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 تحلیل ھزینھ و منفعت 
 عاید در مقابل سرمایھ گزاری

            
 مقدمھ: 

ندارد، و عایدی این سرمایھ گزاری شامل است از تجریھ عالی استفاده کنندھگان در مقابل  تلی کامتی  ضرورت بھ  سرمایھ گزاری برای مصارف از طرف  -او دی ای ان
.سھم زیادی از بازاری تجارتی و بھتر ساختن تاثیرات آر اف مجازی برای فایده بیشتر  

 
 تحلیل ھزینھ و منفعت:

تحلیل ھزینھ و منفعت ما را کمک میکند تا . مراحل منظم برای دریابی و مقایسھ منفعت و ھزینھ  یک پروژه یا یک تصمیم کاریتحلیل ھزینھ و منفعت عبارت است از  
تی  نیاز بھ -بکار اندازی او دی ای ان. و بھ چھ اندازه مفید است نظر بھ پیشنھاد متفاوت. پیش بینی کنیم کھ آیا فواید یک پروژه و یا تصمیم باال تر است از مصارف آن

تی طرفداری -تحلیل ھزینھ و منفعت بطور بر جستھ از منفعت و ھزینھ او دی ای ان.  از طرف تلی کام ندارد و مشتری تمام مصارف را پرداخت میکندسرمایھ گزاری 
.میکند در مقابل پیشنھاد ھای متفاوت پرخرچ  

 
 عاید در مقابل سرمایھ گزاری:

تی تکنالوژی  -کمپانی تایمز او دی ای ان. تی بھتر بودن آر آف مجازی است-ابل سرمایھ گزاری  برای گسترش عملیات ھای او دی ای اندلیل عمده برای تعین عاید در مق
بھ شکل وسط پس . و این امر ارتباط میگیرد بھ نوع داده ای استفاده شده. پس انداز دون لنک داده ھا دجیتال را برای مصرف مشتریان معیا میکند% 80الی % 20از   

.میباشد% 40تی  –انداز باند ویت  او دی ای ان   
 

.لست عواملیکھ برای تعین عواید در مقابل سرمایھ گزاری استفاده میشود  
 

:سرمایھ گزاری تلی کام-1  
 ھا و ھزینھ تمام سرور ھای مورد نیاز، جمع آوری سرور ھا، نرم افزار. برای شروع کردن بھ سرمایھ گزاری تلی کام ضرورت نیست

.جواز مسولیت تایمز میباشد  
 

  :  طریقھ ارسال صورت حساب بھ مشتریھا توسط تلی کام-2
آیا تلی کام سستم پیش پرداخت و یا پرداخت بعد از استفاده را بکار میبرد و یا ھردوی آنرا؟ -ا  

و ) قبل از اینکھ فشرده شود( فشرده نشده آیا تلی کام میخواھد صورت حساب مشتری ھای خود را رسال کند برای مصرف داده ھای-ب
 یا فشرده شده؟

؟)استفاده کن یا از دست بده(وقت انقضا دارد برای داده ھای استفاده نشده  آیا پالن پیش پرداخت-ج  
 

:گیگ آر اف مجازی/ھزینھ-3  
 قیمت پیش پرداخت یک گیگ بایدویت؟

 
 

 موضوع بحث:
:سرمایھ گزاری عمده تلی کام-1  
.ضرورت نیستتی بھ سرمایھ گزاری  تلی کام  -برای استفاده از او دی ای ان-ا  
 

:طریقھ ارسال صورت حساب تلی کام-2  
سناریو پرداخت بعد از استفاده -ا  

.میشود$  1.60پس انداز برای ھر مشتری این قیمت % 40باشد برای ھر گیگ، پس بعد از $  4اگر قیمت داده       
 

:تسناریو پیش پرداخ-ب  
تلی کام ھمان . ، مقدار پولی را کھ میتوانند پس انداز کنند بیشتر استداشتھ باشند" استفاده کن و یا از دست بده" اگر مشتری قرارداد    

.ھمھ داده ھای استفاده نشده و ضبط شده را% 100را در مقابل ھر گیگ کھ مشتری استفاده کرده پس انداز میکند و ھمچنان $  1.60  
.دارند، بطور پیش بینی ، داده ھای پیش پرداخت شده را ماھانھ اضافگی میخرند" قرار داد وقت معین" آنھایکھ  ھمچنان   

 
در ھر دو سناریو پیش پرداخت و پرداخت بعد از استفاده عواید بھ شکل چشمگیر زیاد میشود اگر تلی کام مشتری ھا را از مصارف -ج
ا تلی کام باند ویت خود را پس انداز میکند بلکھ در مقابل تفاوت استفاده داده ھای فشرده شده و نھ تنھ .داده ھای فشرده نشده چارچ کند 

.فشرده ناشده عواید در یافت میکند  
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تایمز تلی کام را . تایمز معلومات صورت حساب و مقدار مصارف را برای تلی کام معیا میکند تا بتوانند مشتری خود را چارچ کنند-د
این چارچ صرف ماھانھ . تی چارچ میکند -بھ آن توافق شده بھ خاطر استفاده ھر مشتری از او دی ای انر پولیکھ قبالً صرف یک مقدا

.میباشد  علیرغم  از مقدار استفاده و تعداد قرار داد ھای پیش پرداختی کھ تلی کام با مشتری ھای خود در طول یک ماه دارد  
 
 

:تی–اضافی او دی ای ان  منفعتھا و پس انداز ھای -3  
.عایدات برای تلی کام، مشتری ھا کیفت عالی عملکرد را تجربھ میکنند یفزونبرعالوه -ا   
.بھ شکل چشم گیر کم میشود و یا بلکل از بین میرود) گوشی(زمان انتظار دستگاه فرستنده و گیرنده        

.روشنی بصری صفحھ نمایشی حفظ میگردد        
)تعداد محدود قطع تماس.(ھتر دستگاه گیرنده و فرستنده در نقاطیکھ سگنال آر اف ضعیف باشدعملکرد ب        
)تعداد محدود قطع تماس(داخل شھر ھاعملکرد بھتر دستگاه گیرنده و فرستمده در         

 
.تی در ساعات استفاده عظمی و اکثری –توانایی کنترول مقدار فشردن دادھا توسط او دی ای ان دستیابی بھ عملکرد  -ب  

 
عملکرد متحرک پشتیبانی میکند، بشمول اندروید و آی او اس، برای تلیفون ھای ھشیار، تمام تی از ھمھ سستم ھای  –او دی ای ان  -ج

    .معیا کنندگان گوشی و عملکرد بطور مساویانھ برای سستم ھای پیش پرداخت و پرداخت بعد از استفاده
 

 خالصھ:
تی فعالَ موجود است تا بتواند عواید تلی کام را افزایش دھد، بھتر سازی عملکرد، بھتر سازی موثریت بندویت و اضافھ  -او دی ای ان

شما بھ سرمایھ گزاری برای تی نقصان وجود ندارد چونکھ  –در استفاده از او دی ای ان . سازی رضایت مشتریان را فراھم سازد
فاکتور مصرف شما صفر است . و آر آو آی  تلی کام بسیار باال میباشد چون شما ھیچ مصرف ندارید . .مصارف ضرورت ندارید

.علیرغم طریقھ صورت حساب  
 

تی  در  پوینت سایبر با ما بھ تماس شوید  –لطفاَ برای معلومات اضافھ ، گفتگو تکنیکی ، نمایش و بی تا تست  او دی ای ان   
 

     
   


