
تاریخ تکمیل فرم. ۲نام شرکت. ۱

تلفن. ۴نام طرف قرارداد. ۳

تلفن. ۶نام نماینده. ۵

تلفن. ۸نام مسئول فنی. ۷

iOاندروید بله یا خیرمشخصات پلتفرم مورد نظر Sوب

⃝   خیر⃝ بله(B2C)پنل کاربری دارد . ۱۵

⃝   خیر⃝ بله(Admin)پنل مدیریت دارد  . ۱۶

⃝   خیر⃝ بله(B2B)پنل کسب و کار دارد . ۱۷

⃝   خیر⃝ بلهپلتفرم بیش از سه سمت دارد. ۱۸

:زمان تحویل مورد نظر. ۱۹

ایده پردازی . ۲۰

جذب سرمایه گذار. ۲۱

تصویب نهایی. ۲۲

بودجه بندی و تامین هزینه. ۲۳

آماده شروع. ۲۴

(سهامی خاص)                         شرکت آرمان پردازان نوژن 

(گام اول ) RFP                         فرم دریافت اطالعات 

زمینه کاری. ۹

بازار هدف. ۱۱

⃝   انجام شده است⃝ بله

⃝   خیر⃝ بله
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مشخصات اولیه

اطالعات اولیه از مدل کسب و کار و خواسته های اولیه

مدل جریان درآمدی. ۱۰

قرار است پلتفرم چه کاری انجام دهد؟. ۱۲

مزیت رقابتی و ارزش پیشنهادی کسب و کار شما چیست؟. ۱۳

ناکارآمدی موجود که با این پلتفرم مرتفع می شود چیست؟. ۱۴

پروژه شما در کدامیک از مراحل زیر است؟

⃝   انجام شده است⃝ بله

⃝   انجام شده است⃝ بله

⃝   انجام شده است⃝ بله



⃝   خیر⃝ بله:آیا هم اکنون پلتفرم در حال کار دارید. ۲۵

پوش نوتیفیکیشن . ۲۷

(فارسی)یک زبانه . ۲۸

(فارسی و انگلیسی)دو زبانه . ۲۹

فرم ثبت نام کاربران. ۳۰

در سامانه، فروش انجام می شود؟. ۳۱

در سامانه انبار وجود دارد؟. ۳۲

سطح دسترسی برای گروه های مشتریان. ۳۳

قابلیت لینک شدن با سیستم های دیگر. ۳۴

(API)... مانند سیستمهای حسابداری و 

کد تخفیف/ اجرای کمپین / باشگاه مشتریان . ۳۵

پنل ارسال پیامک. ۳۶

پشتیبانی. ۳۷

انتشار اپ در استور های بین المللی. ۳۹

Gamification .۴۰

هوشمند سازی . ۴۱

پنل گزارش گیری سامانه. ۴۲

تحلیل داده و تحلیل رفتار مشتری. ۴۳

پیش بینی گسترش پذیری در اجرای سامانه. ۴۴

⃝   خیر⃝ بله

⃝   خیر⃝ بله

⃝   خیر⃝ بله

⃝   خیر⃝ بله

⃝   خیر⃝ بله

⃝   خیر⃝ بله

⃝   خیر⃝ بله

(در صورت نیاز از پشت برگه استفاده شود)سناریو های استفاده از سامانه توسط کاربر و سایر استفاده کنندگان . ۳۸

۵-۳۸.

۶-۳۸.

(سهامی خاص)                         شرکت آرمان پردازان نوژن 

(گام اول ) RFP                         فرم دریافت اطالعات 

⃝   خیر⃝ بله

۱۰
۱۱

 -
 

ن 
ریا

شت
ی م

ها
ی 

ند
زم

یا
ت ن

اف
ری

 د
رم

ف
 -

R
F
P

 -
  

ول
م ا

گا

:در صورت وجود، آدرس درج گردد

دالیل عدم رضایت از پلتفرم موجود؟. ۲۶

خواسته های استاندارد

⃝   خیر⃝ بله

⃝   خیر⃝ بله

⃝   خیر⃝ بله

⃝   خیر⃝ بله

⃝   خیر⃝ بله

۷-۳۸.

۸-۳۸.

۹-۳۸.

۱۰-۳۸.

خواسته های پریمیوم

⃝   خیر⃝ بله

۱-۳۸.

۲-۳۸.

۳-۳۸.

۴-۳۸.

⃝   خیر⃝ بله

⃝   خیر⃝ بله

⃝   خیر⃝ بله


