آشنایی کلی با آروانت وب

پکیج آروانت وب یک مجموعه کامال ساده و کاربردی ا ست که شامل تمامی ابزارهای الزم برای م شتری یابی و تبلیغات در را ستای فروش مح صوالت و
یا معرفی خدمات ا ست و در حال حا ضر (تا اول مرداد ) 95حدود  500ک سب و کار از ع سل فروش و خیاط گرفته تا شرکت های تبلیغاتی و بازرگانی در
حال استفاده از آن هستند که فهرست بخشی از آن ها را در انتها مشاهده خواهید کرد .این مجموعه تولید شده توسط شرکت پیشرو رایانه برتر هیراد
می باشد و تمامی حقوق آن برای این شرکت محفوظ خواهد بود.

متون زیر به صورت کامال خالصه نوشته شده اند تا آشنایی کلی با محصول پیدا کنید .شرح کامل هر قسمت در سایت  Arvantweb.comموجود است.

اجازه بدین حرفامون رو با یه اتفاق واقعی براتون توضیح بدیم

چند روز قبل از نگارش این متن ،از طرف یک موسسه حقوقی با شرکت ما تماس گرفتند و پیشنهاد دادند که چون شما صاحب کسب و کار اینترنتی
هستید ،ممکنه برای مجوزهای قانونی و  ...نیاز به مشاوره حقوقی داشته باشید و موسسه حقوقی خودشون را به ما معرفی کردند.

عجب بازاریابی هدفمندی!!! چون واقعا ما دنبال همچین موضوعی بودیم!
چقدر خوبه که شما هم بتونید اینقدر هدفمند تبلیغات کنید ،اما چطور؟ بانک اطالعاتی اش رو از کجا بیارم؟

پاسخ :نرم افزار آروانت وب
شاید با خودتون بگین بانک اطالعات آماده که خیلی زیاده ،می تونم کتاب های مرجع اطالعات مشاغل رو بخرم .تازه تمام سامانه های پیامکی هم این
ها رو دارند ،مزیت آروانت وب دقیقا چیه؟؟؟

اصال چرا آروانت وب؟؟؟
 .1بعضی از پنل های پیامک چند ده هزار کاربر دارند .فرض کنید مثال اگر این بانک در اختیار  30هزار نفر بوده و به طور متوسط برای هر شماره ای
فقط دو تا پیام تبلیغاتی فرستاده شده باشه چی میشه؟؟؟
یعنی ممکنه یه نفر که تو این لیست اسمش هست چند صد بار و یا حتی چند هزار پیامک تبلیغاتی دریافت کرده باشه !!! این یعنی فاجعه!!!

اگر هم بر فرض شماره های تبلیغاتی رو مسدود نکرده باشه ،دیگه از تبلیغات بیزار شده!!!
 .2این اطالعات معموال خیلی قدیمی هستند و به ندرت به روز میشن.
 .3معموال بانک اطالعات شماره تلفن های پنل ها (که معموال محدود به شماره موبایل و حتی اپراتورهای محدود هست) ،تلفن های شخصی افراد
هست که ارسال پیام تبلیغاتی به اون شماره به نوعی نقض حریم خصوصی کاربر میشه و عالوه بر اون شما فقط می تونید ارسال پیام بهشون
داشته باشید .
یعنی نمی تونید لیست اون ها رو داشته باشید و به یه تعدادی از اون ها زنگ بزنید.

کتاب های مرجع هم محدودیت هایی دارند .چون معموال برای جلوگیری از سو استفاده افراد ،اطالعاتشون قابل تبدیل به لیست هایی مثل اکسل
نیست .مثال برای ارسال پیامک به اون شماره ها ،باید تمام اطالعات رو تایپ کنید تا بتونین تو سامانه پیامکی استفاده کنید که عمال تو تعداد باال
غیر ممکنه مگر اینکه شما یا کارمندای شرکت تون کلی وقت اضافه داشته باشین!!!

مگر اطالعات آروانت وب چه فرقی داره؟
آروانت وب مثال شماره یه نفر رو به شما میده که تو یه سایت نیازمندی توسط خود شخص ثبت شده .پس به احتمال زیاد این شماره ،یه شماره تلفن
کاری هست و یا اگر هم شخصی باشه ،چون خود شخص شماره اش رو برای تبلیغات گذاشته ،حتما منتظر دریافت پیام یا تماس دیگران هست .پس
تبلیغات شما مزاحمت خاصی براش نداره!
در اکثر موارد ،اطالعاتی که آروانت وب بهتون میده به روز هست .چون مرجعش اینترنته.

آروانت وب اطالعات خیلی خاصی رو که تو هیچ کتاب مرجعی ثبت نشده بهتون میده .مثال می تونید شماره موبایل های کسانی که تو یه تاریخ مشخص
توی روزنامه آگهی مرتبط با امالک دادند و یا تو سایت های آگهی یا نرم افزارهای ثبت آگهی موبایلی برای موضوع خاصی آگهی دادند (مثال استخدام،
فروش لوازم خانگی و  )...رو بدست بیارید!!!

آروانت وب میتونه اطالعات رو در اختیارخودتون قرار بده .شما می تونید از اون ها هر جا که خواستید استفاده کنید .مثال از اون ها خروجی بگیرید و تو
پنل های پیامک و  ...که ما بهتون میدیم و یا پنل هایی که خودتون دارید استفاده کنید ،به مخاطبین تلفن همراه یا ایمیلتون اضافه کنید و یا حتی اون ها
رو چاپ کنید و تو لیست تماس خودتون یا بازاریاب ها بذارید!
تو این مدل شما نمیاید یه تعداد خیلی زیاد پیام بفرستید که نتونید اون ها رو پیگیری کنید .می تونین یه لیست مثال  500تایی جمع کنید و چند بار اون
ها رو پیگیری کنید (ارسال پیامک ،پیام صوتی و یا حتی تماس گرفتن) .این جوری قطعا نتیجه بهتری خواهید گرفت.

اگر هم میخواین ندیده رو کار ما عیب بذارین ،لطفا اینا رو بخونین بعدا قضاوت کنید!!!

 -1آروانت وب تنها نرم افزاری است که شماره های نامعتبر مثل شابک کتاب ها ،کد پستی ،کد رنگ و سایر ارقام  7و 8رقمی را به عنوان شماره
تلفن برای شما استخراج نمی کند .الگوهای استخراج با استانداردهای مخابراتی تمام دنیا سازگار است! عالوه بر آن شماره ها را بر اساس
استان/شهر/اپراتور هم طبقه بندی می کند .می توانید امتحان کنید .
 -2تنها نرم افزاری است که لیستی از سایت های فارسی زبان که دارای اطالعات تماس نیستند (مانند سایت های دیجی کاال ،پی سی دانلود و)...
را دارد تا هنگام جستجوی اطالعات ،اینترنت شما را هدر ندهد! (همراه با آپدیت و افزودن سایت های بیشتر)
 -3تنها نرم افزاری است که اطالعات بسیار دقیقی را از سایت های نیازمندی های ایرانی جستجو می کند. .معتبرترین سایت های نیازمندی که
حاوی اطالعات معتبر و مفیدی هستند به صورت پیش فرض در نرم افزار ثبت شده اند
 -4تنها نرم افزاری است که کیفیت را فدای کمیت نکرده است .اطالعات غلط و نامرتبط را برای فریب کاربر نشان نمی دهد (حجم اطالعات کمتر
ولی کیفیت و دقت بیشتر)
 -5تنها نرم افزاری است که شماره های نامعتبر را حتی اگر خیلی شبیه شماره های واقعی باشند تشخیص می دهد .مثال– 09211234567:
معتبر - 09231234567نامعتبر تا زمانی که رایتل این پیش شماره را ارائه دهد (تا این حد!).
 -6تنها نرم افزار موجود در کل دنیا که اطالعات آن واقعا قابل استفاده است .حتی نرم افزار های خارجی هم این قابلیت را ندارند .مثال اگر این
شماره را استخراج کند 0912-123-4567 :به این صورت تبدیل می کند که بتوانید پیامک و ...ارسال کنید – 09121234567:و یا:
00989121234567
 -7تنها نرم افزاری است که حتی در صورتی که کاربر تمایل به استخراج اطالعات نداشته باشد از بخش باشگاه مشتریان می تواند این اطالعات
را دریافت کند (همراه با آپدیت های زیاد – برای ایران و تمام کشورهای دنیا)
 -8تنها نرم افزاری است که بعد از جمع آوری اطالعات ،کاربر را تنها نمی گذارد و ابزارهای تبلیغاتی زیر را در اختیار وی قرار می دهد:

ارسال انبوه پیامک متنی  ،پیام صوتی برای شماره موبایل ها
ارسال انبوه پیام صوتی برای تلفن های ثابت

شاید تعجب کنید که چرا آخر متن رو رسمی نوشتیم! بخاطر اینکه میخواستیم این نکته رو بگیم که درسته ما نیومدیم از کلمات و عنوان های عجیب و
غریب استفاده کنیم و نرم افزارمون رو خیلی ساده توضیح دادیم ولی موقع تولید خیلی جدی کار کردیم و نهایت کیفیت رو در عین سادگی فراهم کردیم.
برای تحقیقات تولید نرم افزار نزدیک  20ماه زمان صرف شده!

ما از کیفیت کارمون به نسبت رقبا کامال مطمئن هستیم و میتونیم اون رو اثبات کنیم
نرم افزار آروانت وب در حال استفاده قشر متنوعی از کاربران هست که سطح معلومات و سواد زیر دیپلم تا فوق لیسانس دارند ،ولی همه شون خیلی
راحت از اون استفاده می کنند و هیچ مشکل خاصی هم ندارند.

کالم آخر
خیلی ممنون که وقت گذاشتین و متن های ما رو مطالعه کردین .اما این یک آشنایی کلی بود .اگه توضیحات دقیقتری میخواین میتونین به سایت
 Arvantweb.comمراجعه کنید .مطمئن باشید اگه این محصول کاربردی نبود ،این تعداد مشتری در عرض مدت کوتاه و اطالع رسانی محدود اون رو

خریداری نمی کردند ،چون نرم افزار ما مثال حسابداری نیست که مجبور باشند برای کارشون استفاده کنند .هر کس آروانت وب رو خریده برای
پیشرفت کارش بوده و به این مطلب رسیده که می تونه برای پیشرفت کارش موثر باشه! اون هایی هم که نخریدند خیلی هاشون آگاهی نداشتند (ما
نتونستیم آگاهشون کنیم) و یا حتی به گوششون نرسیده که همچین ابزاری وجود داره!!!

لیست برخی از مشتریان آروانت وب:
 -شرکت تبلیغاتی پایا

 -تولیدی بین المللی درب هوشمند زارانگیا

 -گروه قطعات خودرو آرتا

 -شرکت تراشه افزار سامانه ایرانیان

 -شرکت گروه مبلمان پارسا پژوه آذین

 -شرکت پیشروان ایرانیان (مشاوره تجاری و تحصیلی اروپا و

 ارتیمان پالستیک اریا گروه آرین خاک ایرانیان شرکت پخش افتخار تجارت ایرانیان سجاده آریا آژانس مسافرتی هامون گشت عسل شهد نشاط سامانه پیامک نگین رایانه سامانه پیامک اس ام اس مارت وب سایت آگهی بانوان -شرکت تبلیغاتی نتورک مارکت

آمریکا)
 -و ...

جزئیات نرم افزار
 .1جمع آوری ایمیل ،شماره موبایل ،تلفن ثابت ،فکس و…از سطح سایت های اینترنتی
 .2جمع آوری ایمیل ،موبایل و….با استفاده از کلمات کلیدی دلخواه از موتورهای جستجو و سایت های نیازمندی
 .3جمع آوری ایمیل ،موبایل ،تلفن ثابت ،فکس و … از داخل انواع فایل ها و پوشه های کامپیوترتان
 .4جمع آوری اطالعات مالکین دامنه ها از طریق اطالعات  whoisهمین امکان به تنهایی توسط وب سایت های خارجی با قیمت های بسیار زیاد
ارائه می گردد
 .5شناسایی بسیار دقیق شماره ها ،وجه تمایز آروانت وب با سایر رقبا
این نرم افزار تنها نرم افزاری است که به دلیل استفاده از الگو های مخابراتی و استاندارد برای شماره تلفن و موبایل ،قابلیت تشخیص شماره تلفن از
کد پستی ،کد رنگ ،کد شابک کتاب وسایر ارقام موجود در وبسایت را دارا می باشد متد های مورد استفاده در سایر نرم افزارهای مشابه برای تشخیص
شماره ها بسیار ضعیف بوده و ممکن است هر شماره  11رقمی را موبایل یا هر شماره  8رقمی را شماره تلفن در نظر بگیرند.

 .6جمع آوری ایمیل ،موبایل ،تلفن ثابت ،فکس و … از داخل انواع فایل ها و پوشه های کامپیوترتان

با این امکان شما می توانید فایلها و پوشه های درون سیستم تان که حاوی اطالعات تماس می باشند را جستجو و جمع آوری کنید .امکان جمع آوری
فایل ها با فرمتهای متنیTEXT, PDF, EXCEL, WORD, HTML,XML, VCF

 .7بکارگیری روشهای هوشمند جهت بهینه سازی و باال بردن سرعت در جستجوی اطالعات
یکی از فاکتورهای مهم در جستجوی اطالعات از سطح سایت ها بهینه بودن سرعت جستجو می باشد .بدین منظورالگوریتم های پیشرفته تری به هسته
اصلی آروانت وب افزوده شده که سبب افزایش سرعت جستجو و استخراج سریع تر اطالعات شده است  .با این نرم افزار سرعت جستجوی اطالعات
را به حداکثر برسانید.

 .8پاالیش(جداسازی) حرفه ای بر روی ایمیل ها و شمار تلفن ها و سفارشی کردن خروجی
یکی دیگر از راههای دست یابی به اطالعات مفید مورد نیاز شما تعیین پارامترهای مختلف برای تهیه خروجی از اطالعات است  .با این امکان شما می
توانید ایمیل ها و شماره تلفن های جمع آوری شده را براساس پارامترهای مختلف جداسازی کنید .به طور مثال شماره موبایل های شهر تهران صنف
ساختمان را جداکنید و یا ایمیل هایی که با  infoشروع می شوند را از دیگر ایمیل ها جداسازی کنید .این پارامترها می تواند شامل موارد زیر باشد

 .9جداسازی شماره موبایل بر اساس پیش شماره ،اپراتور ،کشور/استان  ،شهر و مشاغل
.10جداسازی تلفن ثابت بر اساس کد شهر واستان و کشور و مشاغل
.11جداسازی ایمیل بر اساس سرویس دهنده های ایمیل مثل  Gmailو  yahooو …

.12جداسازی بر اساس کلمه کلیدی به کاررفته در بخش توضیحات وعناوین لینک ها
.13جداسازی با جزئیاتی مثل :عنوان صفحه  ،توضیحات تگ ، metaلینک های جستجو شده و…

.14تهیه خروجی پیشرفته از ایمیل ها و شماره تلفن ها به دست آمده با جزئیات کامل
.15ذخیره ایمیل ها و شماره تلفن ها با انواع فرمت های پر کاربرد متنی مثل  excel,pdf,text,html :و…
.16ذخیره با فرمت مخاطبین موبایل :این فرمت به شما این امکان را می دهد تا شماره ها و ایمیل ها را در قالب مخاطبین تلفن همراه تان ذخیره
کرده و از آن ها برای ارسال پیامک و تبلیغات اینترنتی تلفن همراه استفاده کنید
.17تنظیمات قدرتمند با امکان بهینه سازی جستجو
نرم افزار آروانت وب دارای تنظیماتی فراتر از حد انتظار شما است .در این بخش امکانات بسیار زیادی در جهت افزایش بهینه سازی جستجو قرار
گرفته است.بخش تنظیمات کامال بصری بوده وهمه چیز دسته بندی و مرتب شده است تا به شما در جمع آوری اطالعات بهینه شده کمک کند.
.18تفکیک و گروه بندی شماره موبایل ها از شماره تلفن ثابت و همچنین تشخیص شماره موبایل و تلفن ثابت بر اساس پیش شماره شهر و استان
برای مثال شماره ×× 091210222مربوط به استان تهران/شهر تهران و شماره ×× 091216022مربوط به استان البرز/شهر کرج می باشد
.19تنظیمات پیشرفته برای جستجوی هدفمند
.20کنترل مصرف پهنای باند اینترنت (حجم مصرفی اینترنتی)
.21تنظیمات پیشرفته و سفارشی شده برای سایت های مختلف

.22نصب بسیار آسان در تمام ویندوزها (رایانه های شخصی و سرورهای مجازی )
.23آموزش تصویری برای تمام قسمت های نرم افزار
.24بکارگیری روشهای هوشمند جهت بهینه سازی و باال بردن سرعت در جستجوی اطالعات
.25پاالیش(جداسازی) حرفه ای بر روی ایمیل ها و شمار تلفن ها و سفارشی کردن خروجی
.26جداسازی شماره موبایل بر اساس پیش شماره ،اپراتور ،کشور/استان  ،شهر و مشاغل
.27جداسازی تلفن ثابت بر اساس کد شهر واستان و مشاغل
.28جداسازی ایمیل بر اساس سرویس دهنده های ایمیل مثل  Gmailو  yahooو …
.29جداسازی بر اساس کلمه کلیدی به کاررفته در بخش توضیحات وعناوین لینک ها
.30جداسازی با جزئیاتی مثل :عنوان صفحه  ،توضیحات تگ ، metaلینک های جستجو شده و….
.31جداسازی بر اساس اصناف و مشاغل گوناگون
.32تهیه خروجی پیشرفته از ایمیل ها و شماره تلفن ها به دست آمده با جزئیات کامل
.33اتصال به تمام سرویس دهنده های ایمیل (داخلی وخارجی )
.34ارسال نا محدود ایمیل از طریق نرم افزار (بدین معنی که اگر شما اکانتی داشته باشید که به شما اجازه ارسال تعداد نا محدودی ایمیل را بدهد
استفاده از این اکانت در نرم افزار هیچ مشکلی ایجاد نمی کند
.35حذف ایمیل های تکراری به صورت اتوماتیک

.36بهینه شده برای تمامی سرویس دهنده های ایمیل
.37امکان توقف عملیات ارسال ایمیل در حین ارسال
.38امکان وارد کردن گیرندگان از فایل های TXT
.39ویرایشگر حرفه ای برای طراحی ایمیل های زیبا به همراه قالب های آماده
.40استفاده آسان و محیط کاربر پسند
.41معرفی و ارائه اکانت های ارسال ایمیل گروهی

