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خدمات همورا برای چه کسب و کارهایی مناسب است؟

صنایع گردشگری. 1
ها و مراکز تفریحیهای مسافرتی )داخلی، خارجی، ورودی(، اقامتگاهآژانس

موسسات آموزشی. 2
...های ورزشی ومراکز آموزشی، تربیتی، هنری، گردشگری، باشگاه

مراکز مبتنی بر عضویت. 3
...ها وNGOهای بازرگانی، ها، اتاقاصناف، اتحادیه
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 یک نگاهخدمات همورا در 

 
 CRM افزار یوتاب؛ فراتر ازنرم. 1

ی انواع دهندههای سازمان و ارائههای فروش و عملیاتی، منطبق بر نیازمندیی روالکنندهتحت وب، کارا، تسهیل

 های کاربردیگزارش

 

 طراحی سایت. 2

 و مهندسی فروش  SEO ,UX ,UI سایت، براساسطراحی اختصاصی صفر تا صد وب

 

 مشاوره و آموزش. 3

، تولید محتوا، های فروشهای دیجیتال مارکتینگ، بازاریابی، تکنیکتوانمندسازی سازمان، تحول سازمانی، برگزاری دوره

 ...و های اجتماعی، تبلیغات اینترنتی، شبکه

 

 افزارهای سفارشینرم. 4

 زاریافافزارهای سفارشی و ارائه راهکارهای نرماجرای نرم ،آنالیز، طراحی، تولید، استقرار
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 {های گردشگریآژانسافزار مدیریت }نرم یوتاب -1
برداری رسیده و همواره در تولید و به بهره ۱۳۸۹از سال « یوتاب»های گردشگری همورا با نام و اتوماسیون آژانس CRM افزارنرم

نام مسافرها بصورت انفرادی یا گروهی، مشاهده سوابق سفرها، محاسبه سود است. تعریف تور، امکان رزرو و ثبت روز رسانیبهحال 

های اینترنتی و امکان ارائه انواع گزارشات از جمله کاربردهای استفاده از این سایت آژانس برای خریدهر سفر، امکان اتصال به وب

 .باشدافزار مینرم

 به صورتافزار یوتاب نرم Web Base تواند در شبکه داخلی و یا بستر اینترنت نصب گردد)تحت وب( بوده و می. 

 های نویسی شده است لذا امکان انجام تغییرات و یا اضافه نمودن قسمتاز آنجا که تمام یوتاب توسط همورا طراحی و برنامه

 .باشدپذیر میجدید به آن امکان

 شود تا سوابق تغییرات به راحتی قابل ربوط به هر یک از فرآیندهای کاری الگ تهیه میدر یوتاب از تمامی وقایع مهم م

 .ردیابی باشد

 شود که مدیران به راحتی و با توجه به تقسیم وظایف انجام شده، مشخص تنوع سطوح دسترسی کاربران در یوتاب باعث می

 .افزار دسترسی داشته باشندیا عملیاتی نرم های اطالعاتی ونمایند که هر یک از کاربران به کدامیک از بخش

 

 

  یوتاب قابل ارائه هایپکیجانواع    
های آنها آمده ی تفاوتشود که در جدول زیر خالصهعرضه می پکیجدر سه  با توجه به اندازه کسب و کارهای گردشگری یوتاب

 .کندآن را پشتیبانی می ، بخشی ازپکیجهای مختلفی است که هر است. همچنین یوتاب دارای ماژول

 

 Professional Enterprise اشتراک ماهیانه امکانات/نسخه

 خرید الیسنس خرید الیسنس شارژ ماهیانه شیوه استفاده

نفر 5 حداکثر کاربر نفر 7  نفر 70   

نفر در ماه 400 حداکثر عضو و مسافر نفر در سال 4000   نامحدود 

نفر ۱0 حداکثر لیدر نفر ۱0   نامحدود 

 دارد - - امکان تغییرات

هاانتخاب از تمپلیت طراحی سایت  طراحی اختصاصی طراحی اختصاصی 

هاماژول  قابل انتخاب همه موارد حسابداری و یا پیگیری حسابداری و پیگیری 
 

 

 

https://hammura.com/news.cfm?id=190
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 یوتاب به صورت اشتراک ماهیانه

و « هسته اصلی»های نسخه به تمامی امکانات ماژولتوان با شارژ ماهیانه از یوتاب استفاده نمود. کاربران این به راحتی می

 .دسترسی خواهند داشت« پیگیری»و « حسابداری»

 یوتاب + سایت یوتاب امکانات/بسته

اندازی و آموزشهزینه راه تومان 000،05۱،2  تومان 000،۱50،۳   

ساعت 6 مدت زمان آموزش ساعت ۸   

تومان 000،۹00 اشتراک سه ماه تومان 000،026،۱   

تخفیف( ۱0%اشتراک شش ماه ) تومان 000،062،۱  تومان 000،260،2   

تخفیف( ۱5%اشتراک یکساله ) تومان 000،700،2  تومان 000،7۸0،۳   

 
 

 Enterprise و Professional های یوتاب درانواع ماژول
 

 Professional Enterprise توضیح مختصر نام ماژول ردیف

ای، مدیریت سفر و مسافرحرفهدفترچه تلفن  هسته اصلی ۱ تومان 000،50۹،2  تومان 000،700،5   

سایتوب 2 تومان 000،۸00،۸از  طراحی مطابق با مهندسی فروش و نیاز شما  تومان 000،000،20از    

تومان 000،0۹5،2 مدیریت مالی آژانس )درآمد و هزینه( حسابداری ۳ تومان 000،700،5   

تومان 000،004،2 مدیریت تسک و پیگیری پیگیری 4 تومان 000،006،4   

تومان 000،۱00،۳ مدیریت راهنمایان تور سپهر 5 تومان 000،006،4   

تومان 000،007،4 - ارزیابی رضایتمندی مشتریان، لیدرها رضایتمندی 6  

تومان 000،500،۱ - توانمندسازی کارکنان )بازآموزی( سینا 7  

نام مسافرامکان ثبت نمایندگان ۸ تومان 000،500،۱ -   
 

 باشد.مینیز قابل ارائه به زبان انگلیسی  %20 افزایش با 

 گرددنیاز محسوب میها به عنوان پیشی سایر ماژولماژول اول )اصلی( برای استفاده. 

 گرددتخفیف ارائه می 5%غ ماژول، مبل ۳از در صورت انتخاب بیش  و %۱0غ ها، مبلصورت انتخاب تمام ماژول در. 

  شودافزار و حجم دیتابیس، هزینه هاست به قیمت فوق اضافه میهای انتخابی، ترافیک سایت و نرمتوجه به ماژولبا. 

  د.گرددرصد ارزش افزوده اضافه می ۹به مبالغ فوق مبلغ 
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    های یوتابمعرفی ماژول
 

 

 اصلیهسته  1

ترین فرآیندها، یعنی تعریف اعضای حقیقی و حقوقی )دفترچه مهمافزار یوتاب بوده که این ماژول در واقع ماژول اصلی نرم

مقصد، مسئول ها یا کشورهای سفر، استانپذیرد. با استفاده از این ماژول نام تلفن(، سفر و مسافر از طریق آن انجام می

امتی و غذایی مخصوص مسافر های روزانه، اقشده و...(، مدت اجرا، برنامهیافته، کنسلسفر )فعال، خاتمه فروش، وضعیت

ها، درجه سختی، زمان و محل حرکت، وسایل ضروری و پیشنهادی مسافرها و لیدرها، نام مسئولین و لیدر، جاذبه

گردی، فرهنگی، زیارتی و...( و بسیاری نکات جزئی و کلی دیگر قابل ثبت بندی )طبیعتی سفر، نوع درجهکنندهبرگزار

ت مسافر در سفر به همراه اطالعات مسافر شامل مشخصات تماس، تحصیالت، شغل، اطالعات باشد. از طرفی امکان ثبمی

 عمومی مسافر و بسیاری موارد جزئی در این ماژول وجود دارد.

ی سوابق سفرهای مسافر، تهیه لیست بیمه، ارسال نام قطعی در هر سفر، امکان مشاهدههمچنین امکان رزرو یا ثبت

های مختلف و بسیاری امور خاص گردشگری دیگر ها به شکلبندی آنفرهای انتخابی، امکان طبقهپیامک و ایمیل به مسا

 وجود دارد.

ها در این ماژول، سهولت انجام بسیاری از امور مانند مارکتینگ را دربر خواهد داشت. برای ها و آمارگیریانواع گزارش

اند و یا در سال پیش مشتری آژانس بوده و امسال سفر نکردهمثال گزارش مسافرهایی که تا به حال به یک شهر خاص 

سازی گزارش با نام دلخواه ، امکان تعریف و ذخیرهWord و یا Excel ی خروجی گزارش به صورتاند. تهیهسفری نداشته

 باشدای از دیگر امکانات این بخش میساز( و ارائه انواع نمودارهای مقایسه)گزارش

 سایتوب 2

سایت کامل و ی آژانس، وبشود تا بدون آنکه زمان زیادی صرف شود، صرفاً با انجام امور روزانهامکانات یوتاب باعث می

افزار شود که به نرمآنالینی را داشته باشید. با استفاده از این ماژول، سایتی با گرافیک و چیدمانی دلخواه به شما ارائه می

خرید اینترنتی، رزرو تورها، تعیین سفرهای ویژه،  .گذاردرها را در سایت به نمایش مییوتاب متصل بوده و اطالعات سف

ی ساختاری منطبق بر اصول سئو از ، ارائهRSS یک روزه، چند روزه و همه روزه، جستجوی ساده و پیشرفته در سفرها،

 را به شما ارائه دهد.تواند به راحتی به عنوان کنترل پنل سایت آنها جمله مواردی است که یوتاب می

افزار ضمنا جهت درج خبرها، مطالب خواندنی، آلبوم عکس و بسیاری از این نوع که ماهیت سفر ندارند از نرم

 شود.)تولیدی شرکت همورا( با کاربری بسیار آسان به عنوان کنترل پنل استفاده می (CMS) مینا

اندازی سایت توانند ابعاد گوناگونی داشته باشند، معموالً قیمت راهها با توجه به سلیقه و امکانات میجا که سایتاز آن

 باشد.پس از مذاکره قابل تخمین می

تواند به عنوان مشاوری خوب در های موفق گذشته در حوزه دیجیتال مارکتینگ، میهمورا با توجه به شناخت و تجربه

 .را در خصوص این موضوع مطالعه نمایید« گردشگریدیجیتال مارکتینگ »کنیم مطلب کنار شما باشد. پیشنهاد می

های سایتهایی با وبیوتاب متصل است، تفاوت CRM در کل باید توجه داشت که چون این نوع طراحی سایت به
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واع بخش ان« گردشگریطراحی سایت»کنیم، مطلب خواهد داشت. در این ارتباط، پیشنهاد می CMS مبنتی بر

 .ماییدمطالعه ن ها راسایتوب
 

 حسابداری 3
های جاری و عملیاتی به ی مالی مرتبط با مشتریان و هزینههای پیچیدهشود تا حالتماژول حسابداری یوتاب، باعث می

 :های این ماژول در ادامه آمده استراحتی قابل ثبت و ردیابی باشد. برخی از ویژگی

 امکان ثبت قراردادهای شناور یا گروهی 

  مبالغ دریافتی و پرداختی به مسافرهاامکان ثبت تمامی 

 امکان اختصاص تخفیف یا اعتبار به هر مسافر 

 های مالی های گروهی، انتقال بین حسابهای کنسلی، مدیریت پیشرفته در پرداختامکان ثبت انواع جریمه

 مسافرها و برآورده نمودن نیازهای حسابداری فروش

  بندی شده )دستمزد های مربوط به سفر یا آژانس به صورت طبقههزینهامکان ثبت و یا درخواست پرداخت تمامی

 (های درون سازمانیلیدر، تنخواه، اقامتگاه و تماهی هزینه

 ی کامل گردش کار، ثبت امکان رد یا تایید هر یک از سندهای مالی و اعالم هشدار به مسئولین مرتبط )چرخه

 درخواست، تایید، ثبت پرداختی و...(

 اهده وضعیت مالی )کلی و جزئی( هر یک از اعضا در پروفایل مالی عضو، تورها در پروفایل مالی سفر، امکان مش

 سوابق تغییرات اعمال شده در سندهای مالی، خالصه گزارش مالی سفر )سود عملیاتی سفر(

 هاهای بانکی اعضا و انتخاب آنها در زمان درخواست پرداختامکان ثبت تمامی اطالعات حساب 

 کان ثبت اسناد به صورت ریالی یا ارزی )چند ارزی( برای تورهای خارجی یا ورودی شامل بخش ریالی و ارزی ام

 های پیچیده واحدهای مالیو محاسبه اتوماتیک و آسان شدن تبدیل

 های مالی به صورت جزئی و یا نموداری )به ازای هر مسافر، عضو، سفر، شرکت، قرارداد امکان تهیه انواع گزارش

 و...(

 پیگیری 4

امکان ثبت تسک یا پیگیری مربوط به مشتریان و امور داخلی آژانس )سفر، پروژه و...( در این ماژول به سادگی در دسترس 

های پیوستی، ساعت و تاریخ مهلت پیگیری، نوع پیگیری )عادی، بندی، ثبت فایلباشد. ثبت موضوع، متن، گروهمی

گیری و اعالم هشدارهای قال پیگیری، تمدید، تجدید، پایان، گزارشبحرانی، محرمانه(، مشخص نمودن پیگیری کننده، انت

 د.باشکاربردی میالزم از جمله امکانات این ماژول 

راحتی با استفاده از این ماژول هیچ چیزی در سازمان فراموش نخواهد شد و پیگیری امور مشتریان، کارکنان و سفرها به

 .یابی هستندقابل رد
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 سپهر 5

بندی و شوند لذا امکان سطحلیدرها به عنوان یکی از امتیازهای رقابتی مهم هر آژانس گردشگری مطرح می آنجا که زا

تواند رسانی به موقع و در اختیار قرار دادن ابزارهای صحیح، میمدیریت آنها، انتخاب مناسب لیدرها برای هر سفر، اطالع

رضایتمندی آنها و مدیران آژانس گردد. در همین راستا ماژول  سازی امور مرتبط با لیدرها، باعث افزایشضمن بهینه

 .تواند آژانس را در این مهم یاری رساندسپهر می

شود تا لیدرها از طریق سامانه سپهر به راحتی از هر کجا، به نرم افزار الگین و روزهای آزاد یا ماژول سپهر باعث می

های اطالعات جزئی سفری که لیدر آن هستند )لیست مسافرها و بیماری گذاری نموده و یامشروط خود را در تقویم عالمت

مهم آنها، اهمیت هر یک از مسافرها، برنامه سفر، مشخصات مسئولین اجرایی، سوابق گذشته اجرای تور و...( را دریافت 

 .نمایند

حاسبه امتیاز آنها به صورت های هر یک از لیدرها، امکان مها و مهارتها، توانمندیهمچنین امکان ثبت عالقمندی

جا کرده و...( از جمله ی سوابق دقیق اجرایی آنها )تعداد اجرا، تعداد مسافر جابهاتوماتیک و دستی، امکان مشاهده

 .باشدهای این ماژول میتوانمندی

هایی چون موبایل و تبلت بتوانند به راحتی از طریق دیوایسطراحی شده تا لیدرها بهو ریسپانسیصورت سامانه سپهر به

 .امکانات سیستم دسترسی داشته باشند

 
 

 رضایتمندی 6

ی به واسطه ریزی و...(های برگزاری تور )لیدر، راننده، برنامهثبت نظرسنجی مسافرها در خصوص هر یک از شاخصمکان ا

نمایش نتایج آماری )عددی و نموداری( بر اساس هر سفر، تمام سفرها و یا هر یک  .مهیا شده است این ماژول در یوتاب

توان وضعیت عملکرد یکی از باشد. برای مثال به راحتی میهای این ماژول میاز پارامترهای ارزیابی از جمله خروجی

شاخص مشاهده نمود. اگر ماژول سپهر نیز داشته لیدرهای آژانس و میزان رضایت مشتریان از ایشان را بر اساس چندین 

 .دهدباشید، این ماژول امکان مناسبی برای ارزیابی لیدر و کمک لیدر نسبت به عملکرد عناصر تور نیز ارائه می

 

 

 سینا 7

ماژول سینا، باشد. با استفاده از های بازآموزی میکی از ابزارهای مرسوم در ارتقاء دانش کارکنان استفاده از سیستمی

های مختلفی را تعریف نمود تا کاربران )کارکنان و لیدرها به صورت مجزا یا کلی( پس از ورود به توان دوره یا آزمونمی

یوتاب مطلبی را مشاهده، آن را مطالعه و سپس به سواالتی در آن خصوص به صورت اینترنتی پاسخ بدهند. امکان 

 .باشداند از جمله امکانات این ماژول مییی که هنوز شرکت نکردهکنندگان و آنهای اسامی شرکتمشاهده

https://hammura.com/news.cfm?id=60
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 باشد. بدین ترتیبافزار یوتاب، به سیستم اعالم خطا مجهز مینرم

 به طور اتوماتیک  افزاری، بالفاصلهکه در صورت بروز خطای نرم

 رسد تا مشکل مربوطه در به اطالع کارشناسان فنی همورا می

 اسرع وقت بر طرف گردد.

ها، به مدت یکسال پس از نصب شامل خدمات پشتیبانی رایگان بوده و در صورت تمایل، امکان تمدید قرارداد ماژولتمامی ضمنا 

 های آتی نیز وجود خواهد داشت.پشتیبانی در سال

 خدمات ارائه شده در زمان پشتیبانی

نها به آخرین نسخه افزارها و ماژول های آدر طول مدت قرارداد پشتیبانی، این امکان وجود دارد که نرم  :افزارآپدیت نرم. 1

 به روز گردند.

افزار همورا متعهد خواهد بود در طول مدت پشتیبانی تمامی سئواالت احتمالی شما در خصوص نرمپاسخگویی به سواالت: . 2

 پاسخ دهد. به صورت رایگان یا سایت خریداری شده

ی کار ای که ادامهافزار و یا سایت بوجود آید، به گونهممکن است به هر دلیل خطائی در نرم نویسی:رفع خطاهای برنامه. 3

 .گردد خطا را ظرف مدت زمان مشخصی برطرف نمایدنماید. در این حالت همورا متعهد میبرای کاربران را مختل می

ی پشتیبانی ها و تصاویر نسخهدیتابیس، فایل های مختلف ازگردد تا در بازههمورا متعهد می ی پشتیبان:تهیه نسخه. 4

 .تهیه نماید

افزار یا سایت خود داشته باشید. همورا ممکن است بخواهید تا تغییرات کوچک و بزرگی در نرمتوسعه و انجام تغییرات: . 5

 .سازی نمایددهگردد تا در مدت پشتیبانی پاسخگوی نیازهای جدید شما بوده و در زمان مشخصی آنها را پیامتعهد می

های افزار و یا در طول مدت پشتیبانی اقدام به برگزاری کالساندازی نرمنماید تا پس از نصب و راههمورا تعهد می آموزش:. 6

 .آموزشی نماید

متعهد  ، هموراشودافزار یا سایت روی سرور دیگری نصب مجدد : ممکن است به هر دلیلی مانند تغییرات سرور نیاز باشد تا نرمنصب مجدد. 7

 گردد تا در طول مدت پشتیبانی، این کار را برای شما انجام دهدمی

 پشتیبانی فنی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرا یوتاب؟

 جادسترسی از همه. 2

شود تا افزار یوتاب باعث میتحت وب بودن نرم

مدیران و کارکنان از هر کجای دنیا و با توجه به 

کاری خود سطوح دسترسی به راحتی به اطالعات 

دسترسی داشته و اقدامات ضروری را انجام و یا 

کند که مدیران پیگیری نمایند. یوتاب کاری می

مجموعه، در لحظه از وضعیت جاری واحدهای 

 کاری مربوط به خود باخبر شوند.

 

 کار با یوتاب بسیار آسان است.. 3

ر ای است که کار با آن بسیاطراحی یوتاب به گونه

توانند استفاده آسان و تمامی کارکنان به راحتی می

 از آن را فرا گرفته و خیلی زود به آن عادت نمایند.

 هاکاهش هزینه .1

توان بسیار چشمگیر است، می تورهااز آنجا که بازار رقابتی در برگزاری 

توانند سود بهتری داشته باشند که هایی میبه جرأت گفت که شرکت

ها و ضایعات زمانی را به کاریجوئی نموده و دوبارهدر منابع خود صرفه

 حداقل برسانند.

ها و کاری، حذف دوبارهآژانسهای کاری پرسنل کاهش زمان

، مسافرهادقت در پیگیری امور  های اداری و همچنین افزایشبروکراسی

 باشد.ها میهای یوتاب در کاهش هزینهبرخی از توانمندی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هابستری مناسب برای خلق و اجرای ایده .4

ای جهت بهبود یا ارتقاء هر یک از واحدهای سازمانی به ذهنتان رسیده احتماالً برای شما پیش آمده باشد که ایده

هایی که ممکن برای اجرای آن ساختارهای الزم فراهم نباشد و نتوانسته باشید که آن را به اجرا برسانید! ایدهولی 

 است فروش شما را افزایش داده و یا روال اجرائی شرکت را دگرگون نماید.

ه تنها باعث ای در سازمان شکل بگیرد که نبندی شدهشود ساختار و جریان بسیار منظم و طبقهیوتاب باعث می

توان ها میی این ایدههای امروز و آینده یاری نماید. از جملهگردد؛ بلکه شما را در اجرای ایدههای نوین میخلق ایده

 اس مارکتینگ اشاره نمود.امبه ایمیل و اس

 

 هاافزایش رضایتمندی .5

شود تا جامعیت و توجه به جزئیات در یوتاب باعث می

استفاده از آن برای تمام ذینفعان سازمان سودآور باشد. 

کاهش خطای کارکنان، پیگیری راحت امور مربوط به 

و  سفرو سایر ارکان اجرائی ها راننده، لیدرهامشتریان، 

های دقیق و کاربردی در سطوح ی گزارشچنین ارائهمه

های یوتاب در دستیابی سازمانی از جمله ویژگیمختلف 

 باشد.ها میبه رضایتمندی
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های گردشگریانواع سایتxطراحی -2

 لطفا شوید آشنا خدمات این با هستید مایل چنانچه کند.می ارائه گردشگری هایسایت طراحی در را گوناگونی خدمات همورا

.سایت داریمصورت کلی دو نوع وببهبفرمایید. مطالعه را پایین وضیحاتت و جدول

 سایتوب محتوای انتشار و ویرایش درج، برای افزارینرم یپشتوانه با سایتیوب داشتن معنایبه که CMS بر مبنای .۱

.باشدمی

 مشتریان به خدمات بهتر یارائه و فروش ترغیب، شناسایی، برای افزارینرم معنایبه که CRM یا افزار جامعبرمبنای نرم .2

.است

است شده آورده سایتوب نوع دو این بین اجمالی یمقایسه برای زیر، جدول ادامه در

افزار نرمی ما استفاده از شرکت همورا امکان اجرایی کردن هر دو مورد را بر اساس نیاز و خواست مشتریان خود دارد. اما توصیه

CRM تواند عالوه بر تأثیر در فروش تورها، سایت شما متصل است و مییوتاب به وب .است یوتاب افزار تحت وب آن یعنینرم و

CRMبر مبنای CMSبر مبنای پارامترها

یوتابمیناافزارنام نرم

متوسط به باالارزاناندازیقیمت راه

روز 60تا  20بین روز ۳0تا  ۱5بین اندازی اولیهزمان راه

 سایت بندی اطالعات برای نمایش دری طبقهشیوه
با کمک فیلدهای عمومی

ی با کمک فیلدهای اختصاصی گردشگری )مانند: برنامه

ی سفر، ظرفیت تورها، امکان تعریف لیدر، نمایش روزانه

ها، لوازم ضروری و پیشنهادی برای مسافر، رضایتمندی

ها و...(جاذبه

سریعکندروز رسانیبهسرعت عمل در ثبت اطالعات و 

در حد بسیار کمدر حد متوسطبرای ثبت اطالعات HTML نیاز به آشنایی به

پایینباالهاامکان خطا و بهم ریختگی در ورود داده

آسانسختثبت اطالعات مرتبط با گردشگری

ارزان یا متوسطگرانی توسعه برای امکانات جدیدهزینه

آسانسختآنالینمدیریت خریدها و رزرو 

داردنداردهای گردشگریی فروش و حسابداری آژانسمدیریت پیشرفته
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ترین زمان ممکن بدهد. حسن این های دیگری چون عملیات، پشتیبانی و حتی قسمت مالی اطالعات الزم را در کوتاهبه بخش

ر کنار آن مطابق با برنامه و جهتی که از سایت شما هم ددهید و وبروش در این است که شما روال عادی شرکت خود را ادامه می

صورت تلفنی سفر یا های این روش در آن است که اگر مشتری بهعنوان نمونه یکی از قابلیتشود. بهروز میاید بهپیش تعیین کرده

روزترین اطالعات در همواره بهکند و صورت آنالین تغییر میروی سایت بهها بهبلیطی را از شما بخرد، ظرفیت آن تور یا تعداد بلیط

 .گیرداختیار مشتری قرار می

 گیرد؟سایت در نظر میهمورا چه نکاتی را در طراحی 

سایت شما تواند مشتریان را به وبهایی میها و ترفندکار بردن تکنیکدر امر سئو و محتوا و با به شرکت همورا با توجه به سابقه

ی سازمان شما، ر دارد. اندازهمربوط به آن موضوع دیگری است که برای همورا اهمیت بسیاسایت و نکات  UXو  UIرساند. ب

ها و شرایطی است که در طراحی سایت شما تأثیر ی رقبا و اصول دیجیتال مارکتینگ از دیگر ویژگیمشی، شناسایی و مطالعهخط

 .گذارندمی

 سایت چقدر است؟اندازی یک وبهزینه راه

سایت باید به سرعت بازگردد. سایت باید در خدمت فروش و راه اندازی یک وب یاین اعتقاد است که هزینه شرکت همورا بر

اندازی خود را پوشش های ایجاد و راهتنها باید هزینههپس از طی زمانی کوتاه، یک سایت ناین معنا که درآمدزایی شرکت باشد. به

سایت چه سایت براساس اینکه آن وببدیهی است قیمت طراحی یک وب د. ببرشرکت را هم باال بدهد، بلکه باید نرخ فروش

شود. ما به شما در طراحی و انتخاب قالب مناسب کند تعیین میی آن چقدر است و چه اهدافی را دنبال میهایی دارد، اندازهویژگی

 .داد خواهیم قرار کنیم و بر مبنای آن قیمت را در اختیارتان برای سایت کمک می
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 ت مشاوره و آموزش در صنعت گردشگریخدما -3

 

 

 

 

 

تواند به صورت مند هستید تا آن را توسعه دهید، شرکت همورا میاید و یا عالقهاندازی کردهاگر به تازگی کسب و کار خود را راه

 .مشاوره در موضوعات مختلف در کنار شما باشد

 توسعه و تحول سازمانی 

 های عملیاتی و کنترل پروژهتدوین برنامهو  های کوتاه مدت و بلند مدتاهداف استراتژیک و برنامهانداز، تدوین چشم 

 هاهای تبلیغاتی محیطی، اینترنتی و جشنوارهریزی و برگزاری کمپینبرنامه 

 سازمانی و ساختارهای بهبود مستمر فرآیندها تهیه و 

 ها و مستندسازی سازمان، فرمهاها، دستورالعملنامهروز رسانی آئینتهیه و به 

 سایت )سئو(، ایمیل مارکتینگ، تهیه و یا ارتقاء وب SMSمارکتینگ و تبلیغات اینترنتی 

 اندازی یا ارتقاء سازمان مهندسی فروش، بازاریابی، کنترل کیفیت و تولید محصولراه 

 های کلیدی سازمانبندی گلوگاهآنالیز وضع موجود سازمان و اولویت 

 زی یا ارتقاء نظام پیشنهادات سازمان و یا اتاق فکرانداراه 

 افزار( در سازمانافزار و سختآوری اطالعات )نرمکارگیری فنتهیه و به 

 اندازی یا ارتقاء باشگاه مشتریانراه 

 مدیریت منابع انسانی 

 یا نمایندگان سازی نظام آموزشی سازمان، توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان، شعب وتدوین یا بهینه 

 های ساختار سازمانیدهی به بخش کارکنان فروش، شبکه نمایندگان و سایر ردهطراحی سیستم پورسانت 

 اندازی کسب و کارراهو  سنجش میزان رضایتمندی مشتریان، کارکنان و سهامدارن 
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 افزارهای سفارشینرم -4

افزارهایی را ارائه کند که دقیقا منطبق با نیازهای تواند نرماری است و میافزی راهکارهای نرمارائه دهنده همورا یک شرکت

ترین اصول هر کسب و کاری شود و در آن حیاتیمیسازی آنالیز، طراحی و پیادهافزارها در همورا شماست. از صفر تا صد این نرم

افزارهای عمومی شود که نرمها و افرادی توصیه میتها، شرکافزارها اختصاصی به سازمانی نرمدر نظر گرفته خواهد شد. تهیه

ی نو و جدیدی گنجد و یا ایدهافزارهای فعلی بازار نمیپاسخگوی نیاز آنها نیست، نیازهای کسب و کارشان در دایره تعاریف نرم

مزایای زیر را برای  سفارشی افزارهایمجموع وجود نرم را به ثمر برساند. درتواد آنافزار اختصاصی میدارند که وجود یک نرم

  کسب و کارها به دنبال خواهد داشت.

 بهبود فرآیندها 

 باال بردن راندمان 

 به حداقل رساندن خطای انسانی 

 باال بردن درآمد 

 ثبت دقیق اطالعات 

 یافتن راهکارهای نو 

 هاکاهش هزینه 

 استفاده بهینه از منابع انسانی 
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ای به دنبال کار سطحی نباشد کنم اگر مجموعهمن فکر می

و بخواهد در حوزه بازاریابی الکترونیک تمرکز کند، خصوصا 

همورا یکی از  ،های فعال در زمینه گردشگریشرکت

 باشد. )سهند عقدایی(تواند ها میبهترین انتخاب

اطمینان کردیم و بعد از گذر این  ما به توانمندی همورا

گیری از پیشرفت داالهو را کنم بخش چشمها فکر میسال

 . )کریم شادفر(مدیون آن اعتماد هستیم

ای دیجیتال مارکتینگ را با های مشاورهاز وقتی جلسه

ی دیدمان بسیار تغییر کرد و در همورا شروع کردیم، زاویه

 )امید اکبرپور( پیشرفت قرار گرفتیم.این زمینه در مسیر 
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xخوشحالیم که با این دوستان همراهیم... 

 



 

 چرا یوتاب؟

 هاکاهش هزینه .1

توان بسیار چشمگیر است، می تورهااز آنجا که بازار رقابتی در برگزاری 

توانند سود بهتری داشته باشند که هایی میبه جرأت گفت که شرکت

ها و ضایعات زمانی را به کاریجوئی نموده و دوبارهدر منابع خود صرفه

 حداقل برسانند.

ها و کاری، حذف دوبارهآژانسهای کاری پرسنل کاهش زمان

، مسافرهادقت در پیگیری امور  های اداری و همچنین افزایشبروکراسی

 باشد.ها میهای یوتاب در کاهش هزینهبرخی از توانمندی

 جادسترسی از همه. 2

شود تا افزار یوتاب باعث میتحت وب بودن نرم

مدیران و کارکنان از هر کجای دنیا و با توجه به 

سطوح دسترسی به راحتی به اطالعات کاری خود 

ضروری را انجام و یا دسترسی داشته و اقدامات 

کند که مدیران پیگیری نمایند. یوتاب کاری می

مجموعه، در لحظه از وضعیت جاری واحدهای 

 کاری مربوط به خود باخبر شوند.

 

 کار با یوتاب بسیار آسان است.. 3

ای است که کار با آن بسیار طراحی یوتاب به گونه

توانند استفاده آسان و تمامی کارکنان به راحتی می

 نمایند.از آن را فرا گرفته و خیلی زود به آن عادت 
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