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ر   Scoro  معرفی و بررسی نرم افزا
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

 

شونند و مودیر آ آن وا نیو  تر میها روز به روز پیچیدهکسب و کارها و به دنبال آن پروژه ،در دنیای امروز

تنانند با کمو  بوه مودیران و بوا بان کسوب می  اب ارهای مدیر آ کسب و کار و پروژهچالش برانگی تر.  

ف ارهوای مودیر آ کسوب ها کم  ز ادی کنند. یکی از این اب ارهوا، نور   کردن این چالشوکارها به  ل 

آمنزش  و    Scoroاف ار مدیر آ پروژه و کسب وکار وکار و مدیر آ پروژه هستند. در ادامه به معرفی نر 

 پرداز م.به بنرت آشنایی ابتدایی می Scoroکار با 
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 چیست؟  Scoroنرم افزار  

، ییفواکتنر ن وابودور  توا    ابتدا، از  کسب وکاربه شما در هر جنبه از    Scoroکسب و کار    آ ریاف ار مدنر 

، CRMپوروژه،  آ ریاسوآ کوه مود ن یوکسوب و کوار آن   آ ریاف ار جامع مدنر  ی  Scoro کند.یکم  م

دهود یبه کاربران امکوان مو  ن یکند. ایم  باهم ارائه  محیط کاربری    یبنرتحساب و گ ارش را همه در  

از  سووتندیمجبوونر ن ن یکنتوورل کننوود، بنووابرا پلتفوور   در یووکسووب وکووار و گووردش کووار  ووند را  ینوودهایفرآ

 ی اف ارراه  ل نر   یمکان دهند. با    رییتغ  گرینامه به برنامه دبر   یبرنامه استفاده کنند و از    ن یدچن

 وند را کنتورل،  فی، تما  گردش کار و وظوا های   قراه  ل  یبرا  شتریتنان با داشتن زمان بیوا د، م

 .ردکارآمد و  ندکار ک

Scoro    ی شهیهم»شد:  سیساده تاس  دهیا  یبا  2013در سال اش پروژه آ ریاف ار مدنر   یمعرفبا  

تناند تا  ود ممکون روان و یمو پروژه  کسب و کار    ن یبنابرا  «دارد.  انجا  کار وجند    یراه هنشمندانه برا

 .آسان اسآ Scoroکار نر  اف ار   روش  .دبرو  شیبنرتحساب، پبدور  تا    حیفروش بحمر له  کارآمد، از  

 افو ارمحویط نر   یوبه تموا  اال اوات م وم  وند در   دینانتیمختلف، م  یاب ارها  ن یب  ییجابجا  یبه جا

 . دیکن دایپ یقدرتمند دسترس 

 

 Scoro مزایای نرم افزار  

 Scoroی آنها در ر یگی و پ وظایف  یپروژه، زمانبند تیر یمد

و  دینی، نحنه کار آن ا را ببدیکن  آ ریها را مددهد پروژهیکسب و کار به شما امکان م  آ ریاف ار مدنر 

پووروژه از جملووه زمووان بوور  شووده و  اتیووهموه ج ئ دیووتنانیالز  اسووآ. شووما م یچووه مرا وول بعوود دیوبدان

  یوهوا را در  هوا، نرورات و پرونودهنوه شوده، جلسوات، فاکتنرهوا، هز  ی ز ربرناموه  وظایفبنرتحساب ،  
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. دیووکن سووهیمقا منجووند هووایپووروژهو بووا  دیووکن تعر ووف. بندجووه پووروژه را دیووکن آ ریموودوا وود بووفحه 

 . دیکن آ ریو برچسب ها مد آیوضع ماتیتنر باپروژه  ند را  ینمننه کارها دیتنانیم ن یهمچن

  یوو  دیورا انجوا  ده فیوظوا ن یویتع و کار ی ز ردهد برنامهیبه شما امکان م Scoro Planner برنامه

 میتقون  یوجلسوات را در  دیوتنانیمواف ار همچنین  با این نر   .ی از وظایف را یکجا ببنیدبصر  یکل  ینما

 . ارتباط ایجاد نمایید ان ها و مشتر وژهپر و دادهایروبین و  دیکن ی ز رمشترک برنامه یمیت

 

 
 

 CRM  )ی مال  تیر یو مد)مدیریت ارتباط با مشتری 

 فوروش بوا ی ریگیو پ ی مشتر آ ریبه شما امکان مد ،Scoro کسب وکار و پروژه  آ ریاف ار جامع مدنر  

 خچووه تمووا ، تار اتیووج ئ هبوو دیووتنانیمووافوو ار شووما در ایوون نر دهوود. یموورا  یدا لوو CRMاز اسووتفاده 

داشوته دسترسوی  وند  ان از مشوتر یکامل  ینما  و  ها، سفارشات و فاکتنرهامآیها، قارتباالات، پروژه
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 ریو سا  آیفعال  ن  ها، مکان، آ رها، دستهبر اسا  برچسب  ی سازکردن و مرتبلتری. جستجن، فدیباش

کسوب و کارتوان در  دیو وط تنلو فروش از    یکل  ینما   ی  Scoroشما در  اسآ.    میقابل تنرنی     ارهایمع

 . ا تیار  ناهید داشآ

 

  گریها و موارد د، ادغام ی سازی ، داشبورد، سفارش گزارش

 Scoro  دیتنانیآن مبه کم   دهد که یرا ارائه م  امکاناتی  KPI  )پروژه یا کسب  )شا ص کیفی املکرد

، مشوالل و فیکارهوا، وظوا یبور رو قیودق ی ، مورورمیتو وری می ان ب وره دیتنانیشما مو کارتان را ببنید. 

تنانیود همچنوین موی. دیومشواهده کن زموانالنل را در  شرفآیو پ  پروژه  آیمختلف و وضع  یهام لآ

 پروژه و یا کسب وکارتان را با دیگران به اشتراک بگذار د.اال اات 

 

 Scoroشروع کار با 

بورای مودیران و بوا بان کسوب و کوار   Scoroبه مدیران و آمونزش کوار بوا    پروژه  آ ریاف ار مدنر   یمعرف

 شورو ها کم  ز ادی کند. بورای  تناند بسیار م م بنده و به اف ایش راندمان فروش و انجا  پروژهمی

افو ار، داشوبنرد کوه در اف ار آن را روی سیستم یا گنشی  ند نصب کنید. با ورود به محویط نر کار با نر 

هور پوروژه  ی سندآور اتیو ج ئ شرفآیپتنانید شند. شما میواقع بفحه ابلی کار شماسآ دیده می

 کنار هم جمع کنید.اف ار با هم در داشبنرد نر  جامع ستمیس   یدر را 

 Scoroافو ار نر هوا در تر ن قسومآشند. بعضی از م مهای م م در باالی فضای کار دیده میگز نه

 ابارتند از :

 



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 5 

 

 
 

• Contactهایی که با کسب وکار ما در ارتباط هستند و یا افرادی کوه در : اال اات افراد یا شرکآ

 شند.پروژه همکاری دارند، در این قسمآ وارد می

• Calendar قرار م قات یا قرارهای کاری یا دانت از دیگران برای شرکآ در قرار، در ایون قسومآ :

 شند.زمانبندی می

• Quoting ایجاد و ارسال لیسآ قیموآ، فواکتنر و بنرتحسواب بورای مشوتر ان در ایون قسومآ :

 شند.تنریم می

• Pipelineنجووه بووه وضووعیآ کنووننی بووه : نمووایی کلووی از پیشوورفآ فووروش و انجووا  وظووایف را بووا ت

 دهد.بنرت تصنیری نمایش می
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• Project  :پوروژه  یو ی ایجوادبوراشوند. در ایون بخوش سواماندهی موی هاافزودن و اب ح پروژه 

نووا    یووپوروژه  . بوورایدیوکن  یووکل New project یو بور رو دیووپووروژه  وند برو سوآی، بووه لجدیود

( و یشخص ایپروژه مربنط به کار باشد   ی)چه  .دیکن ف تعربرای آن   یبند، دستهانتخاب کرده

شرو   و م لآ   خ تار  دیتنانیم  ن ی. همچندیپروژه مرتبط اسآ انتخاب کن  ن یرا که به ا  یمخاالب

  .دیکن ن ییتعو بندجه 

• Reportsشند.گیری از پیشرفآ پروژه یا کسب و کار در این قسمآ انجا  می: گ ارش 

• Invoices اسآ. فروش: این قسمآ مربنط به تنریم فاکتنرهای 

تنانود بوه مودیران، م ندسوان و بوا بان کسوب و کوار بورای بواال بوردن کوارایی و می  Scoroآمنزش کار با  

های آینده کم  نمنده و نیز با جلنگیری از اتو   وقوآ و بندجوه ر زی ها برای برنامهپیشرفآ در پروژه

 برای آنان بسیار مفید باشد.سازمان یا کسب و کار، 

 

 منابع: 

overview-https://thedigitalprojectmanager.com/scoro 

review-software-management.com/scoro-https://project 

https://www.youtube.com/watch?v=FDsXaU9IrzU 

 

 
 پایان

https://thedigitalprojectmanager.com/scoro-overview
https://project-management.com/scoro-software-review
https://www.youtube.com/watch?v=FDsXaU9IrzU

