
 

 

 کند؟یچگونه عمل م یمجاز یو منش ستیچ یدفتر کار مجاز

هایی است که به دنبال یک آدرس و نشانی پستی و شماره تلفن حقیقی برای  کسب و کار یک سرویس برای دفتر کار مجازی

ی راه انداری دفتر حقیقی را برای کسب و کارشان ندارند. فرض کنید کسب و کارشان هستند در حالی که خودشان امکانات یا بودجه

 ای دارید که مشتریانهای مختلف دفاتر کاریشهر ی کسب و کارتان هستید و از طرفی درشما در خانه از طریق اینترنت در حال اداره

 .توانند به آنجا مراجعه نمایند یا با دفتر مد نظرشان تماس حاصل کنندشما می

 :های زیر اشاره کردتوان به سرویسدهد میارائه می دفتر کار مجازی از جمله خدماتی که

 (Virtual Secretary) سرویس منشی مجازی .1

د برای استخدام منشی در ابتدای امر باید یک دفتر کار حقیقی داشته باشید و سپس به سراغ استخدام دانیهمانطور که می

هایی همچون های زیادی دارد؛ و حتی بعد از استخدام نیز هزینهمنشی بروید که پروسه استخدام به خودی خود هزینه

ها سرویس کرد، برای جلوگیری از تمام این هزینه بیمه، پاداش، مزایا و ... نیز بر دوش کسب و کارتان سنگینی خواهد

ای است پاسخگوی تماسهایتان خواهد بود با این تفاوت که نه تنها نیازی به منشی مجازی که اپراتوری انسانی و حرفه

 .ی بسیار کمتری را نیز در پی داردحضور فیزیکی ندارد که هزینه

 (Call Center) مرکز تماس .2

باشد، اگر بخواهیم به تعریف آن بپردازیم ترین بخشهای کسب و کار های در حال توسعه و بزرگ میمرکز تماس یکی از مهم

را مرکز تماس نقطه مرکزی مدیریت ارتباط با مشتریان در سازمان دانست. دفتر کار مجازی می تواند برای  توان آنمی

 .تماس فراهم سازدهای زیادی را تقبل کند مرکز شما بدون اینکه کسب و کارتان هزینه

 (IVR) تلفن گویا .3

کند و متناسب با آوری میتلفن گویا یک فناوری مبتنی بر سانترال)مجموعه مخابراتی که خطوط شهری را در خود جمع

رود، متاسفانه برای داشتن تلفن گویا ها به کار میدهد( است که برای مدیریت تماسنوع تنظیمات به کاربران امکانات می

های اجاره دفتر و خرید خط تلفن، باید هزینه نصب و راه اندازی سانترال را نیز تقبل کنید و اگر روزی محل هزینه عالوه بر

 .های جدیدی نیز خواهید شدکسب و کارتان را عوض کنید درگیر هزینه

 (Virtual Number) شماره تلفن ابری .4

 توانید از آن استفاده کنید که در مکانتنها در صورتی می دانید سیستم تلفن ثابت محدود به مکان است وهمانطور که می

توانید از سیستم شماره تلفن مدنظر باشید، از آنجایی که این محدودیت با کسب و کار های امروزی همخوانی ندارد می

 .کندابری استفاده نمایید که این سیستم قابلیت تماس همزمان با انبوهی از مشتریانتان را فراهم می

رود که تازه شکل گرفته اند؛ البته الزم به ذکر است گاها مشتریانی با حجم تر کار مجازی بیشتر برای کسب و کارهایی به کار میدف

کنند. همچنین ذکر این مطلب ضروری است هایشان دارند نیز از این سرویس استفاده میتماس انبوه که سعی بر برون سپاری تماس



 

 

های بسیاری دارد، از آن جهت که سوئیت اداری فضایی فیزیکی است که معموال تفاوت "های اداریئیتسو"که دفتر کار مجازی با 

 .گیردها یا مذاکرات در اختیار مشتریان قرار میبرای کنفرانس

 

رند گیها سرویس میشوند و ارتباطشان با کسب و کارهایی که از آنهای منشی مجازی بدون آدرس فیزیکی اداره میثر سرویساک

کنند. معموال یک سرویس منشی مجازی نیاز به همکاری با تمام کارکنان به صورت ارتباط از راه دور را از طریق اینترنت حفظ می

دهد ، از جمله این ابزارها ها و یا سایر ابزارهای ارتباط سازمانی انجام میاز طریق اینترنت، اپلیکیشن دارد و اکثر کارها و وظایفش را

 .توان به ترلو، آسانا، تسکولو، پیگیر و .... اشاره کردمی

 :پردازیمدر ایران و سپس در سایر کشورها می دفتر کار مجازی هایدر ادامه مطلب به بررسی سرویس

دهند که عموما را ارائه می دفتر مجازی ایجاد شده است و چندین شرکت خدمات کار مجازی دفتر های اخیر در ایران همدر سال

هایی که خدماتشان را به صورت آنالین و ابری باشند. در این بین شرکتشامل خدمات تلفن گویا ، مرکز تماس و منشی مجازی می

 .نمایند از محبوبیت بیشتری برخوردارندارائه می

اص دفتر کار مجازی باعث شده است که حتی چندی پیش علی دشتی نماینده مجلس شورای اسالمی در گفتگویی مزایا و خدمات خ

 .که با ایلنا داشت بر ضرورت وجود دفتر کار مجازی با توجه به هزینه های پایینش تاکید کند

 :ردتوان به موارد زیر اشاره کهای دفتر مجازی معتبر در دنیا میاز جمله برترین سرویس

 Servcorp 

برای کسب و کارهای کوچک نامید، از آن جهت که دارای  بهترین سرویس دفتر کار مجازی توان سروکورپ رارات میبه ج

توانند همزمان با روند رشدشان پلن خود را عوض کنند. باشد و کسب و کار ها میهای مختلف میهای مختلف ماهانه با ویژگیپلن

در سیدنی استرالیا شروع به  7891کند. شرکت سروکروپ از سال رایگان ارائه می همچنین سروکروپ ماه اول خدماتش را به صورت

کند می ها فعالیت میشهر دارد. از جمله کشورهایی که سروکروپ در آن 22کشور در  15شعبه در  711کار کرد و تا کنون حدود 

طح ها در هر سهای آی تی در آن به شرکتروکورپ و زیر ساختتوان به استرالیا، نیوزلند، ژاپن، چین، آمریکا و .... اشاره کرد. دفاتر س

 .های پیشرفته آی تی و خدمات اداری در سطح بین المللی استفاده نماینددهد که از سیستمای این امکان را میو اندازه

 Davinci 

کارمند دارد. از  200توسط ویلیام گردنیک و مارتین سن در آمریکا شروع به فعالیت کرد و امروزه بیش از  2002این شرکت از سال 

 از اشین پایین هزینه این هرچند کرد اشاره آن پایین یهزینه به توانمی  سبت به سایر رقبایشهای این شرکت نترین ویژگیمهم

 قرار مشتری اختیار در رایگان صورت به را سرویس اول ماه که سروکروپ خالف بر. دهندمی ارائه که باشدمی محدودی امکانات

کار ها در پی دارد که اگر از آن چشم پوشی کنیم سایر  دالری را برای کسب و 710هزینه راه اندازی  DAVINCI دادمی

دالر است در  225باشد، به طور مثال هزینه دریافت آدرس پستی توسط سروکروپ ماهیانه هایش نسبت به رقبایش کمتر میهزینه

 .دهددالر این خدمات را انجام می 758حالی که این شرکت تنها با 
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 Regus 

اگر به دنبال آن هستید که کسب و کارتان را در کشورها و شهرهای زیادی معرفی کنید و در تمام آن شهرها آدرس پستی و شماره 

در بلژیک کسب و کارش را شروع  7898دهیم. این شرکت که از داشته باشید ما به شما رگوس را پیشنهاد می تلفن خاص خودتان را

 .شعبه است 0000کشور از جمله ایران دارای  720کرد هم اکنون در بیش از 

لی امکان پذیر است. وها صرفا از طریق پرسش از سایت هایش را در وبسایتش لیست نکرده است و اطالع از قیمتاین شرکت قیمت

های دیگر اطالع رسانی شده است هزینه راه اندازی این شرکت نیز مانند سروکروپ هایی که از این کسب و کار در سایتطبق قیمت

 .رایگان است اما سایر خدمات آن هزینه به نسبت بیشتری از دو سرویس دیگری که معرفی شده اند را در پی دارد

 های دفتر مجازیویژگی

داد ها و همچنین تعباشد و تفاوت اصلی در قیمتشود تا حد زیادی یکسان میها و خدماتی که توسط این سه شرکت ارائه میویژگی

 .توانند در اختیار کسب و کارهایشان قرار دهندشعبی است که می

 :توان به این موارد اشاره کردها میاز جمله خدمات این شرکت

 ایحرفه آدرس و شماره تماس تجاری 

 دریافت و ارسال ایمیل 

 امکان پاسخگویی و فوروارد تماس با اپراتور 

 امکان دسترسی به مکان فیزیکی واقعی جهت برگزاری کنفرانس و جلسات 

 های مازاد تجاری در مکان فیزیکی مانند: اینترنت پر سرعت وای فای، پرینت و فکس، امکانات سخت افزاری صوتی سرویس

 ... پذیرایی از جمله قهوه و چای و و تصویری، امکانات

 CEO Suite و Opus Virtual Offices توان به دو مورد دیگر از جملهکه در باال معرفی شد می دفتر کار مجازی عالوه بر سه

 .اشاره کرد که مورد دوم در میان کشورهای آسیایی از محوبیت خاصی برخوردار است

 سخن پایانی

های مورد نظر را بررسی کنید برای کسب و کارتان هستید سعی کنید در ابتدا تمام گزینه دفتر مجازی اگر به دنبال یافتن بهترین

 .و سپس به سراغ آن سرویسی بروید که قابلیت تغییر پذیری و انطباق بیشتری با کسب و کار شما داشته باشد

ب بهترین دفتر مجازی برای کس مشاوره در زمینه انتخاباگر همچنان در این زمینه سواالتی برایتان باقی مانده است یا به دنبال 

 .تواند شما را یاری نماید.برای ارتباط با ما می توانید از طریق نظرات اقدام نماییدای اکوموتیو میتان هستید تیم رسانهو کار

 با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما

 

https://www.regus.com/

