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 خالصه طرح )چکيده اجرايي( -2

 : دانش فردا زانامعرفي شرکت تصويرپرد – 2-1

به شکل حقوقی مسئولیت  91در اردیبهشت که صورت گرفت  99یرپردازان دانش فردا در آذر ماه تاسیس شرکت تصوبرنامه ریزی برای 

و خانم سمانه  (مدیر عامل ) درصد ، آقای محمد میرزائی  49و  51 سهامداران شرکت به سهم الشراکتمحدود ثبت و رسمیت یافت. 

کسب کننده و توسعه دهنده فن آوری این طرح می شرکت و همچنین رئیس هیئت مدیره ( می باشند که هسته اولیه شکل گیری  )معروضی 

لی باشند. در حال حاضر شرکت با جذب دو نیروی جدید در زمینه بازاریابی و امور مالی ، به تدوین ، توسعه و اجرای  برنامه بازاریابی و ما

 ر اساس برنامه صورت می گیرد.تدوین شده و ب سازمانی شرکت شتاب داده است. جذب نیروهای جدید بر اساس چارت

 سوابق شرکت : – 2-2

ساله در بازار مدارس ) که به عنوان بازار هدف انتخاب شده اند ( را با تولید و ارائه محصوالت مرتبط داشته  5سهامداران شرکت سابقه قعالیت 

 اند که تجربه و سابقه این فعالیت به شرکت منتقل گردیده است.

 : چشم انداز - 2-3

 و محصوالت نرم افزاری مرتبط در ایران باشیم. های تعاملیا میخواهیم بزرگترین تولید کننده وایت بردم 

 ماموريت :   -2-4

 .شرکتی پیشرو در طراحی ، تولید و عرضه وایت بردهای لمسی و کیتهای لمسی ساز وایت برد 

 . ارائه محصوالت با توجه به نیازهای محیطهای آموزشی ایران 

 والت :محص -2-5

 .نرم افزارهای کار با وایت برد لمسی  -تخته های وایت برد لمسی  -کیتهای هوشمند ساز وایت برد  محصوالت  اصلي :

 نرم افزارهای آموزشی و آزمایشگاههای مجازی . -سیستم حضور و غیاب دانش آموزی  - زنگ هوشمند مدارس محصوالت جانبي :

 وضعيت بازار : -2-6

 کلیه مدارس آموزش و پرورش ، دانشگاهها ، مراکز آموزشی فنی و حرفه ای ، سالن کنفرانس ادارات و شرکتها. : بالقوهبازار 

 کلیه مدارس زیر نظر آموزش و پرورش و در همه مقاطع تحصیلی. بازار هدف :

 رقبا : – 0 -2

                  کم قیمت از نوسانات ارزپذیری تاثیرو  مت پایینقی،  تولید بر اساس نیازهای بومیرقبای این محصول همگی برندهای خارجی می باشند. 

 از جمله مزایای ما در برابر رقبا می باشد.

 بازاريابي : -2-8

بازاریابی بصورت با توجه به دسترسی به آمار و اطالعات کامل از بازار هدف ، برنامه ریزی دقیقی برای بازاریابی صورت می گیرد. در سال اول 

از سال دوم به بعد ، صورت می گیرد.   کسب اعتبار برای برند هدفبا ) خراسان رضوی (   ه چهره و مستقیم و در استان بومی شرکتچهره ب

 صورت می گیرد. به سراسر کشور هدف گسترش بازارو با  تاکید بر فروش از طریق نمایندگان فروشبازاریابی با 

 ظرفيت توليد : – 2-8

 ) برای سال سوم تا پنجم ( صورت گرفته است. 2599، 1599،  599ید و عرضه در سالهای اول تا پنجم با تعداد ، برنامه ریزی برای تول

 سرمايه طرح :  – 2-9

تهامین میگهردد. از مقهدار باقیمانهده      بهانکی تسههیالت  میلیون ریال آن از طریق  499میلیون ریال است که  745582سرمایه مورد نیاز طرح 

 می گیرد. سرمایه گذارییال آن توسط سهامداران انجام شده و مابقی نیز توسط آنها میلیون ر 32155
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تشريح و توجيه فناوری : 3بخش   

 سوابق و تاريخچه فناوری -3-1 

( یک صفحههه نمایش لمسی بزرگ اسهت کهههه بهه     Interactive Whiteboardا وایت برد لمسی ) یوایت برد تعاملی ، وایت برد هوشمند 

می دهههههههههد،   انتقالیهههوتههر و ویهدئهوپروژکتههههور متصل می شود ؛ پروژکتور صفحه نمایش کامپیوتر را برروی وایت برد هوشهمنهد کامپ

 با استهفاده از قلههم و یا انگشت به دست گیرد.  از کنار صفحه نمایشتا کاربر بتهواند کنتهههههرل کامپیوتهر را 

میالدی طراحی  و ساخته شدند ، اما به دلیل قیمت باال ، محدود بودن استفاده از کامپیوتر و دیتا  99ر اوایل دهه اولین وایت بردهای تعاملی د

 ده بود. شمحدود  مرتبط، استفاده از آن تعداد کم نرم افزارهای ینطورپروژکتور در محیطهای آموزشی و هم

. استفاده می شهود در کالسهای درس ، سالنهای کنفرانس و ...  آنها و از اگیر شده استبسیار فروایت برد تعاملی اما در سالهای اخیر استفاده از 

کهالس   7از ههر   2911در سهال  در محیطهای آموزشی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است به طوری کهه   هاویژه استفاده از آنه در این بین ب

این نسبت در کشورهای پیشرفته بزرگتر است ؛ مثال در انگلیس در سهال  ت. درس در سراسر دنیا یک کالس مجهز به وایت برد لمسی بوده اس

استفاده از آن به عنهوان   2919وده اند و در سال بوایت برد تعاملی ئی مجهز به سیستم دادرصد کالسهای درس دوره ابت 25به  نزدیک 2994

 .ه استارائه شد برای کالس درس یک استاندارد الزم

 سال پیش استفاده از سیستمهای وایت برد لمسی در کالسهای درس آموزش و پرورش شروع شد. روند استفاده از آن درسال  5در کشور ما از 

، در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، بهه عنهوان   شتسرعت گرفت و با توجه به مشاهده تاثیرات مثبتی که در راندمان آموزشی دا 1387

 مند سازی کالسهای درس ایرانی معرفی شد.برای هوش یکی از تجهیزات مورد نیاز

 نوآوری -3-2

ف به بازار عرضه شده است. شرحی از این ختلفی برای داشتن یک وایت برد تعاملی توسط شرکتهای مختلهم اکنون روشها و تکنولوژیهای م

استفاده از تکنولوژی مادون قرمز را برای   آنهااز بررسی  آورده شده است. ما پس 3-3کنولوژیها و روشها  و همچنین مقایسه بین آنها در ت

 ( . 3-3ت برد تعاملی انتخاب کردبم. ) دالیل انتخاب در سیستم وایک تولید ی

تیم طراحی کار را برای بدست آوردن و پیاده سازی تکنولوژی شروع کرد. بررسی مقاالت و مستندات منتشر شده  ، پس از انتخاب تکنولوژی 

 املی و همچنین بررسی محصوالت مختلف و موفق بازار ) مهندسی معکوس ( منجر به تولید نمونه اولیه دستگاه شد.درباره وایت بردهای تع

مشکل به نظر  ،پیاده سازی طرح حاصل از مهندسی معکوس نمونه های خارجی به دلیل اینکه بیشتر بار طرح بر دوش سخت افزار استوار است 

 در داخل دسترسی کم به قطعات خاص  ن قطعات سخت افزاری است که بطور خالصه عبارتند از :می رسید. این مشکالت مربوط به تامی

                          تیم طراح برای تعدیل مشکالت مربوط به تامین .عدم اطمینان از تامین به موقع و دائمی قطعات –نوسان شدید قیمتها  – کشور

                              ن ازسخت افزار را ساده کرده و در آ  -بسهم بخش نرم افزار را افزایش دهد   -الف خود قطعات سخت افزاری ، سعی کرد در طراحی 

 قطعات در دسترس استفاده کنند.

در وسایل اندازه  کلید نیل به طرحی با این خصوصیات ، استفاده نوآورانه از ماژولهای آماده ردگیر مادون قرمز موجود در بازار بود. این ماژولها

 گیری فاصله ارزان قیمت و همچنین کنسولهای بازی کاربرد دارند.
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 به آنها اشاره شده است ادامهطرح نهائی مزایایی را در بحث تولید و تامین قطعات و همچنین قیمت تمام شده بوجود می آورد که در 

 : از نقطه نظر توليد

شهای دیگر دستگاه طوری طراحهی  بصورت ماژول آماده قابل خرید هستند. بخ ار ( ) به عنوان اصلی ترین بخش سخت افز ردگیرها -1

 اند که به راحتی به این ماژول اصلی متصل شوند و این باعث افزایش سرعت تولید سخت افزار می گردد.شده 

 : از نقطه نظر تامين قطعات

ت صنعتی و تجاری خاصی نیست. بنابر این در شرایط افهزایش  هیچکدام از قطعات بکار رفته در دستگاه دارای کاربرد نظامی یا اهمی -2

 ن مشکل خاصی وجود ندارد.آتحریمها ، برای تامین 

، قیمهت  مناسب مکانات و دقت علی رغم ا کنسولهای بازی ، دستگاههای اندازه گیری و  در با توجه به کاربرد بسیار زیاداین ماژولها  -3

 پایینی دارند.

 ده :قيمت تمام شاز نقطه نظر 

 بطور قابل مالحظه ای پایین است. قیمت قطعات و مراحل مونتاژ ،با توجه به کاهش سخت افزار قیمت تمام شده  -4

 فرآيند دستيابي به فناوری )مهندسي معکوس، اختراع، ...( و نوع محافظت از آن -3-3

موجود آغاز گردید و پس از انتخاب تکنولوژی انتخهابی  گفته شد ، فرآیند دستیابی به فن آوری به مقایسه روشهای  2-3همانطور که در بخش 

بهینه سازی گردید و به روشی جدید پیهاده سهازی گردیهد    برای طرح ، با مهندسی معکوس فن آوری مورد نیاز به دست آمد. سپس فن آوری 

 بگونه ای که سخت افزار بکار رفته در آن ساده تر گردد و  سهم بخش نرم افزاری طرح بیشتر گردد.

  انتخاب تکنولوژی : 

 دو انتخاب اصلی برای داشتن یک وایت برد لمسی وجود دارد :

 ایی تختهه لمسهی خهواهیم    در سراسر این متن به چنین صفحه هی بزرگ به عنوان وایت برد تعاملی، که استفاده از یک صفحه لمس

 .گفت

  مها در  ، کهه  پروژکتور یا سطح دیوار ( را لمسهی مهی کننهد   که سطح نمایش ) مانند پرده دیتا وایت برد استفاده ازسامانه لمسی ساز

 سراسر این متن به چنین سامانه ای کیت هوشمند ساز می گوئیم.

 جام شده است.ا انآمده و مقایسه ای بین آنه 1-3کدام دارای ویژگیها و مزایائی هستند که در جدول  رتخته لمسی و کیت هوشمند ساز ه

 لوژیهای زیر را می توان بکار گرفت :برای داشتن یک تخته لمسی تکنو

 تخته های لمسی مادون قرمز -1

 تخته  های  لمسی مقاومتی  -2

 تخته های لمسی الکترومغناطیسی   -3

 



 

7 
 

 

 

 تکنولوژی زیر بکار می روند : دونیز کیت هوشمند ساز  پیاده سازی برای

 مافوق صوتی -هوشمند ساز مادون قرمز -1

 هوشمند ساز مادون قرمز -2

تکنولوژی تخته های لمسی مادون قرمز طرفداران بیشتری دارد و  سههم بیشهتری از بهازار را در    در بین گروه اول ) تخته های لمسی  ( امروزه 

 االتر و دوام بیشتر نسبت به تخته های با تکنولوژی دیگر.(اختیار دارند . ) به علت قیمت پایین تر ، دقت ب

 در بین هوشمند سازها ، هوشمند سازهای مادون قرمز سهم بیشتری از بازار را در اختیار دارند. 

 مقایسه ای بین هوشمند سازهای مادون قرمز و آلتراسونیک انجام شده است . 2-3در جدول 

 

 

 

 

 مادون قرمز: مقايسه تخته لمسي  با کيت هوشمند ساز  1-3جدول 

 کيت هوشمند ساز تخته های لمسي  ويژگي

 تصوير

 
 

عمولی اند، با این تفاوت که                 شبیه به یک وایت برد م ظاهر

می تواند بصورت یک صفحه قابل لمس توسط انگشت دست یا 

 قلم مخصوص بکار گرفته شود.

شامل یک دوربین مخصوص کوچک که می تواند هر سطح 

صافی) مانند دیوار یا پرده نمایش ( را تبدیل به صفحه لمسی 

 کند.

 برای هر دستگاه متغیر و در عمل نا محدود. اینچ. 89ه ثابت و معموال حدود برای هر دستگا ابعاد صفحه نمايش

 ابعاد بسار کوچکی دارد و اشغال فضای کم. مانند یک تخته وایت برد معمولی فضا اشغال می کند. اشغال فضا 

ه ابعاد کوچک و نصب سریع می تواند بصورت سیار با توجه ب با توجه به ابعاد بزرگ ، نمی توانند بصورت سیار استفاده شوند. قابليت حمل و نقل

 استفاده شود.

ارزان قیمت و معموال قیمتی کمتر از نصف قیمت تخته های  معموال گران قیمت هستند. قيمت

 لمسی دارند.

از آنجا که به لحاظ مکانیکی با محیط و کاربر تعامل دارند ،  دوام 

 استهالک بیشتری دارند.

 و کم استهالک اند. اجزا مکانیکی ندارند

تخته های لمسی در دسترس کاربران ، دانشجویان و دانش  آسيب پذيری 

 آموزان ، و ... می باشند.

در کنار  9دور از دسترس کاربران و ... می باشند 

ویدئوپروژکتور و معموال روی سقف نصب شده و آسیب پذیری 

 کمی دارند.
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امکانات و توانمندیهای تیم کاری تصمیم به طراحی کیتهای هوشمند ساز مبتنی بر دوربین مادون  نی پس از بررسی نیاز بازار مصرف ، تیم ف

 قرمز گرفت. مهمترین مزیتهای هوشمند سازهای مادون قرمز عبارتند از :

 :در محیطهای آموزشی ایران ، کاربردی تر هستند زیرا  در کاربرد :

 .دور از دسترس دانش آموزان نصب میشود 

 .بر روی هر سطحی ) اعم از سطوح سخت مانند دیوار و وایت برد یا نرم مانند پرده ( عمل می کند 

  می باشندقلمهای مورد استفاده ارزان قیمت. 

 در توليد سخت افزار : 

 در بازار ، و اینکه مهمترین بخش سخت افزار این سیستم  با توجه به موجود بودن انواع دوربین مادون قرمز و ردگیرهای مادون قرمز

 را دوربین مادون قرمز تشکیل میدهد ، فرآیند تولید سخت افزار ساده و تهیه قطعات اولیه  آسانتر می شود.

 ساز التراسونيک با کيت هوشمند ساز مادون قرمز : مقايسه کيت هوشمند 3 -2جدول 

 مادون قرمز آلتراسونيک  ويژگي

 تصوير

  
دارای ساختاری تخت ) شبیه به یک خط کش راست یا انحنا دار(  ظاهر

 هستند. بر روی تخته وایت برد نصب می شوند

ظاهری شبیه به دوربین دارند و معموال در کنار ویدئو 

ند. البته می توانند بصورت روی پروژکتور نصب می شو

 میزی و سیار هم استفاده شوند

برای لمسی سازی سطوح سخت و تخت ) مانند سطح وایت برد (  سطح قابل لمسي سازی

 مناسب هستند.

هر سطح نرم یا سخت ) مانند پرده نمایش ، وایت برد ، 

 ی باشد.ر و ناهموار ( قابل لمسی سازی مدیوار هموا

 برای هر دستگاه متغیر و در عمل نا محدود. معموال برای ابعاد کوچکتر بکار می روند. ايشابعاد صفحه نم

ابعاد بسار کوچکی دارد و فضای بسیار کمی را اشغال می  ابعاد بسار کوچکی دارد و فضای بسیار کمی را اشغال می کند اشغال فضا 

 کند

رین گزینه برای استفاده بصورت حمل و نقل بسیار آسانی دارند و بهت قابليت حمل و نقل

 سیار هستند.

با توجه به ابعاد کوچک و نصب سریع می تواند بصورت سیار 

 استفاده شود. 

 قیمت مناسبی دستگاه. قيمت

 قلمهای گران قیمت.

 قیمت مناسب دستگاه.

 قلمهای ارزان قیمت.

تهالک از آنجا که به لحاظ مکانیکی با محیط و کاربر تعامل دارند ، اس دوام 

 بیشتری دارند.

 کم استهالک اند.

روی تخته نصب می شوند و در دسترس دانش آموز و دانشجو می  آسيب پذيری 

 باشند. بنابراین مدام باید توسط مدرس جابجا شوند.

در کنار  9دور از دسترس کاربران و ... می باشند 

ویدئوپروژکتور و معموال روی سقف نصب شده و آسیب 

 ند.پذیری کمی دار
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 توليد نرم افزار :در 

  ، نسهبت بهه    نهرم افهزار  ت بخش دالیل ارجحیگرفته است. سرمایه گذاری اصلی در بخش نرم افزار صورت در طراحی این سیستمها

تخصص تیم کاری در طراحی نرم افزار، در دسترس بودن انواع امکانات تولید نهرم افهزار و   ای شرکت در موردی مانند سخت افزار بر

  می باشد. همچنین امکان جذب آسانتر متخصصان در زمینه نرم افزار

 های کاربرد فناوری  زمينه -3-4

( وجهود دارد کهاربرد مهی یابهد. بنهابراین       LCDائی که ارائه مطلب با استفاده از تصویر ) تصویر دیتاپروژکتور یها  وایت بردهای تعاملی در هر ج

، سهالنهای کنفهرانس ادارات و شهرکتها ، اتاقههای مربیگهری ورزشهی از        -از ابتدائی تا دانشگاه  –محیطهای آموزشی در همه مقاطع تحصیلی 

 ی وایت بردهای تعاملی در آنها توجیه پذیر است. محیطهای آشنایی هستند که بکارگیر

 مزايای فن آوری :

ایهن   استفاده از وایت برد لمسی مزایای بسیاری را به همراه می آورد. همین مزایا هستند که باعث شده استفاده از آن روز به روز گسترش یابد.

 مزایا را از چند جهت می توان بررسی کرد :

  برد لمسی ، به سخنران کمک می کند بر تمام منابعی که در سخنرانی و ارائهه مطلهب نیهاز دارد ) از جملهه     استفاده از وایت   –الف

فیلم ، عکس ، اسالید و ... ( از کنار صفحه نمایش کنترل داشته باشد. بنابراین ارتباط چهره به چهره سخنران و مخاطب حفظ شهده  

 و انتقال مطلب بهتر انجام می شود.

 لمسی امکان بکارگیری منابع جدیدی آموزشی را به سخنران می دهد. مثال بازی های ریاضی تعهاملی ، امکهان رسهم     وایت برد  -ب

 نمودار و اشکال هندسی ، آزمایشگاههای مجازی فیزیک و شیمی و ... .

  ان می دهد. امکان نوشتن یادداشت و برجسته کردن ) های الیت کردن ( بخشهائی از اسالید و تصاویر را به سخنر –ج 

  امکان ذخیره و استفاده مجدد نکات و مطالب ارائه شده در هر جلسه را برای سخنران فراهم می آورد. –د 

 : های رقيب وضعيت کنوني فناوری و مقايسه با فناوری -3-5

اظ قیمت ، از سمت دیگر به لحباشد. قابل رقابت با فن آوری رقبا می از لحاظ کارائی و کیفیت فن آوری که هم اکنون در دسترس ما قرار دارد 

آمده است که وضعیت قیمت محصول ما را در برابر رقبا  1-5مقایسه ای در جدول  دارای قیمت پایین تر نسبت به نمونه های دیگر می باشد.

هم کیفیت باالی محصول دارد. نشان می دهد. همچنین به لحاظ کیفیت ، ما دستگاهها را با دو سال گارانتی تعویض ارائه می کنیم که نشان از 

 هیچ کدام از رقبا چنین گارانتی ای ارائه نمی دهد.اکنون ، 

 ها های کاهش آن های مربوط به فناوری و راه حل ريسک -3-6

وجود دارد. برای کهاهش ایهن    فن آوریهای کامپیوتریاین ریسک تقریبا برای همه محصوالت در حوزه  ورود فن آوريهای جديد : -1

 : ریسک باید

بازار به خرید چنین محصولی ، این دوره بهه   کششاضر با توجه به مایه و سوددهی را کوتاه کرد. در حال حدوره بازگشت سر  -الف 

 قدر کافی کوتاه به نظر می رسد.

 دست یابی به فن آوریهای جدید . برایواحد تحقیق و توسعه  سرمایه گذاری باال در  -ب
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شده شامل دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری است. بخش اصلی طرح ، نهرم افهزار سیسهتم     سیستم طراحی : کپي برداری طرح -2

است بطوری که سخت افزار به تنهائی ارزش خاصی ندارد و بال استفاده خواهد بود. بنابراین برای جلوگیری از کپی بهرداری طهرح ،   

         لفی که برای حفاظهت از سهورس برنامهه ههای کهامپیوتری      ش نرم افزار را از کپی برداری حفظ کنیم. راه حلهای مختکافی است بخ

( ،  Protector. ما در این رابطه با همکاری یک شرکت تولید کننده محهافظ برنامهه )  د، می توانند در اینجا موثر باشندبکار می رون

 کردیم. "غیر قابل دوباره خوانی"کد برنامه را 

اسهت.   نرم افهزار  ر غیر قانونی افزاری با آن روبرو هستند ، تکثی یسکهائی که پروژه های نرمیکی از ر تکثير غير قانوني نرم افزار : -3

 برای کاهش این ریسک راهکارهای زیر وجود دارند :

کلمه عبور و یا اجهرا بهر روی   این قفلها که نصب و استفاده از نرم افزار را منوط به داشتن  استفاده از قفلهای نرم افزاری :  -الف 

 پیوتر خاص می کنند می توانند در کاهش ریسک کارا باشند. اما متاسفانه امنیت کامل به همراه نمی آورند.کام

به عنوان قفل سخت افزاری استفاده نمود. می توان از سخت افزار سیستم  استفاده از دستگاه به عنوان قفل سخت افزاری :  -ب 

                 هر دستگاه یک برنامه منحصر به فرد ارائهه  از سمتی برایقرار می گیرد. ه یک کلید سخت افزاری  بر روی میکرو کنترلر دستگا

که تنها با دستگاه دارای کلید سخت افزاری خاص ارتباط برقرار کند. کددستگاه در سورس برنامه قرار داده شده است و  می شود

 بود.با توجه به استفاده از محافظ برنامه جعل آن بسیار سخت خواهد 

  های منحصر بفرد تأثيرات اجتماعي / مزايای فناوری / ويژگي -3-0

در کالسههای درس آمهوزش و پهرورش     بهویژه   بکارگیری وایت بردهای لمسیموزشی بسیار پر کاربرد می باشد و این فن آوری در محیطهای آ

نهین  وجهود در بهازار ، رونهد تجهیهز کالسههای درس بهه چ      تاثیر چشمگیری در راندمان آموزشی دارد. اما  قیمت باالی وایت بردهای لمسهی م 

 امکان استفاده گسترده از این تکنولوژی را در مدارس ایرانی فراهم می آورد :سیستمهائی را کند می کند. ویژگیهای منحصر بفرد زیر 

 می توانند با قیمت بسیار پایین تر نسبت به نمونه های خارجی ارائه شوند. -1

 از فروش داخلی و در دسترس ارائه می شود. با ضمانت و خدمات پس -2

 دارای محیط نرم افزار ، راهنما و ... فارسی می باشد. -3

 دور از دسترس دانش آموزان نصب میشود. -4

 بر روی هر سطحی ) اعم از سطوح سخت مانند دیوار و وایت برد یا نرم مانند پرده ( عمل می کند. -5

  نو نحوه ارزش گذاری آ ارزش مالي فناوری -3-8

 هزینه شده است.میلیون ریال  189: برای بدست آوردن فن آوری   هزينه تمام شده

 تعيين ارزش با توجه به پتانسيل درآمد زائي :

بنابراین ارزش گذاری بر اساس پتانسیل   به نحوه سرمایه گذاری و بهره برداری ازاین محصول بستگی دارد.درآمد ایجاد شده از این فن آوری ، 

 آمد را باید با توجه به توانائیها و طرح کسب و کار مجری طرح پیشنهاد کرد.ایجاد در

              مالحظهه  سههم فهن آوری در قیمهت دسهتگاه    و  قیمت متعارف دستگاه،  تعداد فروش دستگاهدر زیر برآورد درآمد با در نظر گرفت سه پارامتر 

 رض شده اند : سه پارامتر ذکر شده حداقل ف، می گردد. در این برآورد 

 

  درصد تعداد کالسهای درس تهران بزرگ (  1عددی )  1999فروش 
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  ریال 559995999قیمت فروش محصوالت مشابه  

 درصد29 سهم فن آوری در قیمت تمام شده ، 

 بصورت زیر خواهد بود:ارزش فن آوری  

 ریال ........%15999= 29×1999× 559995999

 میلیون ریال می باشد. 1999میلیون ریال و ارزش پیشنهادی برای آن  189بنابراین هزینه تمام شده فن آوری 
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  تشريح مدل کسب و کار:  4بخش 

 شود )فروش فناوری، فروش محصول( توصيف خدمت يا کااليي که ارائه مي -4-1

ر حال حاضر شرکت در حال تولید و فروش در این کسب و کار شرکت به تولید و فروش کیت های هوشمند ساز وایت برد می پردازد. د

) سیستم حضور و غیاب دانش آموزی ، تایمر های زنگ مدرسه ( که با محصول مورد بحث در این  در همین حوزه می باشد. محصوالت دیگری

  طرح کسب و کار دارای بازار مشترک می باشند.

 نوع مشتريان کاال و خدمت )دولت، بخش خصوصي،... ( -4-2

ن بالقوه این محصول هم از بخش خصوصی و هم از بخش دولتی هستند. این بازار شامل مدارس دولتی و غیر دولتی ، دانشگاهها و مشتریا

 مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی و همینطور ادارات ، سازمانها و شرکتهای دولتی و فیر دولتی می شود. 

 آمده است. ( 5) تشریح این بازار محصول در فصل 

، مدارس زیر نظر آموزش و پرورش شامل مدارس دولتی و غیر دولتی هستند.  مدارس دولتی با بودجه ( 1-5) با توجه به  ما بازار هدف  

، اگر چه توسط دولتی و کمکهای مردمی اداره می شوند و تابع قوانین و مقررات و همینطور سیاست گذاریهای دولتی اند. مدارس غیر دولتی 

می شوند ، اما تابع مقررات و همینطور سیاست گذاریهای وزارت آموزش و پرورش هستند. این سیاستها بویژه در بخش  رهبخش خصوصی ادا

هوشمند سازی مدارس مورد توجه ما هستند ، زیرا بنا به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مدارس اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به 

 هوشمند سازی کالسهای درس هستند و یکی از این سخت افزارها وایت بردهای تعاملی می باشند.تامین سخت افزارهای مورد نیاز 

 .دهد چه نيازی از جامعه را پاسخ مي -4-3

استفاده از امکانات و فن آوریهای   اکز آموزشی بویژه مدارس کشور می باشد.رموزشی یکی از نیازهای مامروزه استفاده از فن آوریهای نوین آ

کمک می کند تا امکان بکارگیری روشهای تدریس و آموزش با بازدهی آموزشی بیشتر بکار فراهم گردد. یکی از این فن آوریهای نوین نوین 

ن وایت بردهای تعاملی است که بکارگیری ان مورد تاکید کارشناسان آموزش و پرورش قرار دارد و مهمتر اینکه مدارس با مشاهده تاثیر مثبت آ

 ندمان آموزشی روز به روز عالقه بیشتری به استفاده از آن نشان می دهند.  در افزایش را

متاسفانه در حال حاضر همه نیازهای سخت افزاری مربوط به هوشمند سازی مدارس با برندهای خارجی تامین می گردد. تامین هزینه خرید  

دشوار است و روند هوشمند سازی مدارس را کند کرده است. این محصوالت ) بخصوص با توجه به افزایش اخیر قیمت ارز ( برای مدارس 

 بنابراین سرمایه گذاری در تولید تجهیزات مورد نیاز این حوزه کمک شایانی برای مدارس در بحث هوشمند سازی خواهد بود.

 ارائه می دهیم: بطور مشخص با تولید کیتهای هوشمند ساز وایت برد که موضوع این کسب و کار است خدمات زیر را به جامعه

 قیمت مناسب کیتهای تولیدی ما به مدارس کمک می کند کالسها را با هزینه کمتر به وایت برد تعاملی مجهز کنند. -1

 تولید داخلی تجهیزاتی که از خارج کشور تهیه می شدند باعث جلوگیری از خروج ارز می شود. -2

 بردهای تعاملی سازگار با شرایط بومی طراحی شوند. تولید در داخل کشور و توسط متخصصین داخلی کمک می کند وایت -3

 

 قرايند ارائه کاال  4-4

و تولید نرم افزار و همچنین سخت افزار در داخل شرکت انجام می شود اما کاالی ارائه شده توسط شرکت تولید می گردد. کلیه مراحل طراحی 

 و مونتاژ قطعات ( بصورت برون سپاری انجام داد. PCBار را ) مانند تولید می توان در تولید با تیراژهای باال ، مراحلی از تولید نرم افز
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 شکل کسب و کار )حقوقي يا حقيقي( )حقيقي يا مجازی( -4-5

 کسب و کار در قالب یک شرکت حقوقی ارائه می گردد. ارائه چنین کسب و کاری در قالب شخصیت حقوقی می تواند :

 کند. مایه گذار ، گسترش و ایجاد تغییر در ساختار گروه کاری بستر قانونی ایجاد می: برای جذب سر از نگاه درون سازماني 

 : که به شدت مورد توجه مشتریان این محصول هستند  را امکان ارائه گسترده تر خدمات پس از فروش و گارانتی از نگاه مشتری (

 ( فراهم می آورد. 

 : با خریداران دولتی مانند دانشگاهها را امکانپذیر می کند. شرکت در مناقصات خرید و مذاکره از لحاظ قانوني 

 روش فروش :

 بسته توسط مشتری خریداری می شوند..سخت افزار و نرم افزار بصورت یک  انجام خواهد شد به این معنی کهفروش کاال  بصورت حقیقی 

 .کند هايي که به عنوان کسب وکار ايجاد مي فرصت -4-6
 ، کسب و کارهای زیر نیز ایجاد می شوند : در کنار این کسب و کار

 .تولید نرم افزارهای تولید محتوا 

 .فروش و نصب و راه اندازی تجهیزات هوشمند سازی مدرسه 

 ارتباط اين کسب و کار با کسب وکارهای ديگر چيست؟ -4-0

پیوتر و الکترونیک خود بصورت یکپارچه هستند و به طور معمول خواستار ارائه خدمات مربوط حوزه کام ) به عنوان بازار هدف محصول( مدارس

سانتر کنند. بنابراین فعالیت در زمینه آاز این طریق سعی می کنند تا با کم کردن شرکتهای طرف قرارداد ، دریافت خدمات پس از فروش را 

 :دارد ارائه هوشمند ساز وایت برد ، دست کم با کسب و کارهای زیر در ارتباط 

 پروژکتورفروش و نصب دیتا -1

 کامپیوتر و لپ تاپحوزه فروش و  ارائه خدمات  -2

 نصب و راه اندازی سیستمهای دوربین مدار بسته و سیستمهای حفاظتی -3

 سیستمهای اتوماسیون مدرسه مانند سیستمهای حضور و غیاب و تایمر زنگ مدرسه. ارائه  -4

 تولید و فروش نرم افزارهای آموزشی. -5

 مدارس. طراحی و راه اندازی سایت و پرتال -6

تایمر زنگ مدرسه  فعال می باشد. بخصوص در مورد آخر شرکت تولید کننده  سیستم حضور و غیاب مدرسه و 4تا  1شرکت ما در زمینه های 

 نیز می باشد. 

 گستره کسب و کار به چه شکل است؟)محلي/ منطقه ای / ملي/ بين المللي(-4-8

نصب ، راه اندازی و استفاده از محصول به راحتی توسط خود مشتری قابل انجام است. بنابراین مشتریان بالقوه ما در سراسر کشور پراکنده اند. 

 فروش محصول منحصر به منطقه جغرافیایی خاصی نمی شود. 

روش بصورت آمده است ، در دو فاز انجام می گیرد. در فاز اول بازاریابی و ف 5البته فعالیت بازاریابی و فروش شرکت با توجه به آنچه در فصل 

 محلی و در بازار یک استان انجام خواهد گرفت. در فاز دوم بازاریابی و فروش ، بازار هدف در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته و با تعیین

 نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در استانهای مختلف ، فعالیت در سطح کشور گسترش می یابد. 
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 مطالعه و بررسي بازار:  5بخش 

 ها و ... های بازار، فهرست قيمت ارائه اطالعات بازار شامل داده -5-1

 اطالعات قيمتها و بررسي آنها :

 فهرست قيمت ها برای وايت برد لمسي :

 در زیر لیستی از مشخصات و قیمتهای انواع وایت بردهای تعاملی موجود در بازار آورده شده است : 

 

 فهرست قيمت ها برای هوشمند سازی يک کالس :

 برای هوشمند کردن یک کالس درس به یک پکیج با تجهیزات زیر نیاز داریم :

 وایت برد تعاملی ) تخته لمسی یا کیت هوشمند ساز (  –کامپیوتر ) رومیزی یا لپ تاپ (  –) باتجهیزات جانبی (دیتا پروژکتور  

قیمت یک پکیج با استفاده از تجهیزات با کیفیت متوسط برای گزینه های مختلفی برای هر کدام از این تجهیزات در دسترس می باشد. در زیر 

 .ک کالس محاسبه شده استهوشمند سازی ی
 

 ديتاپروژکتور
 تجهيزات جانبي ديتا

 ) پرده ، پايه ، کابل(

 کامپيوتر

 ) لپ تاپ يا دسکتاپ(

 کالسيک  پکيج هوشمند سازی 

 ) تومان ( تعاملي بدون وايت برد 

1.3770777 3770777 1.577.... 301770777 
 

فه کردن قیمت وایت برد تعاملی به پکیج فهوق محاسهبه مهی شهود. ایهن قیمهت             قیمت نهائی هوشمند سازی یک کالس با اضا : قيمت نهائي

 تمام شده برای گزینه های زیر بصورت تقریبی در زیر آمده است :

 قيمت نهائي هوشمند سازی يک کالس قيمت وايت برد تعاملي وايت برد تعاملي انتخابي

 تومان ....5.699الی  ....4.899 تومان 255995999الی  ....1.799 تخته لمسي

 تومان 452995999الی  358995999 تومان 151995999الی  7995999 هوشمند ساز با کيفيت

 356995999 تومان 5995999 هوشمند سازهای متفرقه

 تومان 355995999 تومان 4995999 هوشمند ساز  با کيفيت تصويرپردازان 

 بررسي مشتريان بالقوه :

 ج در بازار ايرانيد تعاملي راليست قيمت از انواع وايت بر:  1-5جدول 

 قيمت ) تومان ( مشخصات نام تجاری نوع محصول

 تخته  لمسي
Tboard ) 2.4995999 کیفیت عالی –اینچ  82 ) ترکيه 

 157995999 با مونتاژ و برند ایرانی–کیفیت پایین  متفرقه ) چين (

هوشمند ساز 

 آلتراسونيک

eBeam) 153995999 کیفیت عالی ) آمريکا 

UBoard ) 151995999 کیفیت خوب ) کره جنوبي 

هوشمند ساز      

 مادون قرمز

PGM EZ ) 7995999 کیفیت خوب ) تايوان 

 5995999 کیفیت پایین ) چين ( –متفرقه 
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 بردهای تعاملی بصورت زیر می باشند :مشتریان بالقوه وایت 

 مدارس دولتی. -1

 مدارس غیر دولتی. -2

 بیمارستانهای آموزشی. ، مراکز آموزشی سازمان فنی و حرفه ای  و اههادانشگاهها و مجتمع های آموزشی : شامل دانشگ -3

 یداری می کنند.: که برای سالنهای کنفرانش خود دستگاه خر دیگرسازمانها و شرکتهای  کارخانه ها ، ادارات ، -4

 بررسي اهميت مشتريان بالقوه :

اخص ها عبارتند از : احساس ضرورت به خرید در مشتری ، فدرت شبرای تعیین اهمیت هر دسته از مشتریان شاخصهائی تعیین می کنیم. این 

هر دسته مشتری بررسی می کتیم. برای  خرید ، اندازه بازار ، نحوه پرداخت ، سرعت پیشرفت مذاکره . وضعبت هر کدام از این شاخص ها را در

 19مهی دههیم کهه صهفر نشهاندهنده وضهعیت نهامطلوب و         19تها   9مقایسه اهمیت مشتریان ، به هر شاخص و برای هر مشتری یک نمره از 

 ت. آمده اس 2-5جدول نشاندهنده وضعیت بسیار خوب می باشد. نتیجه نمره دهی هر مشتری با توجه به شاخص های تعیین شده در 

 تعيين بازار هدف : 
مده است ، مدارس دولتهی و غیهر دولتهی بهه     آ 2-5با توجه به  بررسی های انجام شده بر خصوصیات مشتریان بالقوه که خالصه آن در جدول 

بیان و بررسهی شهده کهه  جههت       3-5خصوصیات این بازار در  عنوان بازار هدف انتخاب می شوند و فعالیت بازاریابی بر آنها متمرکز می شود.

 جلوگیری از تکرار در اینجا نمی آیند.

مین دلیل این قسمت از بازار فعال از لیست بازار هدف حهذف مهی شهوند. در    کم است. به ه اما در مورد بقیه بازار ، احساس نیاز به خرید بسیار

تحلیلی بر وضعیت و آینده این بخش از بهازار صهورت گرفتهه     رقبای اين کسب و کار( تحليل صنعت )آينده اين کسب و کار، 2-5بخش 

 است.

 

 

 تحليل صنعت )آينده اين کسب و کار، رقبای اين کسب و کار( -5-2
  روند گسترش بازارن صنعت : آينده اي

 این روند گسترش در دو بخش بازار بالقوه بررسی شده است.پیش بینی می شود بازار این کسب و کار رو به گسترش باشد. 

 روند گسترش در بازار هدف ) مدارس ( : -الف

 تند از :دالیل این پیش بینی عبار تقاضای مدارس برای داشتن تخته های تعاملی رو به افزایش است.

  .دلیل اصلی این گسترش از طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش منشا می گیرد که هوشمند سازی را به مدارس تکلیف می کند 

      همینطور ، معلمان روز به روز بیشتر بر مزایای استفاده از امکانات پیشرفته آموزشی آگاه می شوند و تمایل بهه خریهد ایهن تجهیهزات از

 تعاملی بیشتر می شود. جمله وابت بردهای

 : مقايسه شاخص های مهم در بين مشتريان بالقوه جهت تعيين بازار هدف 2-5جدول 
 می باشد ( 19) امتیاز هر شاخص از 

 نوع مشتری
احساس ضرورت 

 در خريد

قدرت 

 خريد
 اندازه بازار

پرداخت 

 نقدی

پيشرفت  سرعت

 مذاکرات

 امتياز کل

 ( 57)از 

 43 6 17 17 0 17 مدارس دولتي

 34 8 4 4 8 17 مدارس غير دولتي

 29 5 0 4 17 3 دانشگاهها و مجتمع های آموزشي

 - - - - - 1 سازمانهاو ... کارخانه ها ، ادارات ،
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 روند گسترش بازار مشتريان ديگر :  -ب

ش همانطور که پیشتر گفته شد ، بسیاری از مشتریان بالقوه ، هنوز برای استفاده از سیستمهای وایت برد لمسی تمایل نشان نمی دهند. اما پی 

شهای دیگر آموزش کشور و همینطهور سهازمانهای   وش به بخوین آموزشی در آموزش و پراز تجهیزات ن بینی می شود استفاده موفق و گسترده

بنابر این رصد بهازار ههای دیگهر بهویژه بهازار دانشهگاهها و        دیگر سرایت کند و به تبع آن تمایل به استفاده از تخته های تعاملی نیز بوجود آید.

 این بازارها داشت. مجتمع های آموزشی ضروری است تا در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب ورود به موقع به

 رقبای اين کسب و کار :

 برندهای خارجي رقيب :  -الف 

در حال حاضر بازار وایت بردهای تعاملی کشور در دست محصوالت خارجی می باشد. برندهای مختلف شرکتهای آمریکائی ، کره ای ، چینهی و  

 1-5لیستی از این برندها و قیمت محصوالت آنهها در جهدول   شوند.  ... در بازار موجود هستند و رقبای جدی در ورود به این بازار محسوب می

 آمده است . در جدول زیر نقاط قوت و ضعف این دسته رقبا آمده است.

 همراه با قیمت محصوالت آمده است. 1-5لیست مهمترین رقبا در جدول 

 

 توزيع کنندگان رقيب : -ب

کمک آموزشی را باید در زمهره رقبها بهه حسهاب آورد؛  در حهالی کهه در       توزیع کنندگان و فعاالن بازار در زمینه تجهیزات  بسیاری از متاسفانه

رقبا تبدیل به شرکای تجاری بسیار ارزشمندی می شوند که توزیع و فهروش محصهول   همین توزیع محصول ما از سمت آنها ، و  صورت پذیرش

 به دالیل زیر رخ می دهد :نندگان به تولید کننده داخلی ما را بطور قابل توجهی تسهیل می کنند. در واقع دالیل نگاه رقابتی از سمت توزیع ک

  معموال وارد کنندگان و توزیع کنندگان عمده ، برای جلوگیری از تاثیرات نوسانات ارز ترجیح می دهند واردات را در تعداد زیاد انجام

 ند.ندار ند ماهه است و نیازی به خرید جدیددهند. بنابراین انبارهای آنها پاسخگوی فروش چ

      .وارد کنندگان و توزیع کنندگان ترجیح می دهند بر روی برندی کار کنند که تا کنون روی آن سرمایه گهذاری و تبلیهک کهرده انهد

 بنابراین کار کردن با برند جدید) که هنوز برای بازار ناشناخته است( توجیه ندارد. 

  

 نقاط قوت و ضعف برای برندهای خارجي رقيب:  3 -5جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت

 .قیمت باالتر نسبت به محصول ما ناگونی و تنوع کاال که با کیفیتها و قیمتهای مختلف در بازار وجود دارند .گو

 نرخ ارز. نوسان نوسان قیمت زیاد حاصل از تاثیرات توانائی مالی باالی شرکتهای وارد کننده محصوالت خارجی.

 ناسب با کالسهای ایرانی به دلیل زبان نرم افزار و راهنما و... .عدم ت مشتریان نهائی به محصوالت خارجی . و عالقه اعتماد

 برنامه ریزی دولت جهت محدود کردن استفاده از محصوالت خارجی 

 در بعضی از برندها. ارائه گارانتی های ضعیف 
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 جايگاه ما در مقابل رقبا : -ج

 ت ما در مقابل رقبا آمده است .در جدول زیر نقاط ضعف و قدر

 

 بندی بازار، پتانسيل بازار( مطالعه و تحقيق بازار )بخش -5-3

 ويژگيهای اصلي بازار هدف ) مدارس دولتي و غير دولتي (

ی به عنوان بازار هدف انتحاب شهده انهد و بازاریهابی بهر آنهها متمرکهز خواههد بهود.         بیان شد ، مدارس دولتی و غیر انتفاع 1-5همانطور که در

 اورده شده است که باید در برنامه ریزی بازاریابی مورد توجه قرار گیرند :  5-5ویژگیهای این مدارس  در جدول 

 

 بخش بندی جغرافيايي :

 در جغرافيای کشور و سطح استان :فعاليت 

اداره کل آموزش و پرورش هر استان لیستی از شرکتهای مجاز به فعالیت در حوزه هوشمند سازی را به مدارس استان ابالغ مهی کنهد. یکهی از    

بنهابراین   ائهه دههد.  شرایط الزم جهت اجازه فعالیت در استان ، بومی بودن شرکت است تا بتواند خدمات پس از فروش حضوری بهه مهدارس ار  

توضهیحات داده شهده    5-5شرکت برای فعالیت در استانهای دیگر باید از طریق نمایندگی یا ایجاد شعبه اقدام کند. درباره این مساله در بخش 

 است.

 ما در مقابل رقبانقاط قوت و ضعف :  4 -5جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت

 .وایت بردهای تعاملی در بازار ما ناشناخته بودن برند قیمت مناسب.

پ تاپ همه اقالم مورد نیاز هوشمند سازی ) مانند ل عدم توانائی در تامین تاثیرپذیری کم نسبت به نوسانات ارز. 

 و دیتاپروژکتور و ... ( به علت محدودیت منابع.

 در زمینه وایت برد تعاملی.ما محدود بودن محصوالت  .دارای نرم افزار و راهنمای فارسی

 بصورت شخصی.عدم گرایش به کاالی داخلی  تضمین کیفیت با گارانتی تعویض یکساله. 

سیسهتم   –نهگ مدرسهه   دارا بودن  محصوالت انحصاری دیگر شرکت ) تهایمر ز 

 حضور و غیاب دانش آموزی(.

 

  آغاز گرایش در بخش دولتی جهت خرید محصوالت داخلی.

 مقايسه برخي ويژگيهای موثر در بازاريابي برای مدارس دولتي و غيردولتي:  5 -5جدول 

 غير دولتي دولتي 

 بسیار پر اهمیت بسیار پر اهمیت و گارانتياهميت خدمات 

 عالقمند به پرداخت اقساطی نقدی نوع پرداخت

 - عالقمند به خرید در قالب پکیج نوع خريد

 .جهت رقابت با مدارس دیگر خرید بر حسب تکلیف قانونی و کاری. دليل خريد

 استقالل در تصمیم گیری. مشورت با اداره آمورش و پرورش و  سایر مدارس.تحت تاثیر  استقالل در تصميم گيری

 - انتقال تجربه در قالب مشورت به  سایر مدارس. معرفي به مدارس ديگر

 در قالب بانک اطالعاتی در دسترس است. در قالب بانک اطالعاتی در دسترس است. تلفناطالعات آدرس و 
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 خصوصيات شهرستانهای هر استان :

باید در بازاریابی هر منطقه از اسهتان مهورد توجهه     که است تانهای استان بومی شرکت آورده شدهخصوصیات و ویژگیهائی درباره شهرس در زیر

 قرار گیرد.

 بررسي ويژگيهای بازار هدف در شهرستانهای استان:  6 -5جدول 

 قدرت خريد شهرستان
اطالعات درباره 

 کاالها و قيمتها

تنوع محصوالت 

 در دسترس
عالقمند به 

 خريد از ...

انتقال تجربه به 

 ديگر مدارس

تاثير رقابت 

 مدارسباديگر 

 کم متوسط مرکز استان زیاد زیاد زیاد مرکز استان

 بسیار زیاد زیاد فروشنده بومی کم کم زیاد بزرگ

 کم بسیار زیاد مرکز استان کم کم کم کوچک
 

 گاذاری(  هاای توزياع و تبليغاات، آيناده محصاول ياا قيمات        ی گذاری، استراتژ های قيمت ريزی بازار )استراتژی برنامه -5-4

 : ی قيمت گذاریاستراتژ 

پیرو قیمت گذاری بازار در عهین   بایدبرندهای حاضر ،  باالی باتوجه به تازه وارد بودن ما به این بازار و در اختیار نداشتن سهمی از بازار و قدرت

نتر و باالتر از کاالی مشابه حفظ حاشیه سود مناسب باشیم. و با قیمتی در حدود کاالهای با امکانات و کیفیت مشابه وارد بازار شویم. قیمت پایی

 دالیل زیر صحیح نمی باشد : به

  .پایین آوردن قیمت در بدو ورود به بازار  این حس را به مشتری القا می کند که کاال کیفیت پایینی دارد 

 مشتری را به سمت رقیب سوق می دهد. –با توجه به گرایش مشتری به کاالهای خارجی  –قیمت باالتر از رقبا 

 تژی توزيع و تبليغات :استرا

در دسترس بودن آدرس و تلفن مدارس بصورت بانک اطالعاتی ، عاملی تعیین کننده در انتخاب روش تبلیغات است. روشهای زیر برای معرفهی  

 محصول به مدارس بکار می رود.

 : از ادرس و تلفن مهدارس کشهور ،    با توجه به در اختیار بودن بانک اطالعاتی کاملارسال بروشور و کاتالوگ و اطالعات دستگاه

 بسته تبلیغاتی شامل بروشور و کاتالوگ و .... به مدارس ارسال می گردد.

  : نرم افزارهای رایگان کاربردی با هدف تبلیغات همراه بسته تبلیغاتی به مدارس فرستاده می شود. توليد و پخش نرم افزار رايگان

 ماده پخش شده است. (آدر بر دارد. ) تا کنون نرم افزار دفتر انضباط تهیه و  این نرم افزار مشخصات شرکت و محصوالت ما را

  : مشتریان در قبهال  اعطای مشوق هایی به صورت تخفیف ، تمدید گارانتی و ... به  بامعرفي محصول از طريق مسئولين مدرسه

 مراکز اموزشی زیاد ایت بکار می رود. . این روش بویژه در شهرستانهای کوچک که ارتباطبه مدارس دیگر محصول ما  معرفی

 :بویژه نمایشگاههای ویژه هوشمند سازی مدارس. شرکت در نمايشگاهها 

 : تبلیغاتی در حاشیه جلسات مدیران آموزش و پرورش شهرستانها. -برگزاری سمینارهای آموزشی برگزاری سمينار 
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 : روش بازاريابي -5-5

بی مستقیم )چهره به چهره ( و  بازاریابی از طریق نماینده فروش ) غیر مستقیم (استفاده خواهد شد. در فاز برای بازاریابی ، از دو صورت  بازاریا

سههم   اول )سال اول ( ، تمرکز اصلی بر بازاریابی چهره به چهره خواهد بود تا به سهم قابل قبولی از بازار دست پیدا کنیم. پس از دسهتیابی بهه  

 ( عمده تمرکز بر بازاریابی غیر مستقیم خواهد بود. از آن بعددوم و به عنوان برند معتبر ،  ) سال  مناسب از بازار و شناخته شدن

 فاز اول : بازاريابي چهره به چهره محصول 

 ويژگيهای اين مرحله از بازاريابي :

 : سهم کمی از بازار را به خود اختصاص داده است. –در بازار شناخته شده نیست  وضعيت محصول 

 افزایش سهم در بازار. –شناساندن محصول به عنوان محصولی با کیفیت  : هدف 

 : به مدارس. میدانیبازاریابی مستقیم در استان بومی با استفاده از مراجعه بازاریابهای  روش بازاريابي 

 : چند نکته که به بازاريابي در اين مرحله کمک شاياني مي کند

و غیاب دانش آموزی و تایمر های زنهگ مدرسهه( بهه دلیهل دارا بهودن کیفیهت بهاال ،        محصوالت دیگر شرکت ) دستگاههای حضور  .1

 ویژگیهای منحصر بفرد و سابقه چند ساله در بازار می توانند  به عنوان تضمین کیفیت محصول جدید ما عمل کنند. 

 اولین مراجعات به مشتریان قبلی محصوالت ما هستند. .2

 م می شود. بنابراین ارتباط با مشتریان بصورت دوره ای ) یکماهه ( ضروری است.هوشمند سازی مدرسه در چند فاز انجا .3

 فاز دوم : بازاريابي غير مستقيم 

 : ويژگيهای اين مرحله از بازاريابي

 : در بازار شناخته شده است  وضعيت محصول. 

 : افزایش سهم بازار. هدف 

 : استانهای دیگرفروش محصول از طریق نمایندگان فروش در  روش بازاريابي 

 

 : مزايا و معايب در فروش مستقيم 7 -5جدول 

 معايب و نواقص مزايا

جلب اعتماد مشتری نهائی از طریق رویاروئی 

 مستقیم چهره به چهره.

بخش زیادی از ک فروشنده ، با توجه به عالقه مشتری نهائی به تامین تمام نیازهای خود از ی

  می شود.درگیر کامپیوتر ، دیتاپروژکتور  و لوازم جانبی واسطه گری شرکت در منابع 

 افزایش حجم خدمات پس از فروش حضوری. بازگشت سریع سرمایه در گردش.

 محدودیت در بازار محلی. 

 : مزايا و معايب در فروش غير مستقيم 8 -5جدول 

 معايب و نواقص مزايا

 این روش مشکل است. کسب اعتبار برای برند در بازار.از قابلیت پوشش سهم بیشتر 

رویاروئی با تعداد کمتری از مشتریان و کاهش حجم خدمات پس از 

 فروش و امور مالی و اداری .

 بازگشت سرمایه طوالنی تر  از فروش مستقیم است .
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  برنامه اجرايي و سازماني:  6بخش 

 های موردنياز برای اجرا امکانات و فناوری -6-1

متر فضای مسقف. با توجه  24در قالب دو کارگاه نرم افزار و کارگاه سخت افزار ساماندهی می شود. حداقل  ي :فضای کارگاهي و آزمايشگاه

هر به کم حجم بودن مواد اولیه و همینطور کم حجم بودن محصول ، نیاز به برنامه ریزی ترابری خاصی وجود ندارد و کارگاه و آزمایشگاهها در 

 که با توجه به مزایای پارک علم و فن آوری در پارک استقرار می یابد. نقطه از کشور می توانند باشند

متر فضای اداری در دو بخش مجزا. محل اجرا : به دلیل ضرورت ارتباط نزدیک بخش اداری و  فروش با مشتری و   24خداقل  فضای اداری :

 الهای کامپیوتر تعیین می گردد. مشاغل مرتبط ، محل فضای اداری و فروش  در مرکز استان و نزدیک به بورس کا

 متر. ) محل اجرا مانند اداری ( 15این فضا در دو بخش زیر ساماندهی می شود . مجموعا  فضای اداره فروش و نمايشگاه :

 ود. اداره فروش : جهت انجام امور بازاریابی و فروش و همچنین انجام امور اداری مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش بکار می ر 

  .نمایشگاه : در نمایشگاه محصوالت قابل ارائه شرکت نصب و آماده بکارگیری آزمایشی توسط مشتری هستند 

 امکانات فني :

) برنامه ریزی و توجیه  6امکانات فنی مورد نیاز در کارگاههای سخت افزار و نرم افزار و همچنین اداری و فروش به تفکیک در جداول بخش 

 مالی آمده است. 

 ن آوريهای مورد نياز : ف

 فن آوریهای مورد نیاز به ساخت وایت بردهای تعاملی ، توسط تیم فنی بطور کامل بدست آمده و مورد آزمایش قرار گرفته است.

 کنندگان امکانات و محل اجراء تأمين -6-2

 امکانات از منابع زیر تامین می گردد. امکانات الزم همگی در کشور موجود می باشند و هزینه های تهیه تامين کنندگان امکانات :

 اران شرکت.ذگه قرض الحسنه سرمای -1

 استفاده از تسهیالت بانکی و حمایتی دولتی. -2

 جذب سرمایه گذار.   -3

 استفاده از امکانات بکار گرفته شده شرکت در تولیدات کنونی ) کارگاه تولید دستگاه حضور و غیاب و ... ( -4

 داده شد. (توضیح  1-6) در بخش  محل اجرا :

 ساختار تشکيالتي )مشخصات نيروی انساني و نحوه بکارگيری، ...( -6-3

 :  به صورت زیر تعیین می گردد ساختار تشکيالتي

مالی و اداری تعریق می گردد. حوزه مدیر عامل  -4تحقیق و توسعه  -3اجرا و عملیات  -2بازاریابی و فروش  -1حوزه  4ساختار شرکت در 

. به دلیل فن آور بودن سازمان در بسیاری امور هماهنگی و تعاون بین حوزه های مختلف ضروری می باشدکننده دیگر بخشها ناظر و هماهنگ 

ز است. به عنوان مثال بخش تحقیق و توسعه باید ارتباط دائمی و نزدیک با حوزه بازاریابی و فروش داشته باشد تا در توسعه محصوالت بعدی ا

 بهره را ببرد. اطالعات بازار حداکثر
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باید نیروهائی خالق ، عالقمند و  تخصص در حوزه کاری خود ،عالوه بر دارا بودن  ار گرفته شدهنیروهای بک:  مشخصات نيروی انساني

 های تخصصی نیروها به تفکیک در زیر آمده است :ی دتوانمن. باشند توانمند در کار تیمی

  بخش بازاريابي و فروش :

  آشنا به  –رارداد آشنا به قوانین تجارت و عقد ق –مسلط به اصول مذاکره  –مسلط به روشهای بازاریابی   –روابط عمومی باال

 کامپبوتر و بازار کامپیوتر .

  بخش اجرا و عمليات :

  مسلط  –کارشناس ارشد مخابرات (  مسلط به برنامه نویسی شی گرا  –متخصص نرم افزار : ) کارشناس یا کارشناس ارشد کامپیوتر

 .آشنا به حفاظت کد –رلرها آشنا به میکرو کنت –مسلط به ارتباط با سخت افزار و برنامه نویسی سیستم  - #cبه 

  متخصص سخت افزار : ) کارشناس یا کارشناس ارشد الکترونیک ( مسلط به طراحی مدار بر پایه میکروکنترلرAVR –  مسلط به

 . #Cآشنا به  –و روشهای تولید مدار  PCBطراحی 

  : )دازی سیستمهای موضوع شرکت.توانائی نصب و راه ان –شنا با کامپیوتر آمسئول اجرای پروژه : ) کارشناس برق 

 بخش تحقيق و توسعه دانش : 

 ( مسلط به برنامه نویسی شی گرا  –کارشناس یا کارشناس ارشد کامپیوتر  ) مسلط به  –کارشناس ارشد مخابراتc# -  مسلط به

 آشنا به حفاظت کد. –آشنا به میکرو کنترلرها  –ارتباط با سخت افزار و برنامه نویسی سیستم 

 ي و اداری : بخش مال

 آشنا به کامپیوتر. –داری آشنا به امور اداری و شرکت –آشنا به قانون تجارت  –) کارشناس حسابداری ( تسلط بر مفاهیم حسابداری 

 

بکارگیری نیروها بصورت تمام وقت باید باشد. تنها استثنا در حوزه بازاریابی می باشد که با توجه به شرایط  نحوه بکارگيری نيروها :

 کارگیری بازاریابهای میدانی بصورت پاره وقت و پورسانتی می تواند در دستور کار قرار گیرد.ب

 ساختار تشکيالتي

 
 وظايف حوزه های مختلف 

 مالی و اداری  تحقیق و توسعه دانش  بازاریابی و فروش: اجرا و عملیات مدير عامل:

 هماهنگی 

 .و رهبری   

 .نظارت 

 . ذیحسابی 

 . تولید محصول 

 . اجرای پروژه های نصب 

 . تامین کاالهای مورد نیاز پروژه ها 

 امور گارانتی.و راهنما و  تولید کاتالوگ 

 .بازاریابی 

 . فروش 

 . بازارسنجی 

 . روابط عمومی 

  راهبرد بلند مدت در تحقیق و

 توسعه.

 .اکتشاف بازارهای نوین 

 . منابع انسانی 

 . منابع مالی و حسابداری 

  . امور اداری و بایگانی 
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  ريزی و توجيه مالي برنامه- 0

 مورد نياز)ثابت و جاری( و نحوه تامين آن ميزان سرمايه  -0-1

 سزماهی مورد نیاز ثابت آمده است. 5-7الی  1-7در جدولهای  : سرمايه ثابت

 يزات کارگاه سخت افزارتجه :  1-0جدول

 هزينه واحد تعداد ات و وسايل آزمايشگاهي کارگاه سخت افزارزتجهي رديف

 ) ريال(

هزينه کل 

 )ميليون ريال (

 37 1507770777 2 اسيلوسکوپ -تغذيه –مولتي متر  -پروگرمر  3

 1 107770777 3 تجهيزات لحيم کاری ) شامل هويه ، پايه هويه ، و... ( 5

 700 0770777 1 1يربکس دار درجه دريل گ 0

 205 205770777 1 فرز انگشتي 8

 9 307770777 3 جعيه ابزار شامل ست کامل ابزارها  9

 6 307770777 2 ابزارهای مورد استفاده در کارهای مکانيکي  17

 15 1507770777 1 کامپيوتر دسکتاپ   12

 27 2707770777 1 کامپيوتر لپ تاپ  13

 4 407770777 1 ليزری سياه و سفيدپرينتر  14

 17 507770777 2 قفسه های قطعات و ابزار 15

 5 507770777 1 ميز کار فلزی جهت کارهای مکانيکي و گيره 16

 5 507770777 1 ميز کار جهت کارهای الکترونيکي 10

 4 107770777 4 صندلي گردان 18

 1 1707770777 1 بانک قطعه 

 11302 جمع

 

 تجهيزات کارگاه نرم افزار: هزينه  3-0جدول 

 

 رديف

هزينه واحد   تعداد ات کارگاه نرم افزارزتجهي

 )ريال(

هزينه کل 

 )ميليون ريال (

 15 1507770777 1 کامپيوتر دسکتاپ   1

 27 2707770777 1 کامپيوتر لپ تاپ  2

 25 2507770777 1 اينچ با امکان اتصال به کامپيوتر 48تلويزيون ال سي دی  3

 25 2507770777 1 1724* 028ديتا پروژکتور با ررولوشن  4

 3 307770777 1 2*2پرده ديتا پروژکتور  5

 0 30577077 2 ميز کامپيوتر و صندلي گردان 6

 95 جمع

 و فروش اداری  بخش  تجهيزات: هزينه  2-0جدول 
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 هزينه واحد تعداد ات بخش اداری و فروشزتجهي رديف

 ) ريال(

کل  هزينه

 )ميليون ريال (

 15 1507770777 1 کامپيوتر دسکتاپ   1

 27 2707770777 1 کامپيوتر لپ تاپ  2

 15 1507770777 1 تبلت 3

 4 407770777 1 تلفن و فکس 4

 25 2507770777 1 1724* 028ديتا پروژکتور با ررولوشن  5

 5 507770777 1 پرينتر سه کاره 6

 3 307770777 1 2*2پرده ديتا پروژکتور  0

 0 305770777 2 ميز و صندلي 8

 6 1707770777 1 ست ميز جلسات متوسط 9

 6 307770777 2 قفسه و کمد اسناد با متعلقات 17

 2 107770777 2 صندلي گردان 11

 178 جمع

 جمع بندی تجهیزات مورد نیاز کارگاهها و اداری است :  4-7جدول 

 کارگاهها و بخش های اداری و فروش: مجموع هزينه تجهيز  4 -0جدول 

 هزينه ) ميليون ريال ( نام بخش رديف

 11302 کارگاه سخت افزار 1

 95 کارگاه نرم افزار 2

 178 اداری و فروش 3

 31602 مجموع

 

 جدول زیر هزینه های قبل از بهره برداری را نشان می دهد .

 هزينه قبل از بهره برداری:  5 -0جدول 

 توضيحات ( ميليون ريالينه )هز شرح رديف

 نفر 3پرداختي به  –ماه دوره تحقيقات  5حقوق برای  177 حقوق هزی

  17 هزينه دفتری و سربار اداری 2

 نمونه سازیمتريالهای و  هزينه قطعات 57 هزينه تحقيقات اوليه 3

 ابزار 27 ساير 4

             187                     مجموع
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روزه برای محاسبه سرمایه در گردش منظور می گردد.  69با توجه به نوع بازار و نحوه بازار محصول ، دوره زمانی  :گردش سرمايه در 

 آورده شده است.  6-7محاسبه سرمایه در گردش در جدول 

  سرمايه در گردش برای يک دوره توليد در سال اول:  6 -0جدول 

 مبلغ ) ميليون ريال ( توضيحات شرح رديف

 142 روز 67برای  مواد اوليه 1

 58 روز 67برای  حقوق و دستمزد 2

 277 جمع سرمايه در گردش
 

 میزان سرمایه گذاری طرح و نحوه تامین سرمایه بیان شده است.  7-7در جدول   سرمايه گذاری و نحوه تامين آن :

از سوی سهامداران شرکت تامین می گردد. تا کنون همه سرمایه  میلیون ریال از سرمایه بصورت وام بانکی و مابقی 399در تامین سرمایه 

 یر آمده است ، آورده سهامداران بوده است.زول دگذاری انجام شده که در ج

 : شرح سرمايه گذاری  و تامين سرمايه ) ميليون ريال( 0-0جدول 

 شرح
 منابع مالی

 تسهیالت بانک جمع
 باقيمانده انجام شده

  11302 3600 0605 خت افزارتجهيز کارگاه س

  95 87 15 تجهيز کارگاه نرم افزار

  178 178 7 اثاثه اداری و فروش 

  187 7 187 هزينه قبل از بهره برداری

 متفرقه و پيش بيني نشده 

 درصد موارد فوق ( 17) 
7 49062 49062  

 157 545082 204032 20105 جمع سرمايه ثابت

 157 277 157 57 سرمايه در گردش سال اول

 جمع سرمايه گذاری

 ) ثابت و در گردش (
32105 424032 045082 377 

 

 هزینه های تولید سالیانه را نشان می دهند. 14-7الی  8-7جداول  ميزان هزينه های توليد ساليانه : -0-2

 ستگاه ( د 577: هزينه مواد اوليه برای سال اول توليد ) طبق جدول توليد ساالنه برای  8-0جدول 

 تومان 3577برآورد دالر به نرخ 

 (ميليون ريال)هزينه مواد  رف ساالنهصميزان م ( ريال)  قيمت واحد واحد شرح يفرد

 457 577 9770777 1 ردگير مادون قرمز 1

 57 577 1770777 1 قاب و پايه دوربين 2

 57 577 1770777 1 قطعات  ديگر 3

 377 1777 1570777 2 قلم نوری 4

 857 جمع

 در سال اول هزينه پرسنلي :  9-0جدول 
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 تعداد  شرح

 ) نفر (

 متوسط حقوق ماهانه 

 ) ريال (

  ماه 10 مزايا و حقوق هزينه کل

 (ميليون ريال)

 119 ........0 1 مدير عامل

 274 ........6 2 بخش اجرا ، عمليات وتحقيق و توسعه

 172 ........6 1 بخش بازاريابي و فروش

 68 407770777 1 بداری و ماليحسا

 493 --- 5 جمع
 

 ) ميليون ريال ( هزينه استهالک:  17-0جدول 

 مبلغ هزينه به  ضريب استهالک عمر مفيد  مبلغ سرمايه گذاری شرح رديف

 18 %17 سال 17 187 هزينه قبل از بهره برداری 1

 41064 %27 سال 17 27802 ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي 2

 2106 %27 سال 17 178 ثاثيه اداریا 3

 81024 جمع
 

 هزينه تعميرات و نگهداری:  11 -0جدول 

 هزينه به ميليون ريال درصد تعميرات و نگهداری مبلغ سرمايه گذاری ) ميليون ريال ( شرح رديف

 17041 %5 27802 تجهيزات آزمايشگاهي 1

 17041 جمع کل
 

 رتباطات ساليانه: مصرف انرژی ، آب و  ا 12 -0جدول 

 ) ميليون ريال( مبلغ هزينه شرح رديف

 106 و اينترنت تلفن 

 706 اب و برق و گاز 

 202 جمع
 

 ##: هزينه های سربار 13-0جدول 

 توضيحات ضريب هزينه ) ميليون ريال ( شرح رديف

 حقوق ساليانه 01 .0 39.4 سربار نيروی انساني  هزينه 1

 سرمايه در گردش 9.1. 2 هزينه سربار کارخانه 2

 حقوق ساليانه 91. 3.94  هزينه سربار اداری 4

 فروش 9.5. ..1 بازار يابي و فروش 3

 فروش 5... ..1 هزينه تحقيق و توسعه 5

 سرمايه ثابت 2..9.  191 هزينه بيمه ساختمان و تجهيزات 6

   250033 جمع

 ن ريال (: هزينه توليد طرح در سال اول ) ميليو 14 – 0جدول 
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 857 هزينه مواد اوليه: هزينه مواد اوليه طرح در ظرفيت کامل معادل

 493 ها حقوق و دستمزد: هزينه حقوق پرسنل طرح ساليانه معادل

 202 ها انواع انرژی: هزينه های ساليانه اين بخش معادل

 17041 ها تعمير و نگهداری: هزينه های ساليانه اين بخش معادل

 81024 هزينه های ساليانه اين بخش معادلها استهالک: 

 57 ها اجاره: هزينه های ساليانه اين بخش معادل

 4093 ها سربار نيروی انساني: هزينه های ساليانه اين بخش معادل

 2 ها سربار کارخانه : هزينه های ساليانه اين بخش معادل

 4903 ها سربار اداری : هزينه های ساليانه اين بخش معادل

 177 ا  بازار يابي و تبليغات: هزينه های ساليانه اين بخش معادله

 177 (: هزينه های ساليانه اين بخش معادلR&Dها تحقيق و توسعه )

 101 ها بيمه

 17 ها متفرقه و پيش بيني نشده: هزينه های ساليانه اين بخش معادل

 105402 مجموع هزينه های ساليانه

 : مدهابيني و توجيه درآ پيش -0-3

 ريال برای هر واحد محصول ...0...30پيش بيني درآمد ساالنه با در نظر گرفتن قيمت 
 پنجم چهارم سوم دوم اول سال

 2577 2577 2577 1577 577 تعداد

 8،777 8،777 8،777 6،777 2،777 کل فروش ) ميليون ريال (

 پيش بيني حساب سود و زيان و نقطه سربه سر : -0-4

 ) ميليون ريال ( :  ملکرد سود ) زيان ( پيش بيني ع

 سال پنجم سال چهارم  سال سوم سال دوم سال اول شرح

 020222 020222 020222 00222 00222 درآمد حاصل از فروش

 00122 00122 00122 00122 00711 هزينه های ساليانه ) غير از هزينه مالي(

 10122 10122 10122 00122 001 سود ناويژه

 0 15 15 0 0 ه های مالي و بانکيهزين

 12201 0،101 0،101 00122 245 سود ويژه
 

 ريال برای هر واحد محصول ...0...30با در نظر گرفتن قيمت  نقطه سر به سر 
 پنجم چهارم سوم دوم اول سال

 40577 40577 40577 30577 10055 هزينه توليد ) ميليون ريال(

 1125 1125 1125 805 447 نقطه سر به سر به تعداد

 %45 %45 %45 %58 %88 نقطه سر به سر به درصد

 ارزيابي ريسک کسب و کار:  8بخش 
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 های الزم به بررسی در این بخش بصورت زیر بیان می گردد :لسرفص

پس ا آنها مواجه شود. در این بخش به بحث درباره ریسکهایی می پردازیم که این کسب و کار ممکن است ب ريسکها و مقابله با آنها : –اول 

  از گزند آن ریسک دور نگه داشته یا تاثیر آن را کم کنند.که می توانند کسب و کار را  ارائه شده است روشها و راهکارهائیاز بیان هر کدام ، 

آنها پرداخته شده در انتهای این بخش نیز به دو ضعف اصلی شرکت و راهکارهای مرتفع کردن  دوم : ضعفهای اصلي و راههای رفع آنها :

 است.

 ریسکها و مقابله با آنها : –اول 

  ميزان سرمايه گذاری :  -الف 

نجام با توجه به اینکه بیشتر سرمایه گذاری طرح طبق برنامه ریزی انجام شده است و برنامه دقیقی برای تامین سرمایه مورد نیاز باقی مانده ا

نیست. البته در صورت افزایش ناگهانی قیمتها ) که نمونه هایی از آن در ماههای اخیر رخ شده ، ریسکی از نظر سرمایه گذاری متوجه شرکت 

 داد ( می توان منابع جدید تامین سرمایه ) بخصوص از درامدهای کنونی شرکت ( تعریف نمود.

 دست نيافتن به فروش پيش بيني شده : -ب

به روز کردن اطالعات بازار ، یر می گذارد. برای اجتناب از این وضعیت باید دست نیافتن به فروش پیش بینی شده ، بر تمام محاسبات تاث 

 بصورت پیوسته مورد توجه قرار گیرند. اصالح روشهای بازاريابي و فروش ، افزايش کيفيت و مزايای محصول

 : خروج نيروهای کليدی از شرکت -ج

قع کلیدی ترین سرمایه شرکت دانش و اطالعات تولید و جمع آوری شده با توجه به اینکه شرکت ما شرکتی دانش بنیان می باشد و در وا 

است ، خروج هر یک از نیروهای شرکت برای شرکت خسارت محسوب می شود. بنابراین اولین راهکار برای جلوگیری از وارد آمدن این خسارت 

اما برای کاهش خسارت ماشی از خروج نیروهائی که به   بکار بردن کلیه روشهائی است که می تواند نیروهای کارآمد را در شرکت حفظ کند.

 هر دلیل شرکت را ترک می کنند راهکارهای زیر پیشنهاد می شود :

 .مستند سازی دقیق از کلیه اطالعات و دانش کسب شده در شرکت 

 تراک گذاری دانش با دیگران.پرهیز از هر گونه انحصارگرائی عمدی یا سهوی در دسترسی به اطالعات و دانش بویژه در بخش فنی و اش 

 :  تغيير سياستهای دولت و آموزش و پرورش -د

گفته شد ، مهمترین بازار برای وابت بردهای لمسی مدارس هستند. طبق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،  5همانطور که در فصل 

هستند. در صورت اصالح یا تغییر این سند ) ویا دست کم مدارس ملزم به تجهیز کالسها به تجهیزات نوین آموزش از جمله وایت برد لمسی 

بین تغییر تفسیر مدیران رده های باالئی آموزش و پرورش از مفاد این سند ( ، بگونه ای که الزام مدارس در تهیه وایت بردهای تعاملی را از 

تقاضا شود. این وضعیت بویژه با توجه به تغییر دولت در  ببرد ،  می تواند تغییر بزرگی در بازار هدف بوجود بیاورد و باعث افت شدید میزان

 سال آینده دور از دهن نیست . راهکارهای زیر برای چنین وضعیتی پیش بینی می شود :

 . رصد وضعیت بازارهای بالقوه دیگر  و ایجاد بازارهای جدید 

 .ایجاد انگیزه خرید در مشتری با توجه به مزایای استفاده از این محصول 

 : نوسانات شديد نرخ ارز -ها 
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نرخ ارز در یکسال گذشته ، نوسانات شدید و زیادی داشته است. این احتمال که در مدت اجرای طرح نوسانات شدید دیگری را تجربه کنیم 

 آمده است: بسیار زیاد است. کاهش و افزایش قیمت ارز هر دو آثار منفی بر اجرای طرح دارند. این آثار و روشهای کاهش آنها در زیر 

 :  از آنجا که همه قطعات بکار فته در  سخت   -1افزایش نرخ ارز دست کم به سه طریق بر طرح تاثیر می گذارد :   افزايش نرخ ارز

افزایش قیمت معموال باعث کاهش میزان خرید در  -2. افزار سیستم وارداتی است ، افزایش نرخ ارز ، قیمت تمام شده را باال می برد

نرخ ارز باعث  افزایش – 3بحث شده است.  "رکود اقتصادی "همین بخش و تحت عنوان  "و  "شود که در قسمت  بازار می

 کاالی وارداتی می گردد.  قیمت افزایش شدید

        ار. برآورد قیمت مواد اولیه با  نرخ ارز باالتر از نرخ ارز باز -برای کاهش تاثیر قیمت راهکارهای زیر در نظر گرفته شده است : الف

 استفاده از مزیت ثبات نسبی قیمت محصول نسبت به قیمت محصوال خارجی در بازاریابی.  -ب

 به هر دلیل ( به کاهش قیمت کاالهای رقیب ) که برندهای خارجی هستند ( می انجامد. در پایین آمدن نرخ ارز  : نرخ ارز کاهش (

رقابتی خود را ) که قیمت پایین تر از رقباست ( را از دست خواهیم داد. صورت کاهش قیمت شدید ما یکی از بزرگترین مزیتهای 

 ایجاد و تقویت مزایایی جز مزیت قیمت ، مهمترین راهکار برای خسارت دیدن در چنین وضعیتی باشد . 

 رکود اقتصادی : -و 

کمکهای والدین به مدرسه می شود ) بخش عمده رکود اقتصادی بر میزان فروش ما تاثیر منفی خواهد داشت . رکود اقتصادی ، باعث کاهش 

بودجه هوشمند سازی توسط کمکهای والدین تامین می شود. ( خوشبختانه محصول ما نسبت به رقبا قیمت کمتری دارد. پایین نگه داشتن 

فروش بصورت اقساطی می قیمت در چنین شرایطی می توان باعث افزایش سهم نسبی ما در بازار شود. برای کم کردن میزان کاهش فروش ، 

 تواند مورد برنامه ریزی قرار گیرد. 

  های اصلي و راههای رفع آنها : دوم : ضعف

 مهمترین ضعف های شرکت در دو زمینه زیر می باشد : 

 ت بردهای تعاملي :ناشناخته بودن برند در بازار واي -الف

رای این بازار ناشناخته است. برای شناساندن برند در بازار وایت بردهای تعاملی از ما به بازار وایت بردهای تعاملی تازه وارد هستیم و برند ما ب

 روشهای زیر بهره خواهیم برد :

  .بازاریابی چهره به چهره : در بازاریابی چهره به چهره ، بازاریابان شرکت فرصت بیشتری برای جلب اعتماد مشتریان خواهند داشت 

 وش بیشتر از دیگر برندها : مخصوصا با توجه به کیفیت باالی محصول ، می توان گارانتی بلند مدت ارائه گارانتی و خدمات پس از فر

) تا دو سال ( پیشنهاد شود. از سمتی با توجه به اینکه تولید در داخل شرکت انجام می شود و عیب یابی و تعمیر دستگاهها با 

 ه داد.هزینه بسیار کم ، می توان به راحتی گارانتی تعویض ارائ

 

 

 ضعف در تامين پکيج های مورد نياز مدارس : -ب
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و پکیج در سال اول فعالیت ، عمدۀ فروش بصورت فروش مستقیم خواهد بود. مشتری نهائی عالقمند به تامین کلیه نیازهای خود بصورت یکجا 

باشد. شرکت با توجه به تمرکز بر تولید ، باتامین این  می باشند. تامین این پکیج ها نیازمند تامین منابع مالی ، نیروی انسانی و ... میگونه 

 منابع مشکل خواهد داشت. برای کاهش ضعف در این زمینه راهکارهای زیر قابل پیگیری است :

  ارائه پکیج های جدید در هوشمند سازی مدارس با توجه به تولیدات کنونی و تولیدات آینده ) به عنوان مثال ارائه سیستمهای

 اب مدارس و تایمر زنگ که از تولیدات کنونی و نرم افزارهای تولید محتوا که می تواند از محصوالت آینده باشد .(حضور و غی

  عقد قراردادهای همکاری با شرکتهای فعال در هوشمند سازی مدارس بگونه ای که از سمت ما خدمات و کاالهای پکیج را ارائه

 کنند.
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 بندی دام و زمانبرنامه اق:  9بخش 
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