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براي گرامي داشت حضور دعوت شدگان، استفاده 
از خدمات الكترونيك شركت براي آن ها تا يكماه 

رايگان خواهد بود.

شركت يكتاوب افزار شرق برنامه ي جامعي را براي ارتقاي خدمات 
اجرا  به  تدريج  به  كه  است  كرده  تدوين  سطوح  همه ي  در  خود 
درمي آيد. شما با شركت در طرح دعوت مي توانيد به صورت رايگان 

از خدمات جديد شركت بهره مند شويد.

دارد.  سرمايه گذاري  به  نياز  خدمات  توسعه ي  مي دانيد  همچنان كه 
سرمايه ي يكتاوب حاصل مشاركت مشتريان در پرداخت به هنگام 

هزينه هاي قراردادهاي اوليه و پشتيباني است.

براي  را  جديد  خدمات  امكان  حد  تا  كه  است  آن  بر  ما  كوشش 
مشتريان فعلي رايگان ارائه كنيم و هزينه هاي پشتيباني فعلي را افزايش 
ندهيم. بنابراين براي تداوم توسعه ي خدمات نياز به سرمايه گذاران 

(مشتريان) جديد خواهيم داشت. 

شما مي توانيد با معرفي برنامه به افراد و سازمان هايي كه مي شناسيد، 
در توسعه ي خدمات و ارتقاي امكانات الكترونيك علمي و پژوهشي 

كشور  سهيم باشيد و از تسهيالت و مزاياي زير بهره مند شويد:

 ارائه ي خدمات آموزشي و مشاوره اي براي مديريت بهتر پايگاه

در  سخت افزاري  و  نرم افزاري  قابليت هاي  و  امكانات  افزايش   
دوره ي پشتيباني

 تخفيف از 10 تا 50 درصد در هزينه هاي پشتيباني و سخت افزاري 
در دوره ي پشتيباني

  ارئه ي خدمات گرافيكي براي طراحي قالب هاي گرافيكي اختصاصي

همه با هم براي پيشرفت امكانات الكترونيك علمي و پژوهشي كشور 

راضي  خود  اينترنتي  پايگاه  مديريت  برنامه ي  امكانات  از  آيا   
هستيد؟

 آيا توانسته ايد با كمك يكتاوب هزينه هاي فرايندهاي اجرايي خود 
را كاهش دهيد؟

يكتاوب  نرم افزار  از  بهره مندي  از  پس  كارها  انجام  سرعت  آيا   
افزايش يافته است؟

رضايت  شرق  افزار  يكتاوب  شركت  پشتيباني  خدمات  از  آيا   
داريد؟

شما  براي  برنامه  آموزشي  بسته هاي  و  آموزشي  دوره هاي  آيا   
سودمند بوده است؟

 آيا از خبرنامه هاي آموزشي و اطالع رساني شركت و گزارش هاي 
دوره اي وبگاه خود بهره مي بريد؟

 آيا توانسته ايد با انتقال ايده ها و نظرهاي خود در قالب سامانه ي 
برخط پيشنهادها و اشكاالت، شركت را در ارائه ي خدمات بهتر 

ياري دهيد؟

 آيا حاضر به حمايت از فعاليت ها و برنامه هاي شركت براي توسعه 
خدمات، ارتقاي برنامه و رفع اشكاالت هستيد؟

 آيا قصد داريد ديگران را نيز از خدمات شركت آگاه سازيد؟

از تالش هاي خيرخواهانه و حسن نظر تمام كساني 
گام  توسعه ي خدمات شركت  راستاي  در  كه 

برمي دارند قدرداني مي كنيم.


