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راهنمای تهیه مستند نیازمندی ها 
RFP توسعه سامانه



مقدمه 
شـــرکت آرمـــان پـــردازان نـــوژن بـــه صـــورت تخصصی در زمینه طـــراحی وبـــسایت، اپلیکیشن و 
پـلتفرم هـای کسب و کار فـعالیت دارد. عـطف بـه تجـربیات مـرتـبط و بـا تکیه بـر تحـلیل اطـالعـات 
جـمع آوری شـده از مشـتریان، دپـارتـمان بـازاریابی و فـروش نـوژن، خـالء جـدی در بـخش تنظیم 
مسـتند نیازمـندی هـا (RFP) را شـناسـایی کرده اسـت. لـذا بـر آن شـدیم تـا در راسـتای مسـئولیت 
اجـتماعی خـود، بـا ارائـه فـرم دریافـت نیازمـندی هـا، اشـخاصی که قـصد سـفارش پـلتفرم هـای کسب و 

کار را دارند یاری دهیم. 
بـدیهی اسـت که مسـتند نیازمـندی هـای دقیق و اصـولی، زمینه سـاز تـوسـعه سـاخـتارمـند سـامـانـه 
شـده و از بـروز خـطا جـلوگیری خـواهـد کرد. اسـتفاده از مسـتند نیازمـندی هـای (RFP) اسـتانـدارد، 
امکان مـــقایسه شـــرکت هـــای مـــختلف در بـــخش هـــای فنی، تخصصی، مـــالی و زمـــانی را ممکن 
می ســازد. عــالوه بــر این، بــرآوردهــای زمــانی و هــزینه ای ارائــه شــده مبتنی بــر مســتند نیازمــندی 

استاندارد، از اعتبار بیشتری برخوردار هستند. 
امید اسـت تـا این مسـتند زمینه سـاز تسهیل و اسـتانـداردسـازی تنظیم مسـتند نیازمـندی هـا در 

پروژه های نرم افزار باشد. 

هرگونه استفاده از این مستند اعم از تجاری و غیرتجاری تنها با ذکر منبع مجاز است. 
#به هم احترام بگذاریم 

گروه نوژن 

http://apnozhan.com


۱ مشخصات سند 
هـر سـند فنی دارای مـشخصاتی اسـت که قـابلیت مـدیریت نـسخه هـای مـتفاوت و ویرایش هـای 

آتی در آن امکان پذیر باشد. برخی از مشخصات حائز اهمیت به شرح زیر می باشد: 
شماره مستند (شماره منحصر به فرد مستند) •
نام و نام خانوادگی تهیه کننده / گردآورنده / مستند ساز •
تاریخ تنظیم •
ورژن مستند •
جدول تغییرات ورژن (نام مستند ساز / تاریخ / تغییرات) •

۲ مشخصات کارفرما 
در پـروتکل اجـرای پـروژه شـرکت نـوژن، می بـایست مـشخصات کارفـرمـا مـشخص بـوده تـا بـر اسـاس 
 Total آن بــه بــخش هــای مــربــوط ارجــاع شــود. همچنین در طــراحی رویکرد هــای یکپارچــه مــانــند
Solution، زمینه فــعالیت کارفــرمــا حــائــز اهمیت اســت. از مــواردی که نیاز اســت تــا در مســتند 

نیازمندی ها ذکر شود می توان به لیست ذیل اشاره کرد: 
نوع شخصیت کارفرما (حقیقی / حقوقی) •
دپارتمان(ها) درگیر در توسعه سامانه •
زمینه فعالیت کارفرما •
گستره ی راهکار های آنالین در کسب و کار فعلی •
نماینده (Contact Person) و راه ارتباطی •



۳ هدف و مشخصات کلی پروژه 
این بـخش مـهمترین قـسمت طـراحی سـامـانـه هـای آنـالین و بـه تـبع آن تـوسـعه یک پـروژه بـه شـمار 
می رود. در این بـخش بـاید «حـس» سـامـانـه مـنتقل و نیازهـایی که می بـایست بـا تـوسـعه سـامـانـه 
پـاسـخ می گیرد، طـرح شـود. بـا تـوجـه بـه اهمیت تـوسـعه سـامـانـه هـای آنـالین، نیاز اسـت تـا در این 
بـخش، بـه تفصیل از جـنبه هـای مـختلف مـورد بـررسی قـرار گیرد. بـرخی از پـارامـتر هـای حـائـز اهمیت 

در این بخش ذیال شرح داده شده است. 

 (BMC) ۱.۳. بوم مدل کسب و کار
سـامـانـه آنـالین عـمال یک کسب و کار بـوده و هـر کسب و کار نیازمـند بـوم مـدل کسب و کار 
اسـت. مـبنای طـراحی سـامـانـه در شـرکت نـوژن، بـوم مـدل کسب و کار اسـتروالـدر اسـت. بـا 
تـوجـه بـه اهمیت اجـزای این بـوم در تـوسـعه سـامـانـه پیشنهاد می شـود تـا این مـدل در مسـتند 
نیازمـندی هـا درج گـردد. پـارامـتر هـایی مـانـند ارزش پیشنهادی و مـزیت رقـابتی از جـمله مـواردی 
هسـتند که نـقش بـه سـزایی در «رویکرد» تـوسـعه سـامـانـه داشـته و نـقشه راه تـمرکز بـر نـقاط 

قوت کسب و کار است. 



۲.۳. هویت بصری برگرفته از هویت برند 
این سـامـانـه چـه پیامی قـرار اسـت بـه مـخاطـب مـنتقل کند؟ در واقـع این بـخش پیامی اسـت 
که بـرگـرفـته از هـویت بـرنـد قـرار اسـت در بـخش هـای «بـصری» سـامـانـه بـه کاربـر مـنتقل شـود. 
قـطعا ارائـه هـویت بـرنـد در طـراحی هـویت بـصری و بـه تـبع آن، رابـط و تجـربـه کاربـری راهـگشا 
خـواهـد بـود. اگـر هـویت بـصری یا هـویت بـرنـد شـما هـنوز تکمیل نشـده اسـت می تـوانید بـا ذکر 

عبارات و همچنین رنگ اصلی هویت برند خود ما را در درک این موضوع یاری کنید. 

مثالتوضیحاتنام بخش

بخش مشتریان
منظور سگمنت مشتریان هدف کسب و کار شماست. در 

این بخش ویژگی های مشتریان کسب و کار خود را تشریح 
کنید.

جوانان عالقه مند به تکنولوژی در بازه سنی -
۱۸ الی ۳۰ سال 

بانوان شاغل و دارای فزند-

از چه طریقی با مشتریان خود در ارتباط هستید؟ارتباط با مشتریان
وبسایت و اپلیکیشن -
 کانال تلگرام / پیج اینستاگرام-

- ارسال با پیک / تیپاکس / پستاز چه طریقی کاال/خدمات شما به دست مشتریان می رسد؟کانال توزیع

ارزش پیشنهادی

مهمترین بخش هر کسب و کاری ارزش پیشنهادی آن 
است. ارزش پیشنهادی شامل پارامترهایی است که منحصر 

به کسب و کار شما هستند، تکرار آن ها سخت یا غیر 
ممکن است، کپی برداری زمان بر است و یا هزینه بسیار 

زیادی می طلبد.

- IoT دانش تخصصی در حوزه
تجربه در تولید انبوه کاالی پتروشیمی -
هوشمندی و اتوماسیون سامانه -
کسب و کار آفالین فعال و پویا -
روابط بین المللی انحصاری-

فعالیت های اصلی

رسالت اصلی کسب و کار شما چیست؟ کسب و کار شما 
قرار است چه ناکارآمدی را شکار و آن را برطرف سازد؟ چه 
فعالیت هایی باید برای خلق ارزش پیشنهادی کسب و کار 

شما صورت پذیرد؟

سفارش آنالین غذا از رستوران ها -
ارائه سرویس تاکسی اینترنتی ارزان -
جذب نیروی متخصص کسب و کار آنالین -
ارائه خدمات ۲۴/۷ به مشتریان-

منابع اصلی
منابعی که کسب و کار شما در اختیار دارد چیست؟ این 

منابع می توانند مادی یا معنوی باشند.

منابع انسانی متخصص -
سرمایه اولیه -
مالکیت یک واحد اداری -
معدن / حق تقدم / سهام-

کسب کار شما با کدام بیزینس ها تعامل دارد و با آن ها داد شرکای کلیدی
و ستد دارد. به عبارت بهتر منافع مشترکی دارد؟

شرکت نوژن (توسعه دهنده سامانه) -
شرکت شماره۱ - تامین کننده مواد اولیه -
شرکت شماره۲ - تامین کننده لجستیک-

هزینه های کسب و کار شما چیست؟ساختار هزینه ها

توسعه پلتفرم کسب و کار آنالین -
حقوق و دستمزد -
هزینه لجستیک / تجهیزات -
مارکتینگ-

درآمد کسب و کار شما از چه طریقی است؟جریان درآمد

- (Subscription) پلن حق اشتراک
دریافت کمیسیون -
فروش سیستم -
تبلیغات اشخاص در پلتفرم-



۳.۳. زیربخش ها و اجزای پروژه 
در این بــخش می بــایست زیرســامــانــه هــای پــروژه بــه تفصیل بیان شــونــد. همچنین که چــه 
نیازمـندی هـایی بـاید بـرای هـر یک پیاده سـازی شـود. در ذیل نـمونـه ای از اجـزای پـروژه فـرضی بـا 

موضوعیت مارکت پلیس (بازارگاه) ارائه شده است: 

قابلیت های مورد انتظاراولویتپلتفرم های اجراساید کاربری

اندروید/ iOS / وبکاربران

ثبت نام با استفاده از تلفن همراه و ایمیل + اعتبار سنجی۱

امکان ثبت پیش سفارش۳

امکان ثبت سفارش و انتخاب سبد خرید۱

قابلیت پرداخت از طریق اعتبار حساب / درگاه پرداخت / پرداخت درمحل۲

امکان مقایسه کاال های مختلف با یکدیگر۱

امکان جستجوی متنی در میان کاال های موجود۱

انتخاب شیوه / زمان ارسال ۲

امکان پیشنهاد دهی هوشمند به کاربران بر اساس رفتار در سامانه۱

امکان جستجوی پیشرفته در میان کاال ها / دسته بندی ها۲

امکان ثبت کد تخفیف هنگام خرید۱

ثبت کاالی درخواستی برای اضافه شدن به سامانه۴

……

فروشندهسامانه کاربران

پنل مدیریت



۴.۳. بیان سناریو های کاربری 
عـنوان شـود که بـه عـنوان کاربـر سـامـانـه از سـامـانـه چـه تـوـقعاتی در ـتعامـل وجـود دارد. این امـر 

نوژن را در طراحی بهتر تجربه کاربری اصولی و منطبق بر نیاز کاربران یاری می کند. مثال: 

کاربر بتواند در پروفایل خود سفارشات جاری را ببیند و آن  را ویرایش کند •

فروشنده بتواند بر اساس پارامتر های مختلف سفارشاتش را مرتب سازی کند •

۵.۳. فیچرها، قابلیت ها و ویژگی های کلی سامانه 
در این بـخش می بـایست بیان شـود که چـه قـابلیت هـا، تـوانـمندی هـا و راهکار هـایی بـاید در 
سـامـانـه پیش بینی گـردد. بـرخی از این تـوانـمندی هـا بـه دلیل دامـنه گسـترده ممکن اسـت در 

بخش قبلی عنوان نشوند. نمونه ای از این موارد در ذیل آورده شده است: 

قابلیت ارسال اعالن (Notification) برای گروه کاربری خاص •

قابلیت ایجاد تخفیفات با سقف/کف مبلغ، برای گروه های خاص کاال ها •

قابلیت ارسال سفارش با شیوه های مختلف مانند پیک / پست و … •

پیش بینی حد اعتباری برای فروشندگان بر اساس ضمانت نامه ارائه شده •

امکان رصد ایونت های کاربران در کالینت ساید •

درگاه پرداخت ارزی / ریالی / ارز دیجیتال •

قابلیت های مورد انتظاراولویتپلتفرم های اجراساید کاربری

وبپنل مدیریت

تخصیص سطح دسترسی۱

دریافت خروجی اکسل سفارشات۳

مشاهده سوابق مالی هر کاربر + دریافت خروجی اکسل۱

گزارش مالی فروشنده بر مبنای زمان تسویه و تراز مالی۲

مشاهده سفارشات جاری / خاتمه یافته / لغو شده / در انتظار۱

مدیریت و ویرایش کاال های موجود۱

امکان ویرایش سفارش در صورت بروز مشکل / خطا۲

امکان بازگشت وجه به اعتبار حساب کاربر در صورت لغو سفارش۱

……

۶



۶.۳. رقبا/پروژه های مشابه (داخلی و خارجی) 
این قـــسمت در واقـــع شـــامـــل Benchmark پـــروژه شـــما اســـت. بـــه عـــبارت بهـــتر بـــررسی 
سـامـانـه هـای مـوجـود بـا این مـوضـوع فـعالیت، نـقاط قـوت، نـقاط ضـعف و بـررسی اینکه مـزیت 
رقـابتی و ارزش پیشنهادی کسب و کار شـما تـا چـه انـدازه می تـوانـد در رقـابـت بـرتـری کسب 
کند. همچنین این بنچـمارک می تـوانـد ایده هـای جـدیدی بـه ذهـن شـما انـتقال دهـد. ارائـه رقـبا 
و ســامــانــه هــای مــشابــه، مــوجــب می شــود تــا نــوژن راه حــل هــای مختلفی را بــرای رسیدن بــه 
سـامـانـه مـطلوب بـررسی کند. عـالوه بـر این، سـلیقه و احـساس شـما از کسب و کار آنـالین 
ایده آل تـان بـه بهـترین شکل ممکن بـه شـرکت مـنتقل شـود. در تحـلیل رقـبا، تـمرکز بـر نـقاط 
قـوت و ضـعف این سـامـانـه هـا اسـت تـا نـقاط ضـعف در سـامـانـه جـدید کم رنـگ تـر و نـقاط قـوت 

بیشتری خلق شوند. به عنوان مثال: 

۷.۳. بستر های اجرای پروژه 
یکی از بــخش هــای مــهم در تــوســعه ســامــانــه، بســتر هــای اجــرای پــروژه اســت. هــر یک از 
سـاید هـای کاربـری می بـایست تـحت پـلتفرمی کاربـردی و مـتناسـب بـا نیاز و حجـم اسـتفاده 
تـوسـعه یابـند. بـنابـراین می بـایست بـرای هـر سـاید، بسـتر مـورد نیاز جهـت تـوسـعه (انـدروید، 
iOS و وب) ذکر گـردد. همچنین شـرکت نـوژن بـر اسـاس پـارامـتر هـای مختلفی پیشنهاد بهینه 

خود در مورد ساید های توسعه را به شما اعالم می کند. به عنوان مثال: 

• iOS ،کاربران سامانه: وب، اندروید

پنل فروشندگان: وب •

لجستیک: اندروید •

پنل مدیریت: وب •

اکشن پلن بر اساس تحلیلنقاط ضعفنقاط قوترقیب

آمازون

تنوع بیشتر در ارائه خدمات -محدودیت فعالیت در ایرانتنوع محصوالت
ارائه تخفیف جهت جذب مشتری -
طراحی امروزی محصول -
ارائه زمان بندی / شیوه ارسال متنوع-

عدم تطابق زمان جغرافیاییارسال اریگان

رابط کاربری قدیمیشرکای کلیدی قوی

۷



۸.۳. نیازمندی های فنی و غیر فنی 
در جـریان اجـرای پـروژه ممکن اسـت بـرخی از مـوارد فنی (مـانـند سـبد تکنولـوژیک) و غیر فنی 
(مـانـند شـرایط پشـتیبانی) بـرای شـما حـائـز اهمیت بـاشـد. از این رو می بـایست این مـوارد را بـا 
ذکر جـزئیات در مسـتند نیازمـندی هـا قید نـمائید. مـتاسـفانـه بـرخی مـوارد که از نـظر مشـتریان 
بـدیهی تلقی می شـونـد، تـوسـط بـرخی شـرکت هـا نـادیده گـرفـته شـده و عـمال اجـرایی نمی شـونـد. 

پیشنهاد می شود این موارد نیز حتما ذکر و مورد پیگیری قرار گیرند. نمونه: 

۹.۳. زمان بندی و هزینه 
بـرای تـوسـعه ی هـر سـامـانـه نـرم  افـزاری پـارامـتر هـای هـزینه و زمـان در صـدر تـوجـه هسـتند. چـرا 
که در صـورتی که این ۲ پـارامـتر بـاالنـس نـباشـند، در مسیر اجـرای پـروژه مشکالتی رخ خـواهـد 
داد. در مسـتند نیازمـندی هـا می بـایست اگـر محـدودیت زمـان یا هـزینه دارید، طـرح کنید چـرا 
که این ۲ مــورد در ارائــه پیشنهاد اجــرا (Proposal) نــقش دارنــد. ممکن اســت پــروژه ای بــه 
خـاطـر فـورس زمـانی، هـزینه ای بـه مـراتـب بـاالتـر نیاز داشـته بـاشـد یا بـالعکس. بـر این اسـاس 
شـرکت بـرای شـما پیشنهاد قیمت و بـرنـامـه زمـان بـندی تـحویل فـاز بـه فـاز زیرسـامـانـه هـا را آمـاده 
و ارائــه خــواهــد کرد. الزم بــه ذکر اســت طــرح محــدودیت هــای زمــان و هــزینه در مســتند 

نیازمندی ها امری اصولی و مطابق با استاندارد بین المللی است. 

اکشن پلن بر اساس تحلیلنوع نیازمندی

توسعه سرور-ساید سامانه با معماری میکرو سرویس-فنی

استقرار تیم پشتیبانی مستقر در سازمان-غیر فنی

SLA ارائه خدمات، بهبود و به روز  رسانی سامانه-فنی

- شرایط و روال های ارائه نسخه های Minor و Majorفنی

- دریافت فاز خاص یا زیرسامانه ای از محصول در زمان های مشخصغیر فنی

- دریافت سورس کد پروژه و مستندات استاندارد کلیه ساید های سامانهفنی

……

محدودیدت های بودجه بندی زمان و هزینه

مدت زمان اجرای پروژه: حداکثر ۶ ماه-

بودجه بندی هزینه برای توسعه کل سامانه: حداکثر ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال-



۴ جمع بندی 
مــوارد فــوق بــه صــورت عــمومی جــمع آوری شــده انــد و در صــورتی نیاز می تــوانید مــوارد دیگری 
پیرامـون تـوسـعه سـامـانـه را بـه آن بیفزایید. مجـددا خـاطـر نـشان می گـردد که عـدم تنظیم مسـتند 
 RFP صـدمـات جـبران نـاپـذیری بـه فـرآیند تـوسـعه سـامـانـه وارد می کند. تنظیم ،(RFP)نیازمـندی هـا

ارتباطی با ابعاد پروژه ندارد و برای هر پروژه ای در هر Scale و سایزی، نیاز است. 

همچنین مســتند نیازمــندی هــای منسجــم، از یک ســو امکان مــقایسه پیشنهادات شــرکت هــای 
مـختلف بـا یکدیگر و انـتخاب بهـترین گـزینه را میسر می سـازد و از سـوی دیگر ارزش پیشنهادی 

شرکت های توسعه دهنده را برای شما مشخص می سازد. 

پایان


