
ــوازم ورزشــی  ــزدی هســتن... فروشــگاه ل ــای ی      ایشــون آق

ــی  ــوازم ورزش ــگاه های ل ــن فروش ــی از قدیمی تری ــون یک ایش

ایرانــه... آقــای یــزدی سال هاســت کــه در ایــن صنــف جــذاب 

ــش  ــاک و کف ــتن و از پوش ــال هس ــرژی فع ــگ و ان ــر از رن و پ

ــه  ــه رو می ش ــی دیگ ــوازم ورزش ــواع ل ــا ان ــه ت ــی گرفت ورزش

تــو فروشگاهشــون پیــدا کــرد... آقــای یــزدی هــم مثــل 

ــادی  ــداد زی ــا تع ــس فعالیتشــون ب ــر کســبه، به خاطــر جن اکث

تولیدکننــده یــا واردکننــده کاال حســاب و کتــاب دارن و حجــم و 

تنــوع فعالیتشــون باعــث شــده کــه حســابداری و انجــام امــور 

ــه... ــون باش ــی روزانه ش ــای اصل ــی از فعالیت ه ــی، یک بانک

چالش های بانکی آقای یزدی:

  اسـتفاده مشـتری هاش از اسـکناس و مواجه 

 شـدن با پـول نقد در پایـان روز کاری...

  تعدد چک های صادرشده توسط خودش...

  وقت گذاشـتن بـرای حضـور در شـعبه صرفـا 

بـرای واریـز پول هـا به حسـاب...

  انتظار در صف بانک برای انجام عملیات واریز...

و  خــودش  کاری  یکســان نبودن ســاعت    

ــک... بان



مزیت های خودگردان برای آقای یزدی:

  آخـر وقـت کاری پول نقد دخلش رو از طریق ماشـین 

خودگـردان داخـل پاساژشـون به حسـابش واریز می کنه 

و نگران حضور شـبانه هیچ سـارقی هم نیسـت!

ــون  ــردان هم ــین خودگ ــا ماش ــده ب ــول واریزش   پ

لحظــه تــو حسابشــه و هیــچ تأخیــری به وجــود نمیــاد!

  دیگه نگران پاس نشدن چک های روز بعدش نیست!

ــه  ــاز ب ــابش نی ــه حس ــول ب ــز پ ــرای واری ــه ب   دیگ

ــداره! ــک ن ــور در بان حض

  از زمانش بهتر استفاده می کنه!

  ماشــین خودگــردان در همــه ســاعات شــبانه روز حتی 

ــون  ــو پاساژش ــه ت ــی اگ ــه، حت ــات در دسترسش تعطی

نــه، جاهــای دیگــه تعــداد زیــادی از ایــن ماشــین های 

خودگــردان در دسترسشــه!

  هــر جــای ایــران هــم کــه بــره، بــاز ماشــین 

هســت! خودگــردان 

  نگرانــی ای از بابــت محدودیــت حجــم پــول واریــزی 

هــم نــداره!

مزیت های خودگردان برای بانک ها:

و  شــعب  بــه  پول رســانی  کمتــر  هزینه هــای    

بانکــی! ماشــین های 

ــز  ــرای واری ــعبه ب ــه ش ــتری ها ب ــر مش ــه کمت   مراجع

وجــه نقــد و اســتفاده بهینه تــر کارکنــان شــعبه از 

ــون! زمانش

  کاهــش احتمــال بــروز خطــای انســانی زمــان 

پــول! شــمارش  و  مرتب ســازی 

و  اســکناس  نــوع  همــه  خودگــردان  ماشــین    

چک پول هــای رســمی کشــور رو دریافــت می کنــه!

ــه  ــی ب ــکناس های جعل ــال ورود اس ــش احتم   کاه

ــور! ــی کش ــه نقدینگ چرخ

ــده  ــات ارائه ش ــتری ها از خدم ــتر مش ــت بیش   رضای

توســط بانــک!


