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در است.  تغیير  حال  در  به سرعت   جهان 

 آینده ای نزدیک، زيستگاه اصلی ما انسان ها

 در پلتفرم ها و سامانه های هوشمند خواهد

 بود. به بيان دیگر، بسیاری از متخصصان و

 کارشناسان بر این عقیده هستند که «جهان

 آینده ما، تحت سیطره پلتفرم ها است». در

 واقع، این گزاره ها حکایتگر سرعت شگفت آور

.توسعه تکنولوژی است

 با وجود این، در دنیای پررقابت کسب وکار، پلتفرم هایی که به هدف فروش و سودآوری فعالیت می کنند، کمتر می توانند به شیوه های

 متداول قبلی موفق باشند و در واقع، آن هایی موفق تر عمل خواهند کرد که بتوانند خودشان را با ابزارها و امکاناتی مجهز کنند که

 مراحل مهم حضور و سفر مشتريان را در فضای پلتفرم ها و سایت های فروش آنالین به طور هوشمندانه مدیريت کنند و آن ها را برای

.  خريد محصول، مصمم تر نمایند و در نتیجه کسب وکارها را نسبت به یکدیگر برتری بدهند



 همآور؛ پيشنهادگری هوشمند

ابری «همآور» که به همت متخصصان هوش مصنوعی گروه داده کاوی مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت  پيشنهادگر هوشمند 

 توسعه داده شده، یک ابزار هوشمند، کارا و تأثیرگذار است که به شما این امکان را می دهد، تا بدون نیاز به تخصص در هوش مصنوعی،

.پلتفرم های آنالین خود را هوشمند کنید و بر تحقق اهداف خود در کسب وکارتان متمرکز شوید

API

!مأموريت همآور، توسعه کسب وکار شماست

هوش الگوريتم های  پيشرفته ترين  و  جدیدترين  از  استفاده  با  که  همآور  هوشمند   پيشنهادگر 

 مصنوعی توسعه داده شده، عالیق تک تک کاربران وب سایت یا پلتفرم شما را تحلیل و استخراج

و کاربران  آن  بيشتر  خريد  احتمال  کاربر،  هر  عالیق  با  متناسب  محصوالت  پيشنهاد  با  و   می کند 

 بازدید صفحات مختلف وب سایت شما را افزایش می دهد. این                        هوشمند ابری به مشتريانی

 که به سایت ها و اپلیکیشن ها مراجعه کرده اند، محصوالت یا صفحات موردعالقه آن ها را نمایش

 می دهد و به این ترتیب، احتمال بيشتری وجود دارد که هدف کسب وکار شما که افزایش فروش

.و یا باال بردن نرخ بازدید سایت است، محقق شود



ویژگی تحلیل  با  همآور  ابری  هوشمند  سیستم       

   ویدئوهای انتخابی کاربر نظیر ژانر، نوع ویدئو و مدت

شده مشاهده  کاربر  توسط  ویدئو  که  دفعاتی  و   زمان 

 است، بهترين عنوان بعدی را در هر پلتفرمی پيشنهاد

 می دهد. این موتور پيشنهاددهنده، ترجیحات کاربران

 را در زمان واقعی تشخیص می دهد و آن ها را به سمت

خريد یا استفاده از محصوالت مرتبط هدایت می کند

استفاده در سرویس های ارائه موزيک و ویدئو

استفاده در سایت ها و فروشگاه 

 های آنالین کاال و خدمات

 همآور از مشخصات پروفایل کاربری،

 تاريخچه خريد و عالیق او و همچنین

خريداری شده آیتم های   ویژگی های 

موارد پيشنهاد  برای  مشتری   توسط 

و می کند  استفاده  کاربر  به   بعدی 

 بازدیدکنندگان سایت را به خريداران

 محصول تبدیل می کند

 الگوريتم های هوش مصنوعی همآور، اخبار و

 محتواهای جدید را تشخیص می دهند و پس

 از تحلیل رفتار خوانندگان و تشخیص سالیق

 آن ها، مرتبط  ترين مقاالت و محتواهای متنی

را توصیه می کند

 استفاده در خبرگزاری ها و رسانه های

آنالین

 پيشنهادگر هوشمند همآور با تحلیل عالیق

میان ارتباطات  بررسی  و  کاربران   مشترک 

برای را  جدیدی  افراد  مختلف،   گروه های 

پيوند به شبکه ارتباطی کاربر معرفی می کند

استفاده در شبکه های اجتماعی
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کاربردهای همآور

 همان طور که در گذشته فروشنده ای موفق بود که بتواند به درک درستی از خواسته و سالیق مشتريان خود برسد، امروزه هم با پيشرفت تکنولوژی و تغیير

 رفتارهای خريد و گرایش به پلتفرم های خريد آنالین، سایت هایی در فروش محصوالت خود موفق تر عمل خواهند کرد که بهتر و هوشمندتر بتوانند سلیقه

و عالقه مشتريان خود را تشخیص دهند

 این شیوه از شناخت عالیق و سالیق، بدون شک از طريق فناوری هوش مصنوعی صورت می گیرد و کار را برای صاحبان کسب وکار راحت تر و البته دقیق تر

.می کند. این هوشمندی عالوه بر افزایش رقم فروش و سودآوری کسب وکار، موجب وفاداری بيشتر مشتريان و تجربه کاربری عالی برای آن ها خواهد شد

.



 مزایای استفاده از

همآور
 راهنمایی و معرفی

 داده های جدید به کاربر در

حوزه مورد جست وجو

 تشخیص و پيشنهاد

 کاالهای باکیفیت به کاربر یا

محتواهای ترند

 به روزرسانی هوشمند

 مدل های پيشنهادی بر

 اساس تغیير رفتار

مشتريان

ارائه راهکار های مقیاس

  پذیر افزایش ورودی کاربر

 به سایت، بدون ريسک

کاهش امتیاز سئو

 بهبود تعامل کاربران با

پيشنهاد محتوا و شخصی

  سازی پيشنهادها در زمان

واقعی

همآور چگونه ارائه می شود؟

قابلیت های               همآور

نتیجه شدن  بهینه تر  برای  می خواهید   چنانچه 

داشته را  هوشمند  پيشنهادگر  این   کسب وکارتان، 

ابری این         کارگیری  به  با  کافیست  فقط        باشید، 

پلتفرم های کدهای  در  مصنوعی  هوش  بر   مبتنی 

خود، آن را مورد استفاده قرار دهید

شناسایی اولویت های کاربران به طور آنی و بالدرنگ

سازگار با انواع زبان های برنامه نویسی

سازگاری با هر نوع آدرس دامنه سایت

و کاربران  داده های  رمزنگاری  با  داده ها  امنیت   تأمین 

نگهداری در فضایی امن

                   قابلیت تجهیز و راه اندازی آسان، کم هزينه و سريع از طريق

  

به   لحظه   گزارش  و  اختصاصی  مدیريت  پنل  به  دسترسی 

لحظه تغیيرات سیستم پيشنهادگر

API

RESTful APIوSDK

.

API



سخن پایانی

و پلتفرم ها  هوشمندسازی  به  نیاز  مشتری،  جذب  در  آنالین  کسب وکارهای  صحنه  شدن  رقابتی  با  حاضر،  حال   در 

باالی هزينه های  به  توجه  با  طرفی،  از  می شود.  احساس  پيش  از  بيش  میدان،  این  در  پيروزی  برای   اپلیکیشن ها 

است. گرفته  قرار  کسب وکار  صاحبان  غفلت  مورد  مهم  این  مناسب،  زيرساخت های  و  تخصص  نبود  و   هوشمندسازی 

برگ و  کنند  پيدا  ورود  هوشمندسازی  نشیب  و  پرفراز  صحنه  به  بودند  قادر  کسب وکارهایی  گذشته فقط  در   چنانچه 

 برنده بازار را در دست بگیرند که سرمایه  ای عظیم برای حرکت به این حوزه در نظر می گرفتند؛ اما با ظهور مشاغل مبتنی

 بر فروش               ، کسب وکارهای کوچک نیز می توانند با صرف کمترين هزينه در سريع ترين زمان ممکن، سیستم های

 خود را به                   های مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز کنند و از نتایج اعجاب انگیز آن ها در رشد کسب و کار خود  بهره مند

شوند

 مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت با ارائه             های بومی هوش مصنوعی مبتنی بر ابر، راه

 هوشمندسازی را برای کسب وکارهای کوچک و متوسط هموارتر از همیشه نموده، تا صاحبان

 کسب وکارها بدون نیاز به تخصص و راه اندازی زيرساخت های پرهزينه برای کسب وکارشان،

محصوالت و خدمات هوشمندانه تری را به مشتريان خود ارائه دهند
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