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 HCGراهکارهای تحول دیجیتال 
 

 اهمیت تحول دیجیتال در سازمان
 

صرف ست و نیازها و انتظارات م سرعت در حال تغییر در دنیایی که همواره در حال تحول ا کنندگان به 

این تغییرات سرعت  19-ها پاسخ دهند. کویداین تغییرات را درک کنند و به سرعت به آنها باید هستند، سازمان

ستتاب ه به ستتمت  دتتای دیجیتال حرکت میکند و تحول را چند برابر هم کرده استتتز زیرا بازار با ستترعتی بی

وکارها تبدیل شتتده استتت. به همین امت امروزه یکی از دیجیتال به یک عامل حیاتی برای تدوام ب ای کستت 

 .وکارها تحول دیجیتال استهای کس ترین چالشاصلی

وکار است و درواقع یک تغییر های مختلف یک کس های دیجیتال با بخشدیجیتال به معنی ادغام  ناوری تحول

کند تا راه مو  یت و رشد برای سازمان و  تر و هوشمند میتر، منسجم رهنگی در سازمان است که آن را چابک

تال(: تحول دیجیتال مانند تبدیل وکار هموارتر شود.ارج وسترمن )یکی از مح  ین پیشرو در تحول دیجیکس 

 تر.کرم ابریشمِ سازمان به پروانه است و نه تبدیل آن به تنما یک کرم ابریشمِ سریع

 چرایی تحول دیجیتال در سازمان
 

س  سیاری برای روی آوردن ک ست وکارها به تحول دیجیتال واود دارد اما مممدالیل ب ترین دلیل آن ا

س  این کار ها مجبور بهکه آن ستند. در واقع تحول دیجیتال برای ب ای ک ست ه صنایع در بازار و به د وکارها و 

ست.  ستند، الزامی ا شرو بودن ه س  از دنیای رقابتی که همه در آن در حال تالش  برای پی سممی منا آوردن 

ر حدور داشته وکار شما در میدان رقابتی بازااینکه کس تحول دیجیتال بخشی از تکاملِ یک صنعت است و برای

شتتوید و ستتممی از بازار نخواهید کشتتد که ح ف میباشتتد باید تحول دیجیتال در آن رد دهد مگر نه لولی نمی

ستند، اگر می صنایع در حال تغییر ه ست و  ضر بازار پویاتر از هر زمانی ا صر حا شت. در ع خواهید از تغییرات دا

 تکنولوژی و  ناوری است.ی پویای حل شما پا گ اشتن در حوزهع   نمانید راه
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 مزایای تحول دیجیتال در سازمان
 

 بازار رشد و توسعه •
 هاداده سازییکپارچه و آوریامع •
 زنده هایداده از استفاده با بازار بر بمتر تسلط •

 دسترس در منسجم هایداده از استفاده با مشتریان بمتر پشتیبانی •
 مشتریان به رسانیخدمت از ادیدی سبک و ارائه مشتریان برای ای عالیتجربه ساخت •
 مشتری با ارتباط راحتی و سازیساده •
 تولید  رایند کردن بمینه •
 عرضه و تولید و تامین زنجیره سازیبخشیدن و بمینه سرعت •
 عملیات هایهزینه کاهش •
 ا زایش سود و درآمد •

 

 

 

 

 

 HCG دیجیتال به سبکتحول 
 

 کس  ساختن از ارزشی، خدمات با وکارهاکس  دیجیتال تحول حوزه درگروه مشاوران هرمس  
لریق بمبود  از هاشرکت تا تحول شان، ناوری سازی مدرن برای هاسازمان به و کمک ادید دیجیتالی وکارهای

و صنایع و  هابرای سازمان HCG  کند.می ارائه MLو  BI ،AIها با استفاده از ابزارهایی مانند مدیریت داده

 وکارها در عصر عدم قطعیتتحول دیجیتال، شرط بقا کسب
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های نوآورانه و حل راه سطح امانی به سمت تحول دیجیتال هستند، در راهبردی دنبال به که هاییکاروکس 

 تخصص چندین از مجدد سازمانی را از مرحله تدوین تا اارا در نظر دارد و با ترکیبی لراحی و مبتنی بر  ناوری
  کند.واقعیت تبدیل می به را شما دیجیتال اندازچشم انسانی، هایتوانمندی و تکنیک، ابزار، و

 HCGدر دیجیتال تحول ایجادبرای  دیجیتال استراتژی تدوین و دو حوزه اارا هر در را عمی ی تجربه 
 .گیردمی کار به سازمان

HCG 4.0 
 

 HCG 4.0 راهکار صنایع هوشمند

HCG 4.0 های مختلف صنعتی سازی بخشاشیا با هدف هوشمندسازی و یکپارچه یک پلتفرم اینترنت

-ا زارهای صنعتی مواود از یک سو و ا زودن سنسورها و سختها، ابزار و نرماست. این پلتفرم با اتصال دستگاه

 راهم های زنجیره تامین ا زارهای پیشر ته مورد نیاز از سوی دیگر، یک اکوسیستم یکپارچه هوشمند از تمام بخش

آورد. بدین ترتی ، با ایجاد هماهنگی میان دنیای  یزیکی و دیجیتال، اقداماتی چون گردآوری داده، مدیریت و می

های پیشگویانه و پیشگیرانه، همگی در اکوسیستم امکان های گرا یکی، تحلیلپایش کل سیستم، مشاهده خروای

 پ یر خواهد بود.

 HCG 4.0خدمات راهکار 

 بیردگیری و ردیا
ای و مسیر پیموده شده توسط خودروهای توزیع کاال/ خودروهای نمایش موقعیت لحظه •

 سازمانی

ای کارکنان در محوله صنعتی/ زمین کشاورزی/ داخل و خارج نمایش موقعیت لحظه •

 سازمان

 هاها در مزارع و دامپرورینمایش موقعیت دام •

 ها و تجمیزات صنعتینمایش موقعیت دستگاه •
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 رل پایش و کنت
 ای اارای  رایندهای صنعتی و هشدار وقوع خطاکنترل و پایش لحظه •

 های توزیع ها و مواودی ماشینالالع از مواودی انبار/ خطوط تولید /  روشگاه •

 نمایش م ادیر مصر ی انرژی / مواد اولیه / صنایع تولیدی / نیروی در حال کار و... •

/ نور /  شار / انتشار گاز / ورود و خروج  ها و محوله )دماای وضعیت دستگاهنمایش لحظه •

 و..(

 تحلیل داده و هوش مصنوعی
 های انبار/ تولید و توزیعگردآوری و تحلیل داده تمام بخش •

 ها / خودروهاتحلیل پیشگویانه رااع به زمان تعمیر و بازنگری دستگاه •

 مصنوعیهای یادگیرنده و هوش بمبود پیوسته  رایندها با استفاده از الگوریتم •

 ها ها و استفاده بمینه آنکاهش زمان بیکاری دستگاه •

 کننده تا  روشندهپایش لحظه به لحظه کل  رایند تولید از تامین •

 بینی زمان تعمیر آنماها و پیشبررسی سالمت دستگاه  •

 پایش انرژی مصر ی و کاهش آن به م دار چشمگیر  •

 ا زایش سرعت تغییر در  رایند تولید   •

 دورریز و به حداقل رساندن تولید مازادکاهش  •

 ها بینی نیازهای بازار و تطابق سریع با این نیازمندیتوانایی در پیش  •

ارائه راهکار برای تخصیص بمینه مواد اولیه نیروی انسانی از دستگاهما و انرژی مصر ی و  •

 غیره 

 گیری در بمبود  رایندهای صنعتیکمک به تصمیم •

 ز دنیای  یزیکی و دیجیتالاکوسیستمی یکپارچه ا 

 پلتفرم یکپارچه، امن و قابل توسعه برای صنایع مختلف •
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 RS 232, CAN, IO-link)ا زاری متداول )مانند قابلیت اتصال با تجمیزات سخت  •

 ERP, CRM, MES)ا زارهای صنعتی سازمانی مواود ) نرم •

 های مختلف اینترنت اشیا و...(، و نیز پروتکل •

ها و الالعات در تمامی مراحل از گردآوری تا پردازش و ذخیره سازی هتدمین ایمنی داد •

 آنما 

 ( Cloud( و به صورت ابری )Edgeسازی در محل )به عنوان قابل پیاده •

همگام با صنعت هدف در تمامی مراحل از نیازسنجی تا اارا، آموزش و انت ال راهکار به  •

 مشتری 

 ا زار و سنسور تشرکای تجاری با ساب ه در حوزه تامین سخ •

های مختلف تحلیل، تولید، هایی از متخصصین مجرب و کارآموخته در حوزهدارای تیم •

 پشتیبانی و مدیریت پروژه

 

 

  HCG 4.0 راهکارمعماری 
 عبارتند از:  HCG 4.0ای راهکارهای هستهماژول

که برای انجام  (Device Managementو قطعات ) هادستگاهماژول مدیریت 

ا زاری و نیز بررسی سالمت ماشین آالت در نظر کارهایی چون تنظیمات اولیه، بروزرسانی نرم

 گر ته شده است.

که به عنوان مغز متفکر سیستم، قوانین تعریف شده ( Rule Engineماژول موتور قواعد )

مصنوعی مواود در سیستم،  های هوشهای دریا تی را با الگوریتمتوسط کاربر و نتایج تحلیل داده

 کند.ترکی  کرده و خروای صحیح را تولید می
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که با هدف تعریف و مدیریت کاربران و ( User Managementماژول مدیریت کاربر) 

 در نظر گر ته شده است.  حل دسترسی آنما به سیستم

الالعات که وظیفه تمیه نسخه دیجیتالی از ( Digital twinماژول نسخه دیجیتال ) 

ها را بر عمده دارد. این نسخه دیجیتال های  یزیکی صنعتی و سیستممربوط به  رایندهای دارایی

همانند یک آینه تمام الالعات سیستم را منعکس کرده و در مواردی چون بمبود پردازش و تحلیل 

 ها، شبیه سازی ر تار سیستم، و پایش محیط کاربردی است.داده

 ( که وظایف زیر را بر عهده دارد:Data Management)ماژول مدیریت داده 

 HTTP (S), OPCهای استانداردی چون تبدیل خروای آنالوگ به دیجیتال با پروتکل •

UA ,MOT برای انت ال داده و به پلتفرم 

ها برای ایجاد زبان گ اری میان سیستمها و مفاهیم و به اشتراکتعریف دیکشنری از داده  •

 ک مشترک و قابل در

های ضروری به پلتفرم ( و ارسال دادهEdgeها در محل دریا ت ) یلتر کردن داده  •

 اینترنت اشیاء

 (Cloud( هم در مرکز ابری )Edgeها هم در محل کارخانه )سازی دادهذخیره •

 

 

 

 (Data Analytics / AI / BIگیری )ماژول تحلیل داده هوش مصنوعی و گزارش

و ارسال داده های  یلتر شده به مرکز ابری    (Edge)ها در محل پردازش اولیه داده •

(Cloud) 

های داده کاوی و ( با استفاده از الگوریتمCloudها در مرکز ابری )پردازش و تحلیل داده  •

 ابزار کالن داده 
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بینی رویدادهای بکار بردن ابزار هوش مصنوعی برای یادگیری از رویدادهای  علی و پیش •

 (Predictiveآتی )

تمیه گزارش های مختلف و کاربردی در قال  داشبوردهای هوش تجاری قابل سفارشی  •

 سازی مطابق با نیاز صنعت

 HCG 4.0 در حین پیاده سازی راهکار HCG اقدامات

یندهای صنعتی با است رار اتحلیل نیازهای مشتری، تحلیل و بازنگری و بازممندسی  ر •

 کارشناسان خود در محل

آزمایشی و اارای آن در بخشی از صنعت هدف امت آزمایش و اصالح  لراحی نسخه •

 راهکار

 لراحی و توسعه راهکار اامع اصلی مطابق با خروای اارای نسخه آزمایشی •

 قبول مسئولیت مدیریت پروژه در تمام مراحل انجام کار •

 آموزش، پشتیبانی و مشاوره از نمایی شدن پروژه •

 

 (AI)و هوش مصنوعی  (BI) هوش تجاری
 

وکارهتا سترازیر کترده استت. هتای ختام را بته ستمت کست نسل چمارم صنعت متوج عظیمتی از داده

هتتای پراکنتتده و گستتترده عتتدم قطعیتتت محیطتتی را ا تتزایش داده و باعتت  ستتردرگمی متتدیران متتی ایتتن داده

 هتوشوکارهتا در مستیر تحتول دیجیتتال استت. کست  یهتاتترین چتالشها یکی از اصتلیشود. مدیریت داده

هتای کلیتدی  رصتت بمتره بتردن از مزایتای تحتول دیجیتتال ( بتا گتردآوری و پتایش بمینته دادهBI) تجاری

(، BI) کنتتد . متتا در هتترمس  بتتا بکتتارگیری ابزارهتتای ماننتتد هتتوش تجتتاریوکارهتتا  تتراهم متتیبتترای کستت 

دهتیم متی ، حتال و بینشتی از آینتده را در اختیتار متدیران  قترار( بصتیرتی از  گ شتتهAI) هتوش مصتنوعی

ستتازی هتتوش تجتتاری ختتالء الالعتتاتی بتتین متتدیران میتتانی و ارشتتد را از بتتین بتترده و الالعتتات تتتا  بتتا پیتتاده

 کلیدی  مورد نیاز مدیران را  هر لحظه و در هرسطحی و با کیفیت باال در اختیار آنان قرار دهیم.
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 از نظر هرمس   BIدالیل اهمیت 
 ترین آنما عبارتند از:دهیم که مممها پیشنماد میرا به همه سازمان  BIازما به دالیل مختلفی استفاده 

• BI دهد. گیری سریع را پاسخ مینیاز به تصمیم 
• BI آورد.های  راوان را به شکل قابل استفاده در میمجموعه داده 
•  BIدهد.مزایا خاص صنعت را ارائه می 
•  BI.برای عصر شناختی و هوش مصنوعی در حال تکامل است 

  

 

 در هرمس BIسازی مراحل پیاده 

 
 هرمس  BIخدمات

تواند  شما را در تدوین استراتژی وکار هرمس به پشتوانه مشاوران برتر در این حوزه میشرکت  مشاوره کس 

BI   سازی آن، ااریو آمادگی مدیران و کارکنان  برای رسیدن به بلوغ استفاده از داده در سازمان و در نمایت با

شود شما را در این مسیر همراهی های مطمئن با ضری  خطای پایین و متکی بر داده میگیریباع  تصمیمکه 

 ها عبارت است از:هرمس در سازمان BI کند. بخشی از خدمات
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های  رهنگی و سازمانی ریزی امت ایجاد زیرساختیابی سازمانی، تحلیل شکاف، مشاوره و برنامهعارضه •

 های داده کاوی و هوش تجاری  برای اارای پروژه
 (BI Solution) راهکارهای هوش تجاری •
 راه هوش تجاری برای سازمان ترسیم ن شه •
 در بازاریابی بازگشتی  BIاستفاده از •
 در سازمان  OKRسو باهم   KPIاستخراج •
 هاهای هوش تجاری و ارائه راهکارهایی بر اساس این تحلیلهای گزارشتحلیل داده •
 وکار)یا هوش تجاری(های هوش کس ژهمدیریت پرو •
 مدیریت دانش •

 

 

  تحلیل رفتار مشتریان: •
توانند با گردآوری وکارها میهای ارزشمندی است که کس وکار، بانکی از الالعات و دادههر مشتری کس 

وکار کس ها به ها، به بینشی عمیق از ر تار و کنش مشتریان خود برسند. تحلیل این دادهو تحلیل این داده

 های هد مند و کارآمد برگزار کرده و در نمایت منجر به ا زایش سودآوری شود.کند کمپینشما کمک می
o  تقسیم مشتران به روشRFM: بندی مشتریان براساس سه مولفه: دسته Recencyمان آخرین خرید )ز

)مبلغ خرید مشتتتری(  و بررستتی تغییر  Monetary )تعداد خریدهای مشتتتری(/Frequency مشتتتری(/

 RFMر تار مشتریان براساس قرارگیری در هر دسته از 
o شتریان شت م سبه نرخ بازگ ستفاده از این مولفه  می :محا شده در کدام توان  ممید که  مشتریان ا ب با ا

ستتت و ستتپس  دوره  زمانی یا کدام کمپین تبلیغاتی، ریزش کمتری نستتبت به ستتایر مشتتتریان ادید داشتتته ا

 ارزیابی کرد سمم مشتریان ادید از سبد  روش به چه میزان بوده
o سته شتریان د سته(Customer Clustering)بندی م صنایع مختلف  بر مبنای : د شتریان در  بندی م

 RFMمعیارهای منحصر بفرد ر تار مشتری در آن صنعت و نه بر مبنای معیارهای کلی 
o  :تان تا این ویژگی در پی پاسخ به این سئوال است که از هر دسته از مشتریانمحاسبه ارزش لول عمر مشتری

شما میچه اندازه می شید؟ در نتیجه  شته با ضمن آنکه تخمینی از لول عمر توانید انتظار درآمدزایی دا توانید 

 تریان خود را نیز بشناسید.های مختلف مشتریان خود داشته باشید، ارزشمندترین دسته مشدسته
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o شتریان ادید از  روش سمم م سبه  شوار، اما محا سخت و د شتری ادید در بازار رقابتی امروز کاری  : ا ب و تثبیت م

 بسیار ارزشمند است.

  

 

 تحلیل فروش محصوالت: •
 کندوکارها هستند.  رقی نمیمحصوالت چه به صورت  یزیکی باشند و چه در قال  خدمات، ماحصل کس 

وکار شما تک محصولی است یا چند محصولی، در هر صورت باید بینشی عمی ی از تعامل بین که کس 

مشتری و محصول خود داشته باشید. در نتیجه این بینش عمیق است که ضمن در نظر گر تن تمام ابعاد 

 ا تد.وکار، توسعه محصول، ا زایش  روش و خلق ارزش بیشتر برای مشتری ات اق میمحصول و کس 
o تحلیل کتارائی محصتوالت: بررستی و ارزیتابی محصتوالت ختود براستاسKPI  هتای تعیتین شتده و ارزیتابی

 سبد خرید مشتریان  برای بمینه کردن  رایند بازاریابی
o تحلیل عملکرد محصوالت 
o تحلیل سبد خرید مشتریان 

 

 کننده:بینیهای پیشتحلیل •
که هوش تجاری با هوش مصنوعی  گ شته است. زمانیسر در آینده برا راشتن مستلزم درکی عمیق از 

های گ شته، به کمک قدرت تحلیل هوش بینی آینده، مبتنی بر دادهگیرند، پیشدر کنار هم قرار می

برد، میسر خواهد شد. این ابزارها و الگوها نیز ای بمره میهای گستردهها و الگومصنوعی که از ابزارها، متد

 شوند.یری ماشین اصالح میدائما به وسیله یادگ
o هتتا، الگوهتتا و تکنیکبینتتی رشتتد و ریتتزش مشتتتری : بتتا استتتفاده از دادهپیش(هتتای یتتادگیری ماشتتینML )

هتا بتا بینتی کترد و همنینتین تحلیتل دادهتوان  میتزان رشتد و ریتزش مشتتریان شتما را در آینتده پیشمی

ای قبلتتی، میتتانگین بازگشتتت مشتتتریان هتتدهتتد تتتا براستتاس دادههتتوش تجتتاری ایتتن امکتتان را بتته شتتما متتی

 Product)بنتتدی بتترای خریتتدهای بعتتدی را ارزیتتابی و محصتتوالت ختتود را بتترای ا تتزایش  تتروش دستتته

Bundling) .کنید 
o تحلیل  اصله هر خرید 
o دسته کردن محصوالت 
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 (:KPI Monitoring) های کلیدی عملکرداستخراج و زیرنظر داشتن شاخص •

های ادید، های رقابتی و حفظ مشتریان و حرکت به سمت بازارها و  رصتمزیت خلق دائمی ارزش، حفظ

وکار خود وکار به ابزاری برای پایش دائمی  رایندهای کس تنما در صورتی ممکن است که رهبران کس 

هایی هستند که پایش دائمی آنما از اهمیت های کلیدی عملکرد از امله شاخصشاخص مجمز باشند.

های کلیدی بدون استفاده از هوش مصنوعی و هوش خوردار است.  رایند پایش دائمی شاخصباالیی بر

 تجاری ممکن نیست.
o  هتا از روی نمتودار  رونتدها و توانیتد بتا بررستی دادهشتما متی: وکتار و دیتد از نمتای بتاالوضعیت کلی کست

ستتازمان ختتود را   OKRمناستت  و همستتو بتتا   KPIترنتتدهای بتتازار بتته ختتوبی شناستتایی و در نتیجتته 

 استخراج کنید.
o هتای کلیتدی عملکترد : بتا م ایسته م ایسه شتاخصKPIتوانتد زمتانی مشتخص، متی مختلتف در بتازه هتای

 تان کمک کند.به شما در ارزیابی عملکرد بخش بازاریابی سازمان
o تحلیل روندها 
o های پیشر ته با  یلترهای متنوعتحلیل 
o های مورد نیاز رمتها با دریا ت خروای آسان گزارش 

 

 گذاری پویاقیمت
شده است. این  وکارهای امروزیکس بازار رقابتی باع  پینیدگی مدیریت  و متغیر و های باالهزینه

وکار کس ها باع  کم شدن حاشیه سود د. این محدودیتنپ یرتاثیر زیادی از متغیرهای مختلف می وکارها کس 

. با ا زایش شدت رقابت در صنعت، انتظارات شودآشکار میگ اری پویا ز قیمتاستفاده ا اینجاست که اهمیتو  شد

به ارائه خدمات مست یم و غیرمست یم  وکارها کس مشتریان نیز دائما در حال تکامل است از این امت، 

سیستم یکپارچه نیازمند یک  وکارهاکس با تواه به تاثیر پارامترهای مختلف و تغییرات دائمی آنما،  .اندآوردهروی

( برای مشتریان هستند. سیستمی Integrated Offer Management System)  مدیریت پیشنماد

گ اری محصوالت و های نوین، سازوکاری پویا و منعطف را برای قیمتمحور که به پشتوانه استفاده از  ناوریداده

 دهد. ارائه وکارهاس کخدمات تولیدی 

های مختلف و بر اساس تغییرات دائمی متغیرهای بازار است.  روش یک محصول با قیمتگ اری پویا مفموم قیمت

سازی مو ق تحول دیجیتال در سازمان است. در این  رایند، با استفاده گ اری پویا یکی از  واید ااری رایند قیمت

شود. همننین با ( ارزش واقعی محصول در لحظه محاسبه میAIهای هوش مصنوعی )ها و مدلاز الگوریتم
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های محاسباتی در قالبی پویا و مدوام بمبود ( در کنار هوش مصنوعی، مدلMLسازی یادگیری ماشین )همگام

درصدی  15تا  3گ اری پویا در صنایع مختلف، منجر به رشد ها نشان داده که استفاده از قیمتبررسی یابند.می

 شود.وکار می روش کس 

 

 (OMS) سیستم مدیریت پیشنهاد

 

 حداکثر به منظور به را محصوالت از مجموعه ترینمرتبط پویا پیشنماد سازوکار: سازوکار پیشنهاد پویا •

 کند می توصیه مشتری بخش سطح در خرید به درخواست نرد رساندن

 

سازی مانند: پیکربندی محصول، ا زایش های تجاریبمبود پیشنماد با استفاده از تکنیک: سازیتجاری •

 یابی محصول در بازارهای تجاری خاص، توسعه محصول و اایگاهتاثیرگ اری به کمک چاشنی

 

تعیین، لراحی و مدیریت تمامی محصوالت و خدماتی که شرکت هواپیمایی : مدیریت محتوا محصول •

 تواند به مشتریان ارائه دهد. چه خدمات مرتبط پرواز )مست یم( و چه خدمات اانبی )غیرمست یم(.می

 

نیاز درک صحیح ر تار آشنایی با نظام ارزشی مشتریان لب ات مختلف پیش: بندی مشتریانبخش •

دهد بندی مشتریان  این امکان را به شرکت میکارهای متناس  با آن است. بخشکننده و ارائه راهمصرف

 تا بداند چه محصولی را در چه شرایطی و در چه زمانی ارائه بدهد.
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 گذاری ایستام قیمتهای نظاچالش
 

 :ناتوانی در ارزیابی دقیق ارزش

 شود.ارزش محصوالت و خدمات اانبی نادیده گر ته می •

 گ اری م طعیقیمت •

ریزی راهبردی را با سود حاصل از  روش محصوالت هواپیمایی ناپایدار است. این چالش، برنامه •

 کند.محدودیت روبرو می

 سازی کل محصول:ناتوانی در بهینه

سازی سازی قیمت ادای از بمینهگ اری ایستا، بمینهبخشی از محصول است، اما در قیمت قیمت •

 ا تد.محصول اتفاق می

 پردازند.های مختلف مشتری یک قیمت واحد برای یک محصول واحد میدسته •

 کننده و ناتوانی در خلق رضایت مشتریعدم لراحی محصول متناس  با ر تار مصرف •

 زیابی دقیق میزان عرضه و تقاضا:ناتوانی در ار

 گ اری مبتنی بر آن، مستلزم پایش دائمی متغیرهای تاثیرگ ار است.بینی ت اضا و قیمتپیش •

 ای عرضه و ت اضاعدم آمادگی برای تغییرات لحظه •

 

 گذاری پویا:مزایای قیمت

 

کلیدی، این پایش دائمی ر تار مشتریان و تحلیل تغییرات پارامترهای درک عمیق بازار:  .1

 دهد تا به درک و بینشی عمیق از بازار دست یابد.وکار میامکان را به کس 

دهنده آن، به کننده و عوامل شکلمطالعه عمیق ر تار مصرفشناخت جامع مشتری:  .2

گ اری کننده خواهد شد. این شاخت برای تدوین استراتژی قیمتشناختی اامع از ر تار مصرف

 مناس ، الزم است.
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شناخت عمیق بازار و شناخت اامع مشتری منجر به درک عمی ی از الگوهای رشد درآمد:  .3

شود. این بینش به های بازار و شدت اثر پارامترهای مختلف میخرید مشتریان، محدودیت

 کند.سازی قیمت کمک میسازی سود با بمینهبیشینه

 

 باندلینگ خدمات و محصوالت

والت گسترده و متنوعی دارند. مشتریان نیز ممکن از بیش از یک وکارها سبد محصبسیاری از کس 

محصوالت یکی از راهبردهای بازارایابی برای چنین  "دسته کردن"محصول آنان استفاده کنند. باندلینگ یا  

وکارها برای آنکه سمم بیشتری از سبد خرید مشتری را به خود اختصاص دهند، وکارهایی است. این کس کس 

 کنند.ول متناس  و مورد نیاز مشتری را به صورت باندل شده عرضه میچند محص

(، بینشی عمیق AI( و هوش مصنوعی )BIمحور ر تار مشتریان به پشتوانه استفاده از هوش تجاری )تحلیل داده

ت رسید توان به ترکیبی متناس  و متمایز از چند محصول و خدمدهد. در نتیجه آن، میاز ر تار مشتریان به ما می

 وکار را نیز ا زایش دهد.که ضمن بمبود رضایت درک شده مشتری، حاشیه سود کس 
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