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معرفی زس

حــدود 7 ســال پيــش، زس بــا يــه تيــم حرفــه اي شــروع بــه کار کــرد. زمانيکــه تصميــم گرفتيــم 
ــادي  ــي زي ــت خيل ــم قدم ــا ه ــوي دني ــا ت ــرويس ه ــن س ــيم، اي ــري بش ــي اب ــرويس ده ــوزه س وارد ح
 نداشــتند. بــراي هميــن کارمــون ســخت بــود. ولــي بــه توانايــي هــاي تيممــون ايمــان داشــتيم.

 اولش با يک رک سرور شروع کرديم. با همون يک رک سرور، تونستيم خودمون و توانايي هامون رو اثبات کنيم. 
االن کــه داريــم باهاتــون صحبــت ميکنيــم، ابرمــون تــوي کل کشــور گســترده شــده، بــه همــه شــهرهاي 
ــه روز زيرســاخت ها و ديتاســنترهاي  ــم، و روز ب ــران و همينطــور کشــورهاي خارجــي ســرويس ميدي اي
جديــد بــه اکوسيســتم ابريمــون اضافــه ميشــن. اپراتــور ابــري کشــور هســتيم و تالشــمون رو مي کنيــم 

ســرويس هايي کــه کســب و کار آناليــن رو بــراي همــه آســون مي کنــه، بــا کيفيتــي بــاال ارائــه بديــم.



ابــر زس در ســال 1399 کــه بــا دشــواري هاي اقتصــادي زيادي شــروع شــده 
بــود، تــالش کــرد بــا مشــتريان همراهــي کنــه و تعرفه هــاي خــودش را در 
ابتــداي ســال افزايــش نــداد تــا بتونــه ســهمي در حمايــت از کســب وکارها 

ــته باشه.  داش

بــا وجــود خبرهــاي بــد تعطيلــي برخــي از کســب وکارهاي آناليــن در انتهــاي 
ســال 139۸ و ابتــداي ســال 1399، خبــر خوشــي به اکوسيســتم اســتارتاپي 

رســيد و ابــر زس بــراي دوميــن بــار موفــق بــه جذب ســرمايه شــد.

ابــر زس تونســت بــا اضافه کــردن 3 ديتاســنتر جديد به ديتاســنترهاي 
ــر افزايــش رضايــت  ــر کنــه و عــالوه ب قبلــي، ظرفيــت خــودش رو 6 براب

کاربــران، مشــتريان جديــد زيــادي رو جــذب کنــه. 

در ســال 1399 بــا وجــود تمــام چالش هــا، تعــداد مشــتريان، کيفيــت 
 ســرويس، ظرفيــت منابــع و رضايــت کاربرانمون رشــد چشــم گيری داشــت

و همينطور به رشدمون ادامه خواهيم داد.
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سال 99 در يک نگاه
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بيشترين  Uptime در سرويس های ابرزس

رشد تعداد مشتريان
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رشـد تيم زس

برابر برابر برابر
3 4 4
تجاری پشتيبانی زيرساخت

%99.9۸
Uptime ميانگين 
کل سرويس ها

%9۸
Uptime کمترين 
در سرويس ها

4

5

يعنی تو کل سال 99 

 بعضی از سرويسامون
در دسترس نبودن

01 45 11

ابر زس درسال 99 
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 برای حمايت از کسب وکارها
تا آبان ماه افزايش قيمت نداشتيم
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خرداد تير شهريور آبان آذر بهمن اسفند

توسعه 2 برابری 
ظرفيت ها

تقويت اليه های 
امنيتی سخت افزاری 

و نرم افزاری

 اضافه شدن 
2 ديتاسنتر جديد

توسعه 2 برابری 
 ظرفيت ها

 رونمايي
از ابر ايران

افزودن ديتاسنتر 
 جديد و افزايش

50 درصدی منابع

 رونمايي از 
سايت جديد

روزشمار 99 زس

2X 2X



هوای 
 مشتريامون
رو داريم



میانگین زمان تکمیل 
رسیدگی به تیکت های 

فنی

2:24:10

 میانگین طول
تماس های ورودی و 

خروجی

0:02:36

مجموع زمان 
تماس های تلفنی

ساعت
84000:05:20

 میانگین پاسخ اولیه 
به درخواست های 

ورودی
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 )NPS(ابــر زس افتخــار داشــت در ســال ۹۹ شــاخص ترویج پذیــری
خــود را بــه نحــو چشــم گیری افزایــش دهــد. رشــد 4.5 برابــری ایــن 
شــاخص نشــانه افزایــش مشــتریان وفــادار ابــر زس بــوده اســت بــه 
طــوری کــه ایــن شــاخص را بــه ســطح بســیاری از ســرویس های برتر 
جهانی رســانده اســت. این شــاخص به لطف مشــتریان عزیز زس، 

همچنــان در حــال رشــد اســت.

 ابر زس، نامی که
بر سر زبان ها می چرخد

%57=NPS

هميشه کنارتون هستيم
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سال 97

درصد رشد مشتريان

درصد رشد تيکت ها

سال 9۸ سال 99
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ــا اضافه کــردن تیــم خدمــات مشــتریان بســیاری از مشــکالت در  ــر زس ب اب
الیــه تنظیمــات ســرورهای مشــتریان را حــل کــرد و بــا ارائــه محصــول جدیــد 
ســرویس های مدیریت شــده، توانســت بــه بخشــی از نیازهــای مشــتریان بــا 

کیفیــت و ســرعت بهتــری پاســخ دهــد.

درصد رشد مشتريان و رشد تيکت ها

تولد واحد های جديد



حجم سرویس های فعال ابر زس در سال جدید، رشدی 4.3 برابری داشته است. 

NPS مخفــف عبــارت Net Promoter Score اســت کــه آن را در فارســی بــه 
شــاخص خالــص ترویج کننــدگان ترجمــه کرده اند.

ایــن عــدد در گزارش هــای CRM ابــر زس به صــورت میانگیــن 57 درصــد 
بوده اســت.

ــر زس معــادل  ــت مشــتریان از ســرویس های اب ــن شــاخص رضای همچنی
بوده اســت.  %87.3

افزايش آمار ماشين های فعال

9
رشد حجم سرویس های فعال

4.3
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سال 97سال 9۸سال 99 

12.70

5.32

57.00

%87.3

NPS

)NPS( شاخص ترويج پذيری



27
قسمت ويديوی آموزشی

405 دقيقه
معادل

12
وبينار آموزشی

1440 دقيقه
معادل

126
مقاله توليد شده

75000 کلمه
معادل
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سرعت و 
مشکالت شبکه 

 رابط کاربری
/ کنترل پنل مناسب 

مديريت سرويس

دشواری استفاده 
از سرويس 

ديتاسنتر ابری

 مشکالت سرعت ديسک
 UX يا UI

سايت

 درخواست
سرويس های 
مديريت شده

افزايش قيمت

%24

%15 %15
%14

%13
%11

%۸

ابر زس در طول سال های گذشته، در کنار مشتریان 
ــا مفاهیــم متنوعــی در  خــود بــوده و هــر روز آنهــا را ب
زمینــه مدیریــت فضــای ابــری آشــنا کــرده اســت. بــه 
همیــن دلیــل تــالش کــرد تــا در ســال ۹۹ بــا تولیــد 
محتــوای برآمــده از تجربــه ایــن ســالیان، دانــش خــود 
را با جامعه مهندســی نرم افزار، ســخت افزار، شــبکه و 
کســب وکارهای نوپــا به اشــتراک بگــذارد. برای رســیدن 
بــه ایــن  هــدف بیــش از ۷۵۰۰۰ کلمــه تولیــد شــد، 
بیــش از 405 دقیقــه ویدئــو در قالب هــای متنوعــی 
ماننــد نــکات آموزشــی ضبــط و پخش شــد و در نهایت 
ــار آموزشــی در حوزه هــای  بیــش از 1440 دقيقــه وبين

فنــاوری اطالعــات در اختیــار مخاطبــان قــرار داد.

مــا همیشــه در گزارش هــای CRM دغدغه هــا و انتقادهــای 
مشتریان را رصد می کنیم. بیشترین انتقادها از ابر زس را 

در نمــودار زیــر برایتــان نمایــش دادیم.
بــرای بهبــود شــرایط مشــتریانمان ایــن مــوارد را بــا بهبــود 
زیرســاخت های ابــری و همچنیــن تغییــرات اساســی در 

ســایت تــا آخــر ســال 99 مرتفــع کردیــم.

محتوای آموزشی

دغدغه های پرتکرار و تاثيرگذار از ديدگاه کاربران در سال 99

10

دغدغه هاتــون همیشــه بــرای مــا مهــم بــوده. 
رو شــنیدیم  انتقاداتتــون  بــه همیــن دلیــل 
ــدا و  ــان ســال  99 براشــون راه  حــل پی ــا پای و ت

کردیــم. رفع شــون 
از این به بعد هم همینه!



پرقدرت برای 
رسيدن به قله



رویکــرد ابــر زس، اطالع رســانی کامــل در مــورد محصــوالت و خدمــات خــود بــه 
مشــتریان و هدایــت آنــان بــه بهتریــن گزینــه اســت. تیــم فــروش زس، همــواره 
بــه عنــوان مشــاور در کنــار مشــتریان خــود بــه آنهــا کمــک می کنــد تــا بســته بــه 
نــوع درخواستشــان و منابــع و محدودیت هــای آنــان، بهتریــن انتخــاب را انجــام 
دهنــد. در حالــی کــه تماس هــای ورودی فــروش 4.7 برابــر افزایش داشــت، تیم 
فــروش بیــش از 1460 دقیقــه از وقــت خــود را صــرف پاســخگویی بــه ســواالت 
مشتریان در مورد محصوالت و خدمات نمود و در نهایت رشد 3 برابری صدور 

پیش فاکتــور بــرای مشــتریان ســازمانی را بــه همــراه داشــت.

730
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جلسه آنالین فروش

مشاوره رایگان تلفنی افزایش تماس های فروش

پیش فاکتورهای صادر شده 
برای مشتریان سازمانی

ساعت

ساعت برابر

برابر

1460 4.7

3

مشاوره رايگان برای سفر به ابرها



ابر زس اپراتور ابری ایران

ابــر زس همــواره تــالش کرده اســت خدمــات خود 
را بــرای همــه توســعه دهــد. ســال ۹۹ ابــرزس 
موفــق بــه توســعه نمایندگی هــای خــود در 8 
اســتان شــد تــا بــه کســب وکارهای ایــن اســتان ها 
کمــک نمایــد. از ســوی دیگــر بــه لطــف خــدا، ابــر 
زس با اضافه نمودن 3 دیتاســنتر جدید در شــهر 
تهران، شــبکه ســرورهای خود را به 11 نقطه در ۶ 

اســتان افزایــش داده اســت.
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خراسان رضوی

مازندران

تهران

قم
همدان

آذربايجان شرقی

فارس

کرمان

اصفهان

 چهارمحال
و بختياری

بوشهر

همه جای ايران هستيم

ديتاسنتر

نمايندگی



جلوگیری از قطع

صرفه جویی ارزی به میزان

جلوگیری از هدر رفت

صرفه جویی در مصرف برق در مقایسه با سرورهای سنتی

اصله درخت

 دالر در مقایسه با
استفاده از سرویس های خارجی

بشکه نفت

%۸6
11.200

3.200.000
1.095.000

یکــی از رســالت های رایانــش ابــری حفــظ محیط زیســت اســت. تــالش کردیــم از 
پــس ایــن وظیفــه ســنگین بــر بیاییــم. همچنیــن در وضعیــت نابســامان اقتصــادی 

کشــور  تــالش کردیــم قدمــی کوچــک بــرای حفــظ منابــع ارزی برداریــم.
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منابع
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آمــار زیــر از ســاخت ماشــین ها در زیرســاخت ابــری 
ــا اختــالف در  زس اســتخراج شده اســت. اوبونتــو ب

صــدر جــدول قــرار دارد!

پرتکرارتریــن کانفیگ هــای انتخــاب شــده توســط مشــتریان ابــر زس در هــر آیتــم 
در آمــار زیــر نشــان داده شده اســت. همانطــور کــه مشــخص اســت کانفیگ هــای 
میانــه طرفدارهــای بیشــتری داشــتند، امــا در خواســت  ســرویس های حجیــم نیــز  

فاصلــه زیــادی بــا ســرویس های کوچک تــر ندارنــد.

15

Ubuntu
18

Centos7.3 windows 
server 2019

Ubuntu 
16

windows 
server 2016

Debian 8 Debian 9 windows 
server 2012

windows 
server 2008

%36 %36

%14 %14
%6 %4 %3 %2 %1

CPURAMStorage
4core4G20G

1core2G40G
32core32G500G
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213213213

OS محبوب مشتريان

کانفيگ محبوب



ابــر زس افزایــش 5 برابــری تعــداد مشــتریان را در ســال 99 تجربــه کــرد. ایــن در 
حالــی بــود کــه ۹۸ درصــد از مشــتریانی کــه بــه جمــع کاربــران ابــر زس پیوســتند در 

نهایــت ســرویس خــود را بــرای دوره دیگــری تمدیــد کردنــد.

ورود / ثبت نام
حساب کاربری با شماره موبایل

شماره موبایل

5.3
برابر

%9۸

تمدید اشتراک ثبت نام

×5
تعداد مشتریان
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ــری را در ســال ۹۹  ــه لطــف مشــتریان خــود توانســت رشــد فــروش ۴ براب ــر زس ب اب
ثبــت کنــد. افزایــش منابــع، بهبــود کیفیت فنــی ســرورهای ابــری، افزایش رضایتمندی 
مشــتریان و رشــد بــازار خدمــات آنالیــن همگــی از مهم تریــن عوامــل تأثیرگــذار در ایــن 

رشــد بودنــد.

ريال4× ريال

گزارش ساالنه ابر زس 1399

رشد پايدار ابر زس در سال 99

رشد درآمدی ابر زس



ابــر زس نــرخ ریــزش کاربــران خــود در پایــان ســال را بــه ۲ درصــد کاهــش داد. یکــی 
از مهم تریــن اســتراتژی های ســال ۹۹ ابــر زس بهبــود کیفیــت و خدمــات رســانی بــه 
مشــتریان بــود کــه خوشــبختانه نتیجــه پایــورزی بــر ایــن هــدف کاهــش نــرخ ریــزش 

مشــتریان بــه زیــر ۲ درصــد اســت.

2%درصد ریزش مشتریان 
یکــی از آمــار و ارقــام جالــب مشــاهده شــده در ســال ۹۹، رشــد فزاینــده خدمــات 
آمــوزش و آزمــون آنالیــن بــود. افزایــش ســهم فــروش ۴۰ درصــدی مشــتریان ابر 
زس در حــوزه آمــوزش آنالیــن نشــان دهنده تقاضــای بــاالی ایــن حــوزه در ســال 

۹۹ بــا توجــه بــه مجــازی بــودن خدمــات آموزشــی بــود.

افزایش فروش سرویس برای کالس های آنالین

17
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ريزش 2درصدی کاربران ابر زس

آموزش آنالين، بزرگترين دغدغه
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زنان

مردان

 35-44  45-541۸-24
10
20
30
40
50
60
70
۸0
90
100

درصد

سن 
کاربران

 25-34

%60

%23.4

%76.6

%40

در حالــی کــه تعــداد کاربــران ســرورهای ابری بیش از دیتاســنتر ابری 
اســت، بــا ایــن حــال 60 درصــد از درآمــد ابــر زس از طریــق مشــتریان 
دیتاســنتر ابری تأمین می شــود و 40 درصد از درآمد توســط کاربران 

ســروهای ابــری محقق می شــود.
میزان فروش

VPC درصد فروش

VPS درصد فروش

تعداد فروش 

VPC فروش

VPS فروش

گزارش ساالنه ابر زس 1399

%65 %35

توزيع سنی و جمعيت کاربران ابر زس



بــا توجــه بــه افزایــش حجــم کمپین هــای بازاریابــی، 
بــرای  کلمــات  بهینه ســازی  و  محتــوا  تقویــت 
موتورهــای جســتجو، تعــداد بازدیدهــای ســایت 
نســبت بــه ســال ۹۸ بــا رشــد 3 برابــری همــراه بــود.

فروردین اردیبهشت

1

2

3

خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

یکی از اهداف مهمی که در سال 99 دنبال کردیم، پربار کردن آکادمی ابری زس بود. در انتهای سال 99 آمار زیر را به ثبت رساندیم. 

در گذشــته ســازمان هــا جهــت اجرای نــرم افزار هــای اداری 
خــود نیــاز بــه خریــد و راه انــدازی ســرور و کامپیوتــر هــا در 
داخل ســازمان داشــتند که این عمل نیاز به صرف هزینه 
ای قابل توجه در تجهیزات سخت افزاری و منابع انسانی 
داشــت، در نتیجــه تنهــا ســازمان هــای بــزرگ توانایی صرف 
ایــن هزینــه هــا را داشــتند. بــا رایانــش ابری کســب و کار ها 
نیــازی بــه خریــد ســرور فیزیکــی ندارنــد، عــالوه بــر ایــن 
مــی تواننــد بــر بســتر ابــری بــه قدرتمندتریــن نــرم افزارهــا، 
زیرســاخت هــا و سیســتم عامــل هــای گوناگــون بــدون 
صــرف هزینــه ای ســنگین دسترســی نــا محــدودی داشــته 
باشــند. دسترســی بــه نــرم افزارهــا در ســرویس ابــری از 
طریــق اینترنــت مــی باشــد. اکثــر برنامــه هــای مبتنی بــر ابر 
از طریــق مرورگــر هــای وب دســکتاپ و تلفــن همــراه در 

دســترس مــی باشــند.

۸0.300 
 دقيقه

مقاالت ما مطالعه شده

360.045 
دقيقه

ويديوهای آموزشی ما 
ديده  شده 

50 
اينفوگرافی

3 
برابر افزايش بازديد از سايت
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آموختن در کنار هم

روند رشد بازديد سايت:



هر روز بايد 
بهتر باشيم

1



ــه  ــود تجرب ــر زس، بهب یکــی از دغدغه هــای همیشــگی اب
مشــتریان در کار بــا وب ســایت و داشــبورد خدمــات ابــری 
زس بــود. در ســال ۹۹، فرصتــی دســت داد، تــا طراحــی 
صفحــات و پنل هــای ابــر زس متحــول شــده و تجربــه 

آســان تر و دلنشــین تری را بــرای کاربــران رقــم بزنــد. 

در پنــل کاربــری جدیــد، دسترســی های بهتــری بــرای مدیریــت 
ســرویس ها طراحــی شــده و ســرعت ســاخت ســرورهای ابــری 
افزایــش یافتــه اســت. بدیــن ترتیــب کلیــه مخاطبیــن می تواننــد 
بــه راحتــی و ســرعت بیشــتری از امکانــات یکپارچــه پنــل اســتفاده 
ــدگاه مدیریتــی  ــران، دی ــرای کارب ــد. داشــبورد طراحی شــده ب نماین
بســیار مناســبی را در اختیــار ادمین هــای سیســتم قــرار می دهــد و 
بــا یــک نــگاه می تواننــد از وضعیــت ســرویس های خــود در لحظــه 
آگاه شــوند. تــالش شــده اســت طراحــی نحــوه نمایــش اطالعــات 
در قالــب جــداول و نمودارهــا بــر اســاس برتریــن نمونه های جهانی 

انجــام شــود تــا بهتریــن تجربــه بــرای کابــران رقــم بخــورد.

تیــم فنــی ابــر زس در الیــه وب، تغییراتــی اساســی در زیرســاخت 
وب ســایت ایجاد کرده اســت. مهم ترین دغدغه در برنامه نویســی 
مجــدد زیرســاخت وب ابــر زس، یکپارچگــی بــود. در کنــار ایــن 
یکپارچگــی، ســرعت ســایت بســیار مهــم بــود کــه در پرتــال جدیــد، 

ایــن نــکات بــه بهتریــن شــکل انجــام شــده اســت.

گذشــته  ســال  یــک  در  زس  ابــر  وبســایت  محتــوای 
همــواره رو بــه بهبــود بــوده و در وب ســایت جدیــد نیــز 
محتــوای کاربــردی و آموزشــی ابــر زس تقویــت شــده 
اســت. بهبــود محتــوای معرفــی محصــوالت، اضافــه 
شــدن مقــاالت تکمیلــی، ویدئوهــای آموزشــی و تکمیــل 
ــر  ــی بهت ــداول، همگــی در راســتای راهنمای ســواالت مت
اســت. افتــاده  اتفــاق  جدیــد  وب ســایت  در   کاربــران 

هــدف از تقویــت محتــوای ســایت، رشــد دانــش جامعــه  
فنــاوری اطالعــات کشــور و همچنیــن کاهــش وابســتگی 

مشــتریان بــه پشــتیبانی بوده اســت.
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ابر زس با لباسی جديد

بهبود محتوای  وبسايتطراحی مجدد زيرساخت وببازطراحی رابط کاربری



دفع 1۸00 حمله در روز از سرويس های مشتريان

رشد  5.4 برابری تعداد ماشين های مجازی

بهبود  سرعت هارد%30

گزارش ساالنه ابر زس 1399
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کيفيت قابل اندازه گيری است



افزایش 5 برابری تعداد مشتریان ایجاب می کرد منابع را متناسب با درخواست های مشتریان گسترش دهیم.
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بهبود 28 درصدی سرعت پردازنده ها

راه اندازی 4 دیتاسنتر جدید

CPU RAM Storage

4.6 5.3 6.۸×××

هميشه برای کيفيت قابل اندازه گيری است
گسترش 

سرويس های شما 
ظرفيت داريم




