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 تعالي بسمه

 (Assurance Revenue)درآمد تضمین راهکارهای

 

خدمات  خدمات شهري و شهروندي،، توزيع و اشتراک انرژي، بانکداري هم اکنون در صنايع مخابرات، بيمه، خدمات

درآمد، يک اصطالح وسيع در سطح و .... شاهد ارايه راهکارهاي تضمين درآمد به سازمانها مي باشيم. تضمين  بهداشتي و درماني

سازمان بوده و کليه کنترل ها و پروسه هايي که منجر به جلوگيري از نشتي درآمد و افزايش هزينه هاي عملياتي خواهند شد، 

دربرگيرنده اين مفهوم مي باشد. اين فرآيندها مي بايد توانايي کشف، رسيدگي، تصحيح و جلوگيري از نشتي درآمد و افزايش 

 ه هاي عملياتي را به همراه داشته باشند.هزين

ها و راهکارهايي هستند که بدون تغيير ميزان تقاضا و اثرگذاري همچنين راهکارهاي تضمين درآمد دربرگيرنده مجموعه فعاليت

اسايي و شن ترين فعاليت در زمينه تضمين درآمد، بررسيشوند. عمدهدر بازار، منجر به بهبود سود، درآمد و جريان نقدينگي مي

شايد بتوان فرآيندهاي موثر در تضمين  .ها استگيري از وقوع مجدد آنموارد نشت نقدينگي و برطرف کردن اين موارد و پيش

  درآمد را بصورت زير دسته بندي نمود: 

 

 ( مديريت محصوالت و پيشنهاداتProduct & Offers Management) 

 ( ايجاد و ثبت سفارشOrder Entry & Provisioning) 

 ( مديريت شبکه و استفاده از آنNetwork & Usage Management) 

 ( محاسبه و صدور صورتحسابRating & Billing) 

 ( مالي و حسابداريFinance & Accounting) 

 ( مديريت مشتريانCustomer Management) 

 ( مديريت شرکاءPartner Management) 

  ( مديريت مطالباتReceivables Management) 

 

 درآمد تضمین فاهدا

 در يک نگاه جامع و کلي مي توان اهداف تضمين درآمد را بصورت زير اعالم نمود:

 حفاظت از جريان درآمدي و سود سازمان 

  بهبود امنيت و رضايت مشتري با حصـول اطميـنان از عـمـلکرد سـيـستـم هاي صـدور صورتحساب و

 شارژينگ

 کـشف، رسـيدگي، تصحـيح و جلوگيـري از نشـتي هاي درآمـدي هزينه هاي عملياتي سازمان 
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  Revenue) (Leakageنقدينگي نشت)ريزش(

شود که منجر به کاهش نقدينگي از حد انتظار شده است. از جمله عواملي که باعث نشت نشت نقدينگي به شرايطي اطالق مي

 :شوند عبارتند ازنقدينگي مي

 

 (ها )عادي يا تأييدنشدهفيفتخ 

 Promotion ها 

  خطاي ثبت اطالعات و موارد عدم ثبت اطالعات از قبيل عدم وجود اطالعات با کيفيت در مورد انجام

 خدمات، مطالبات و وصولي ها

 هاي پشتيبانيهزينه 

 موارد استرداد وجه 

 خدمات، مطالبات و وصولي ها( حساب و يا خطا در مطالبات )عدم تطابق در انجام خطا در صدور صورت 

 ونقل و ارسالهاي حملهزينه 

 

 

 درآمد تضمین حوزه در عملیات مجموعه

 عالوه بر نشت نقدينگي به طور خاص:

 شناسايي و جلوگيري از نقاط نشتي و ريزش درآمد 

 بهبود درآمد بدون تغيير در تقاضاها 

 پايش روندهاي موفقيت درآمدي 

 :گيرندها قرار ميهاي زير نيز در حوزه عمليات تضمين درآمد سازمانمجموعه فعاليت

 شناسايي و کشف تقلب 

 مديريت مخاطرات و ريسک 

 کاهش نرخ ريزش مشتريان 

 

 درآمد تضمین راهکارهای

 بعنوان يک جمع بندي مقدماتي مي توان راهکارهاي تضمين درآمد را بصورت زير خالصه نمود:

 ارد ثبت اطالعات مشکوک به ورود اشتباه و يا تخلفشناسايي مو 

 شناسايي تخلفات در سطوح مختلف پرسنل و مشتريان 

 هاي مختلف سازمانها در بخششناسايي تغييرات نامتعارف هزينه 
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 هاها، تبليغات و تخفيفميزان اثرگذاري کمپين 

 شناسايي مشتريان متمايل به ترک مجموعه 

 

 
 


