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سبمبنه جبمع پشتیببنی و مذیریت کسب و کبر

SAMFONY

Telco BSS

صورت مسئله چیست؟



مخببراتهبی استبنی



خذمبت دهنذگبن اینترنت



خذمبت دهنذگبن تلکبم

یکی اظ ذصَصیات شاتی اغلة فضاّای کسة ٍ کاضً ،طخ تغییطات ظیاز تِ
ٍاسغِ ضطایظ تاظاض استٍ .جَز سیستن ّای اعالػاتی کِ لازض تاضٌس زض کَتاُ
تطیي ظهاى هوکي تغییطات هَضز ًیاظ ضا اػوال ،هسیطیت ٍ اجطا کٌس اظ اّویت
تاالئی تطذَضزاض است .ساهاًِ پطتیثاًی کسة ٍ کاض تؼٌَاى ًمغِ کاًًَی هَفمیت
زض جصب ،حفظ هطتطیاى ٍ ایجاز سطٍیس ّای جصاب زض تاظاض ضلاتتی ٍ فضای
کسة ٍ کاض پَیا ،هحسَب هی گطزز .ساهاًِ پطتیثاًی کسة ٍکاض یا تِ اذتصاض
 BSSضا هیتَاى لاتلیتْا ٍ تَاًوٌسیْای ًطم افعاضی ٍ فطآیٌسی یك ضطکت زض
پطتیثاًی اظ فطآیٌسّای ػولیاتی ذَز تِ هٌظَض تطآٍضز ساظی ًیاظّای هطتطیاى ٍ
حفظ سْن ٍ هَلؼیت تاظاض زض هیاى ضلثا ًاهیس .ایي ساهاًِ تِ ساظهاى ّا ٍ ضطکت
ّا زض افعایص اهٌیت زضآهس ،سطػت ٍ کیفیت پطتیثاًی اظ کاضکطزّای ساظهاى
ضاهل تاظاضیاتی ،فطٍش ،لطاضزازّا ،اضائِ اًَاع هحصَالت ٍ ذسهات تِ هطتطیاى
کوك هی کٌس.
تؼسز هطتطیاى ،تٌَع سطٍیسْا ٍ سطػت تاالی تغییطات تاظاض ضلاتت است.
پیچیسگی هطاحل ٍ فطآیٌسّای تؼطیف هحصَل ،تاظاضیاتی ،فطٍش ،هسیطیت اهَض
هطتطیاى ٍ  ...اظ هْوتطیي چالطْای ضطکتْای اضائِ زٌّسُ ذسهات تلکام است
تٌحَیکِ زض صَضت ػسم استفازُ اظ اتعاضّای هٌاسة ٍ پَیا ،سمَط ضطکت پس اظ
هست کَتاّی لاتل پیص تیٌی است .چاضچَب ًطم افعاضّای  BSSزض حَظُ تلکام
زض استاًساضزی جْاًی تحت ػٌَاى  eTOMتؼطیف ضسُ است .هتاسفاًِ ًطم
افعاضّای هَجَز اغلة تا استاًساضز فَق ّورَاًی ًساضتِ ٍ هطکالت ػسیسُ ای ضا
تطای ضطکتْای ذسهات تلکام تَجَز آٍضزُ است.
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 مذیریت درآمذ هب :هسیطیت زضآهس ّا زض صسٍض صَضت حساب ،هحاسثِ پَضساًت ّا ٍ اهکاى تؼطیف پَضساًت ّای ضطکا ٍ
فطٍضٌسگاى ٍ حتی هطتطیاى تا استفازُ اظ ظیط سیستن لَاًیي تجاضی ،
هسیطیت پطزاذت ّا ( پطتیثاًی اظ اًَاع ضیَُ ّای پطزاذت ضاهل ،
پطزاذت اظ اػتثاض ،فیص ٍاضیعی  ،POS ،چك ٍ پطزاذت آًالیي)

 SAMFONYراه حل نهائی ...

 مذیریت سفبرشبت و قرارداد هب :تط اساس ًَع فطایٌس ّایزاذلی ضطکت زض پیازُ ساظی ٍ هسیطیت سفاضضات هی تایست زض اتتسا
تا استفازُ اظ ترص هسیطیت چطذِ ّای کاضی  ،فطایٌسّای هطتَط تِ
اًَاع سفاضضات زض سیستن عطاحی ٍ اجطا گطزز .تا تَجِ تِ زستطسی
تِ سیستن تَسظ تین ستازی ٍ ّطیك اظ هطتطیاى ،ضطکا ٍ
فطٍضٌسگاى تِ ساهاًِ تصَضت  7زض  42اهکاى هسیطیت سفاضضات تط
اساس چطذِ کاضی عطاحی ضسُ کاهال پیازُ ساظی ضسُ است.

 BSSتِ ػٌَاى ستَى فمطات اضائِ ذسهات تِ هطتطیاى حَظُ
تلکام ،تاهیي کٌٌسگاى ٍ ضطکای تجاضی ،هسیطیت پٌج ظیط سیستن
شیل ضا زاضز:
 مذیریت محصوالت و خذمبت :پطتیثاًی تَسؼِ اًَاع ذسهاتٍ هحصَالت  ،هسیطیت تاظایاتی ٍ فطٍش  ،ضٌاسایی تاظاض ّای ّسف،
اجطای اًَاع کوپیي ّای تثلیغاتی  ،لیوت گصاضی ذسهات ٍ
هحصَالت تط اساس ًیاظ تاظاض.

 مذیریت شرکبی تجبری :تؼطیف ٍ هسیطیت ضطکای تجاضی ٍػاهلیي فطٍش زض ساهاًِ پطتیثاتی کسة ٍ کاض ،لاتلیت تؼطیف ظیط
گطٍُ تِ صَضت زضذتی ٍ ًاهحسٍز تطای ػاهلیي فطٍش ،تؼطیف
پَضساًت ٍ ترفیف تط حسة ًوایٌسُ ،لاتلیت تسَیِ حساب زض لحظِ
تا ػاهلیي فطٍش ،لاتلیت ضاضغ حساب ٍ پطزاذت اظ اػتثاض تَسظ
ًوایٌسُ.

 مذیریت ارتببط مشتریبن :هسیطیت ضثکِ فطٍش ٍ هسیطیتضطکای تجاضی ٍ فطٍضٌسُ ّا ،اهکاى پیازُ ساظی ضثکِ ّای فطٍش
چٌس سغحی ٍ سلسلِ هطاتثی پیچیسُ ،اضائِ سطٍیس  7زض  42تحت
ٍب تِ ضطکا  ،فطٍضٌسگاى ٍ هطتطیاى  ،جلَگیطی اظ اًَاع ضیَُ ّای
کالّثطزای ٍ تملة  ،اضائِ اًَاع ذسهات تِ صَضت هستمین تِ هطتطیاى

) (self service


جایگعیٌی تا سیستنّای هطاتِ تسٍى ًیاظ تِ اػوال تغییطات زض ساذتاض



تؼییي سغَح زستطسی تطای هسیطاى ٍ کٌتطل کاضتطاى ظیط هجوَػِ تَسظ آىّا



زستطسی اظ عطیك ٍب تِ توام سغَح تطًاهِ



زستطسی تِ اعالػات ٍ سَاتك هطتطیاى تصَضت  060زضجِ



پایگاُ زاًص یکپاضچِ تطای جوغ آٍضی ٍ زستِ تٌسی اعالػات زاذلی ساظهاى



تؼطیف ٍاحسّاً ،مطْا ٍ سوتّای ازاضی



تؼییي هجَظ زستطسی ٍ اًجام ػولیات تطای ًمص ّا ٍ سوت ّای ازاضی



ثثت ٍلایغ ٍ ًتیجِ پیگیطیّای ّط هطتطی تَسظ کاضهٌس هطتَعِ



تؼطیف ٍ تَلیس زیٌاهیك گعاضضات



یازآٍضی ٍلایغ هْن تِ کاضهٌس هطتَعِ تصَضت ذَزکاض



اهکاى اضجاع کاض تِ کاضهٌسٍ/احس ازاضی ذاظ



اضسال پیغاهْای کَتاُ ) (SMSتط اساس ٍضؼیت ٍ یا اظ عطیك ٍب تطای کاضتطاى



صسٍض پیص فاکتَض ٍ فاکتَض



عثمِ تٌسی هحصَالت ٍ ذسهات ٍ تؼییي پیص ًیاظ ذطیس



گعاضش فطٍش هحصَالت ٍ ذسهات



اهکاى پیَست ًاهِّا ٍ اسٌاز ّط هطتطی



ثثت ٍ گعاضضگیطی اظ ٍضؼیت پطزاذت/زضیافت هطتطیاى



زضج ترفیفً ،حَُ حولّ ،عیٌِّای جاًثی ،هالیات ٍ ...



اهکاى اضتثاط تا ساهاًِ ّای تیطًٍی ًظیط ساهاًِ ّای هالی/اًثاض... ٍ OSS ،



ثثت یاززاضتّا ،تکالیف ٍ ضٍیسازّای ضٍظاًِ تَسظ کاضهٌساى



ساهاًِ  ٍ GISپطتیثاًی اظ



هسیطیت ذَزکاض ّPortای ٍ ADSL



هسیطیت ّIP Poolاّ IP ،ای اذتصاصی

Google Map
MDF



هسیطیت تجْیعات ٍ Passive



اهکاى تاظاضیاتی ضثکِ ای



تؼطیف زیٌاهیك ٍ سطیغ هحصَل ،ذسهت ،کوپیي... ،



پطتیثاًی اظ کَپي ترفیفات ،پیطٌْازات ذاظ ٍ ذطیس ّای جوؼی



اتصال تِ ساهاًِ ّای سطٍیس زٌّسُ تطای تؼطیف ٍ فؼال ساظی ذَزکاض سطٍیس



Active

پطتال زیٌاهیك تطای کاضتطاى تِ ّوطاُ

ECare



ساهاًِ



ساهاًِ هسیطیت ضطکای تجاضی تطای ّResellerا ٍ ًوایٌسگاى



پطتیثاًی اظ زضگاُ تاًکْای هتصل تِ ضتاب



پطتیثاًی اظ تاًك هجاظی زاذلی



پطتیثاًی اظ تاضید توام ضوسی/هیالزی



پطتیثاًی اظ ظتاى فاضسی/التیي



ساهاًِ هَتَض گطزاش کاض



ساهاًِ هسیطیت زیٌاهیك لَاًیي تجاضی



جستجَی سطیغ ٍ پیططفتِ تط اساس ضطائظ هتٌَع

Ticketing

پیططفتِ

