فرم درخواست نمایندگی شرکت پارس ایراکام
مشخصات موسسه /شرکت:
نام رسمی شرکت/فروشگاه:

تاریخ تاسیس:

تعداد شرکاء:

زمینه اصلی فعالیت:

شماره ثبت/جواز کسب:

نام اتحادیه صنف:

تاریخ صدور:

تاریخ انقضاء:

مجوز شورای عالی انفورماتیک:

بلی

رتبه:

خیر

مشخصات مدیر شرکت:
نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

کدملی:

تاریخ تولد:

محل تولد:

محل صدور:

میزان تحصیالت:

وضعیت نظام وظیفه:

تاریخ پایان خدمت:

شماره همراه:

تلفن منزل:

پست الکترونیکی:
آدرس منزل:

آدرس شرکت:
استان:

کدپستی:

شهر:

آدرس:
تلفن:

سایت:

فکس:

پست الکترونیکی:
وضعیت تعمیرگاه در شهرستان:
میدان

خیابان اصلی

خیابان فرعی

دارای انبار

نوع مالکیت:
اجاره

سرقفلی

شخصی

موقعیت ملک:
تجاری
کروکی:

اداری

مسکونی
شمال

مشخصات مکانی مرکز خدمات:
مساحت کل قسمت خدمات:

متر مربع

محل پذیرش:

متر مربع

محل تست:

متر مربع

محل تعمیر:

متر مربع

محل نگهداری)انبارها):

متر مربع

پالن داخلی:

سابقه فعالیت:
مرکز شما سابقه نمایندگی رسمی فروش چه شرکت هایی را دارد؟ چند سال؟

مرکز شما چه کاالها و برندهایی از شرکت ماشین های اداری جهان گستر را در سبد فروش خود دارد؟

مرکز شما سابقه نمایندگی خدمات چه شرکت هایی را دارد؟ چند سال؟

در حال حاضر چه نوع محصوالتی را تحت خدمات دارید؟
پرینتر لیزری سیاه و سفید
اسکنر

پرینتر لیزری رنگی
چند کاره

پالتر

غیره (نام ببرید):
آیا قادر به نصب دستگاه های چاپ سنگین و پالتر هستید؟ نام ببرید؟

آیا قادر به شارژ کارتریج هستید؟ نام ببرید؟

پرینتر جوهر افشان
نوت بوک

خیر

آیا خدمات به عنوان شغل دوم شما بشمار می آید؟ بلی

در صورت مثبت بودن شغل اول را اعالم فرماید؟

میزان پذیرش های ورودی در روز معادل  ........داخلی و  .........خارجی می باشد.

مشخصات نیروی انسانی:
مجموع پرسنل شاغل در بخش خدمات:

نفر

پرسنل فنی:

نفر

پرسنل غیر فنی:

نفر

سوابق آموزشی و فنی مدیر مسول مرکز:
نام و نام خانوادگی:
ردیف

نام موسسه برگزار کننده

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدرک دریافتی

1
2
3
4
مشخصات پرسنل فنی:
ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

میزان تحصیالت

تخصص

سابقه فعالیت مرتبط

دوره های آموزشی

1
2
3
4
5
6
7

مشخصات پرسنل اداری:
ردیف
1
2
3
4

نام و نام خانوادگی

سمت

میزان تحصیالت

دوره آموزشی گذرانده شده

مدرک دریافتی

جهت برقراری ارتباطات اداری با دفتر مرکزی پارس ایراکام  ،شامل گزارشات ماهیانه  ،درخواست قطعات  ،پاسخگویی
به مواردی که از طرف دفتر مرکزی پیگیری میشود و غیره چه شخصی را معرفی می نمایید ؟
نام و نام خانوادگی

امکانات موجود:
تعداد خطوط تلفن:
آیا دارای تلفن سانترال هستید؟ بلی

خیر

آیا دارای تلفن  VOIPهستید؟ بلی

خیر

آیا از نرم افزار خاصی برای انجام فعالیتهای خدماتی شرکت استفاده می کنید؟ لطفاً ذکر نمایید.

آیا به شبکه اینترنت متصل هستید؟
فاقد اتصال

Dial up

آیا از شبکه داخلی استفاده میکنید؟ بلی

ADSL

Wireless

خیر

تعداد کامپیوتر های موجود را اعالم نمایید؟
روزهای کاری مرکز خدمات:
ساعت کاری مرکز خدمات:

ضمن تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار این شرکت قرار دادید ،الزم است به ذکر است که:
تکمیل فرم درخواست نمایندگی هیچ نوع مسئولیتی را برای شرکت پارس ایراکام نسبت به واگذاری نمایندگی به
متقاضی ایجاد نمی کند.
زمان بررسی فرم های درخواستی بنا به ضرورت بوده و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد.
ممکن است بجز اطالعات فوق مدارک دیگری از طرف شرکت پارس ایراکام از شما درخواست گردد.
اینجانب  ...............................با آگاهی کامل از اطالعات درخواست شده ،مسئولیت صحت و درستی اطالعات را
برعهده میگیرم.
امضا و تاریخ

