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اﻏﻠﺐ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ وﺟﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺗﮑﺮاری در اﺗﺎقﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
اﻓﺰوﻧﮕﯽ دادهﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه و ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﻬﺘﺮ از اﺑﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ؟ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﯾﮏ راهﺣﻞ ﮐﺎرآﻣﺪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺷﻤﺎره  206را ﺑﻪ
ﻣﺒﺤﺚ اﺑﺮ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
ﻣﺎ در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »راﯾﺎﻧﺶ و ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی« ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﭘﺮدازش ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﭼﯿﺴﺖ ،اﺑﺮﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭼﻪ
ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺮدازش اﺑﺮی ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮدازش اﺑﺮی در ﻋﺼﺮ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻪ را ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی آﻣﺎزون آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ روی
ﻣﻌﻤﺎری و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﻢ ،دورﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ از روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﭘﯿﺶ روی
دﯾﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ روی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ.
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