ْز تزاکُغ ثبیذ پٕنی پزداخت ًَبییذ؟

آیب پذیزفتٍ پزداخت ثب کبرت اعتجبری ثزرٔی طبیت ْشیُّ ای ثزای ػًب خٕاْذ داػت؟ ایُٓب طٕاالتی ْظتُذ کّ ػًب ثبیذ
در ُْگبو تعییٍ لیًت ٔ خزٔجی ْبی کبر ثپزطیذ .
يًکٍ اطت يججٕر ػٕیذ خٕدتبٌ يجبحث يزثٕط ثّ  Merchant Accountرا اَجبو دْیذ ٔ ثزَبيّ َٕیظبٌ خٕدتبٌ آٌ را در
طبیت ثگُجبَُذ" .تجبرت ایُتزَتی" یعُی ٔة طبیت ايکبٌ پزداخت ثب کبرت اعتجبری داػتّ ٔ ایٍ یعُی اس Merchant
Accountاطتفبدِ کُذ . Merchant Accountثبَک ػًب را ثّ طبیت ػًب ٔ ثّ ػزکت کبرت اعتجبری ػًب ٔ در َٓبیت ثّ
يؼتزیبٌ ػًب يتصم يی کُذ .تبيیٍ کُُذگبٌ Merchant Accountسیبدی يٕجٕدَذ ػًب ثبیذ یکی را ثزگشیذِ ،يبْبَّ
يجهغی ثزای َگٓذاری ایٍ حظبة پزداختّ ٔ ثبثت ْز تزاکُغ يجهغی ثپزداسیذ .ػًب ثبیذ یک لزارداد طٕالَی يذت ثب ثبَک
خٕد ٔ تبيیٍ کُُذِ  Merchant Accountثجُذیذ .پزداخت آَالیٍ آخزیٍ چیشی اطت کّ ػًب ثبیذ لجم اس تجهیغبت ثزای طبیت
تبٌ ثّ آٌ ثپزداسیذ !
صجٕر ،ايب دلیك ثبػیذ! طزاحی یک ٔة طبیت حزفّ ای پزٔژِ یک ػجّ ای ًَی ثبػذ .ثزای ایجبد طبیت دنخٕاِ ػًب سيبٌ
السو اطتْ .ز رٔسی کّ ػًب ٔ طزاح ثزرٔی دیشایٍ طبیت طپزی يی کُیذ ،رٔسی اطت کّ ػًب را اس تجهیغ ثزای طبیت،
جهت ثبسدیذکُُذِ ،یب فزٔع آَالیٍ ثبس يی دارد .صجٕر ثبػیذ ايب ًْٕارِ سيبٌ ثُذی را يذَظز داػتّ ثبػیذ .
ًْچُیٍ پیؼُٓبد يی کُى کّ یک ٔکیم يتخصص در ايٕر تجبرت ایُتزَتی اطتخذاو کُیذ .سیزا ػًب يی ثبیذ "طیبطت
طبیت" را تعییٍ کُیذ ٔ ثزای يؼکالت لبََٕی کّ يًکٍ اطت پیغ ثیبیُذ َیبس ثّ يؼبٔرِ حمٕلی داریذ .
ٔة طبیت خٕد را یک ٔیتزیٍ در َظز ثگیزیذ .اگز ػًب یک خزدِ فزٔع در يغبسِ ثٕدیذ،
 ۱ـ یک طزف لزارداد يُبطت يی یبفتیذ؛
 ۲ـ تعییٍ يی کزدیذ ثیشیُض ػًب ثّ چّ صٕرت در يعزض دیذ لزار گیزد ٔ ػبيم چّ يٕاردی ثبػذ؛ ثزای ٔة طبیت خٕد َیش
ایٍ دٔ يٕرد را در َظز ثگیزیذ .
ایجبد ٔة طبیت ثزای تجبرت ایُتزَتی پزٔژِ ای جذاة ٔ ارسػًُذ اطت .ایٍ کبر را در أنٕیت أل لزار دْیذ سیزا ثذٌٔ آٌ
تجبرت ایُتزَت عًال يعُب ٔ يفٕٓو ٔ جذاثیتی َذارد.

پزداخت ارائّ دُْذِ راِ كبرْبي تجبرت انكتزَٔیك ٔ فزٔع يجبسي
ْى اكٌُٕ ثزاي يؼبٔرِ رايگبٌ تًبص حبصم فزيبئیذ:
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