
مرحله سوم كه تحويل فاز اول پروژه بود در موعد مقرر به اتمام رسيده و به اطالع 
كارفرما رسيد. پس از بررسى و تبادل نظر اصالحات درخواستى اعمال شده و پروژه 

وارد فاز بعدى شد.

در مرحله چهارم پروژه در موعد مقرر و به طور كامل اجرا وتحويل مشترى گرديد. 
همچنين آموزش هاى الزم در رابطه با نحوه استفاده از سيستم به  نماينده معرفى 

شده از سمت كارفرما داده شد.

به  به  با توجه  به دامنه اصلى و اعالم رسمى  انتقال سايت  نهايى يعنى  در مرحله 
مشكالتى كه كارفرما با سرويس دهنده هاستينگ پيشين از جمله كيفيت پايين ، 
پشتيبانى ظعيف و درخواست هزينه هاى باال داشت سرويس هاستينگ خصوصى 
Practicalidea به كارفرما پيشنهاد شد كه مورد استقبال قرار گرفته و پذيرفته 

شد.
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Piajeh يكى از معروفترين بوتيك ها در Weybridge در 
كشور انگلستان

اطالع رسانى ، امكان برقرارى ارتباط دو سويه با مشتريان ، فروش اينترنتى محصوالت ، 
سهولت در مديريت اطالعات و رقابت با وب سايت شركت هاى رقيب از اهداف اصلى باز 

طراحى وب سايت Piajeh بود.

وب سايت قبلى Piajeh بدون در نظر گرفتن نيازهاى چنين سايتى  طراحى شده بود و 

در مدت زمانى كوتاه به دليل  پشتيبانى ضعيف و توسعه ناپذير بودن موجب نارضايتى 

كارفرما گرديد. عقب ماندن پياژه از رقباى تجارى در فضاى اينترنت دليل ديگرى شد  تا 

صاحبين Piajeh در صدد يافتن پيمانكارى قابل اطمينان  باشند.

مرحله اول شامل مكاتبه با كارفرما و درك نيازهاى تجارى وى بود و در ادامه با توجه به ه 

اين نيازها چندين بسته پيشنهادى تهيه و ارائه گرديد تا عالوه بر آشنايى كارفرما با گزينه 

هاى موجود امكان انتخاب مناسبترين بسته از نظرامكانات ،  زمان و هزينه براى وى ميسر 

شود.

در مرحله دوم و پس از اعالم بسته انتخابى توسط مشترى اجراى پروژه از نظر فنى و و 

طراحى ظاهرى سايت به شكل موازى آغاز شد.در بخش طراحى ظاهر سايت  براى پى 

بردن به سليقه مشترى چندين طرح ارائه شد و براى طرح هاى برگزيده  رنگ بندى هاى 

متفاوتى آماده شد كه در نهايت با مكاتبات مستمر طرح نهايى تاييد شد.

با توجه به تجربه بد مشترى با شركت   •
پيشين در چند مرحله با شفافيت ، ارائه 
پشينهادات مناسب  و پشتيبانى خوبى 

اعتماد وى جلب شد.

و   مشترى  بهتر  راهنمايى  منظور  به   •
ارائه مناسبترين خدمات چندين گزينه 
پيشنهاد شد تا با بحث و بررسى مناسب 

ترين آنها انتخاب شده و اجرا شود.
موعد  در  پروژه  اجراى  مراحل  تمام   •

مقرر به اتمام رسيد 

از   جلوگيرى  براى  كار  پايان  در   •
سردرگمى مشترى و حفظ كيفيت نهايى 
بسته  شرايط  گرفتن  نظر  در  با  كار 
سرويس پشتيبانى كاملى پيشنهاد شد  
كه كليه نيازهاى مشترى را پاسخگو بود.

بوتيك ها در  از معروفترين  Piajeh يكى 

Weybridge در كشور انگلستان و عرضه 

كننده طيف وسيعى از محصوالت مد ارائه 

شده توسط بهترين طراحان لباس ، جواهر 

تامين  است.   .. و  كفش   ، كيف   ، آالت 

كنندگان Piajeh از سراسر دنيا و خانه هاى 

پاريس  و  ميالن   ، نيويورك  همچون   مد 

هستند و بين آنها چهره هاى سرشناس مد س مد 

دنيا به چشم مى خورند.

حق انتخاب و تناسب با سليقه از برجستگى 

هاى اين بوتيك است و محصوالت عرضه 

كه  اند  شده  برگزيده  اى  گونه  به  شده 

هميشه محصوالت مناسب براى همراهى با 

انتخاب اول مشتريان موجود داشته باشد.

كيفيت باال ، تعهد و ارائه سرويس خوب به ه 

 Piajeh شهرت  عوامل  ديگر  از  مشتريان 

است.
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