
35از1

رونیکیسامانه یکپارچه احراز مشتریان تجارت الکت
(امتا)

کیمرکز توسعه تجارت الکترونی

کاربردهامعاونت تسهیل تجاری و توسعه 



35از2 35از2

مسالهبیانومقدمه•

مشتریاطالعاتکلیبندیدسته•

الکترونیکیتجارتمشتریاناحرازیکپارچهسامانهکلیمعماری•

مباحث اصلی

12از2



35از3 35از3

مقدمه و بیان مساله

12از3



35از4 35از4

افعلبمشتریانوعامطوربهاینترنتیکاربراناطالعاتوداده•
ی تریناصلعنوانبهخاص ، طوربهالکترونیکیتجارتبالقوهو
ورکشالکترونیکیتجارتارزشزنجیرهمولفهمهمترینو

.است
اینواکاویوسنجیصحت،سازییکپارچه،سازیشخصی•

توسعهوتکمیلاولیهالزاماتازیکیاطالعاتوهاداده
.گرددمیمحسوبکشورالکترونیکیتجارت

دیگروکاربرانهویتجملهازمشتریاناطالعاتودادهاحراز•
هبکارهاوکسبازبسیاریدرآنهاتکمیلیوپایهاطالعات

هبنیزکارهاوکسبمابقیدرواستمطرحالزامیکعنوان
کاهشریسک،کاهشباعثکهاستافزوده ایارزشعنوان
میفروشچرخهدقیقتکمیلوبهره وریافزایشها،هزینه

.شود

مقدمه و بیان مساله

12از4



35از5 35از5

یازنموردخدماتوکاالهادریافتبرایمشتریاندیگرسویاز•
جزامنامثبتمربوطهاپلیکیشنوسایتوبهردربایدخود

.نمایددریافترامختلفعبورهایرمزوکاربرینامونموده
.داردهمراهبهمشتریانبرایرامشکالتیهموارهکه

واطالعاتنامثبتبخشدرکارهاوکسببرخیطرفی،از•
بهلزومیکهکنندمیدرخواستمشتریانازراداده هایی

دارخدشهرامشتریانخصوصیحریمونیستآنهادریافت
.کندمی

ازنیزمشتریانهایدادهواطالعاتاحرازروش هایوابزارها•
ازدبایکهاستمشتریانشناختبهمربوطمهممسائلدیگر

ایندرموجودهایروشوابزارهاترینامنوروزترینبه
.بردبهرهراستا

مقدمه و بیان مساله

12از5



35از6 35از6

یمتولعنوانبهالکترونیکیتجارتتوسعهمرکزراستاایندر•
همچنینوآنکاربردهایتوسعهوالکترونیکیتجارتتسهیل
زمراکالکترونیکیگواهیابطالوصدورامضا،ایجاد،مجوزمسئول

باشورکعمومیکلیدزیرساختدرمیانیکییالکترونگواهیصدور
وتسهیلهدفباوایرانودنیادرموجودپلتفرم هایبررسی

یکیالکترونتجارتمشتریاناطالعاتاحرازفرآیندسازییکپارچه
کاروکسبفضایدراعتمادسازیوامنیتافزایشهمچنینو

هاآنکاربرانووکارهاکسبنیازرفعجهتمتمرکزمدلیازبرخط،
.می گیردبهره

هدفبا(امتا)الکترونیکیتجارتمشتریاناحرازیکپارچهسامانه•
وقدقیتوصیفیوکیفیکمی، ،هویتیاطالعاتوداده هاشناسایی

هبآندادنقراراختیاردروآنهاسازییکپارچهوکاربرانصحیح
فتعریکارهاوکسبتوسطآنازاستفادهامکانوکاربرانتمامی

صحتودسترسیمیزان،داده هانوعبهتوجهباکهاستشده
دادتعلحاظازکارهاوکسببندیدستهنوعهمچنینوآنهاسنجی

دخواهاجراوسازیپیادهطراحی،فازچنددرفعالیتنوعوکاربران
.گردید

مقدمه و بیان مساله

12از6



35از7 35از7

:اطالعات مشتری به چهار دسته کلی تقسیم می شود•

(Identity Data)اطالعات هویتی -1

(Quantitative Data)اطالعات کمی -2

(Descriptive Data)اطالعات توصیفی -3

(Qualitative Data)اطالعات کیفی -4

دسته بندی کلی اطالعات مشتری

12از7



35از8 35از8

:اطالعات مشتری به چهار دسته کلی تقسیم می شود•

(Identity Data)اطالعات هویتی -1

– Name Information – Title, First Name (Forename), Last Name (Surname), 
Designatory letters, etc.

– Person Information – Date of Birth, Gender, etc.

– Postal Address Information – Building Number, Building Name, Address Lines, 
Town, County, Postal/Zip Code, Country, etc.

– Telephone Information – Home Telephone No., Work Telephone No., Mobile No., 
etc.

– Email Address Information – Personal Email Address, Work Email Address, etc.

– Social Network Information – Facebook Identifier, Twitter Address, Linkedin
identifier, etc.

– Account Information – Details of your customer’s account ids or user ids.

– Job Information – Company Name, Department Name, Job Title, etc.

– Permission and Suppression Data – Not distinctly an identity element of data, 
but equally important is the information concerning permission to communicate 
and reason for not communicating (suppressions).

دسته بندی کلی اطالعات مشتری

12از8



35از9 35از9

:اطالعات مشتری به چهار دسته کلی تقسیم می شود•

(Quantitative Data)اطالعات کمی -2

– Transactional Information (Online and Offline) – Number of products 
purchased, actual products purchased, Order/Subscription Value, 
Order/Renewal dates, product abandonments (abandoned baskets), Product 
Returns, etc.

– Communication Information (inbound and outbound) – Communication 
date, communication channel, Opens, Click throughs, etc)

– Online Activity – Website visits, product views, online registrations, etc.

– Social Network Activity – Facebook likes, Twitter interactions, etc.

– Customer Services Information – Complaint details, customer query details, 
etc

دسته بندی کلی اطالعات مشتری

12از9



35از10 35از10

:اطالعات مشتری به چهار دسته کلی تقسیم می شود•

Descriptive)توصیفیاطالعات-3 Data)

– Family Details – Marital status, number of children, age of children, etc.

– Lifestyle Details – Property type, car type, number of car doors, pet
ownership, etc.

– Career Details – Profession, Education level, etc.

Qualitative)کیفیاطالعات-4 Data)

– Attitudinal information – How do you rate our customer service, how do
you rate the value of the product, how likely are you to purchase our
product again, etc?

– Opinion – What is your favourite colour, where is your favourite holiday
destination, etc.

– Motivational – Why was the product purchased (personal use, gift for
someone, etc), what was the key reason for purchasing our product
(locality, price, quality), etc.

دسته بندی کلی اطالعات مشتری
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3512از12

مابا تشکر از توجه ش 


