
 



 

رشد  حال در مشتریان برایامر  این. کنند می تغییر روزانه( ها SMB) متوسط و کوچک کارهای و کسب تکنولوژی نیازهای که دانیم می ما ،GFI در

 تجاری افزارهای نرم به آنها تغییرات، این هدایت برای. بسیار سخت است کار و موثر کسب حفظ و جذب برای و ،بوده پیچیدهای  فزاینده طور به

 .این محصوالت را انتخاب کنند فروشنده تعداد زیاد و اندک بودجهمساله  دو هر با باید آنها که - هستند متکی بیشتر و بیشتر

 نیازداشته باشید و هر زمان که  دارند، نیاز شما مشتریان که تجاری افزارهای نرم تمام به نامحدود دسترسی بتوانید شما اگر واقعیت، این به توجه با

 .است  GFI Unlimited محصول این ؟چه می کنید کم و بینی پیش قابل هزینه یک با ،شته باشنددا

 توانند می شما مشتریان ، Unlimited GFI با. الیسنس جدیدی دریافت نمایند SMB صاحبان دهد می اجازه GFI Unlimited بار، اولین برای

به  را آن همه، از مهمتر. باشند داشته را آنآخرین زمان الیسنس  تا و -دسترسی داشته باشند GFI های افزار نرم همه به یاشتراکسیستم  یک در

 افزاری نرم وسیع فروشندگان مختلف انداز چشم در تعویض قابل غیر متحد که از آن به عنوان یکخواهد نمود  تبدیل شما برای ساده و موثر راه یک

SMB یاد نمایید. 

 ؟GFI Unlimitedچرا 

 GFI Unlimited. می باشد بیشتر ارزش ارائه با مشتری حفظ بر تمرکز همیشه از تر مهمبرای شما  یابد، می تحول SMB افزار نرم جهان که همانطور

 تمام برای جامع مسیر یک آنها بهمحصول  این. دهید تغییر را خود مشتریان روابط توانید می شما آن طریق از که است جدید و نوآورانه برنامه یک

 .کند می آماده تر مدت طوالنی و تر عمیق روابط ایجاد برای را شما و دهد می ارائه دارند نیاز که افزارهایی نرم

 از سریعتر - کند می رشد همچنان ما محصوالت رنج که همانطور. است آن سریع در گسترش GFI Unlimited واقعی قدرت تر، انگیز حیرت حتی

 به توانید می را پذیری انعطاف و مقیاس از جدیدی سطح آن با و. رشد خواهد نمود نیز GFI Unlimited - نقطه هر در تکنولوژی دهنده ارائه هر

 دهید. ارائه خود مشتریان

GFI Unlimited چگونه کار می کند؟ 

GFI Unlimited شما، برای و خواهد داد. تغییردارد همه چیز را  خود ارزش درکه  انقالبی و سادگی با GFI Unlimited با بی نظیر متحد یک 

 . گذارد می شما اختیار در مشتریان

می توانند  واحد یا کاربر بر اساس را GFI Unlimited اشتراک مشتریان - برای شما باز خواهد نمود محصوالت را کاتالوگ کل اشتراک یک

 حاضر، حال در ،که استآن  انقالبی ایده اینجا در اما،. کاربره باید تیهی نماید 20 اشتراک پس یک است کاربر 20 دارای شرکت یک. تهیه نمایند

 .دهد می پوشش را هاآن همه اشتراک یک. کنند استفاده GFI Unlimited افزارهای نرم از یک هر از توانند می مشتریان

  ،تواند می و -! ماه هر در کاربر هر برای دالر 2 فقط - سال هر در کاربر هر برای دالر 24 - پذیر انعطاف های اشتراکقیمت تقسیم شده 

 ،کنند نام ثبت تر طوالنی اشتراک شرایط برای را خود مشتریان که زمانی ،عالوه بر این. شود الیسنس خریداری ماه 36 یا ،24 ،12 برای

 مقدار بیشتری تخفیف خواهند گرفت.

 در موجود افزار نرم - جامع و کامل کار، و افزارهای مناسب کسب نرم GFI Unlimited از قبل آنها  شما که های است افزار نرم همان

 .استقرار برای ، جامع و آمادهSMB قدرتمند افزار نرم. را می شناسید

 

 



 قرار دارند؟ GFI Unlimitedچه مواردی در 

GFI Unlimited حاضر، حال در. است شبکه ارتباطات و امنیت -رشد حال در همیشه و- جامعراهکارهای  شامل GFI Unlimited موارد شامل 

 :است زیر

• GFI OneGuard  • GFI WebMonitor  • GFI FaxMaker  • Kerio Connect 

 

• GFI OneConnect  • GFI Archiver   • GFI EndPointSecurity • Kerio Control 

 

• GFI LanGuard  • GFI MailEssentials  • GFI EventsManager  • Kerio Operator 

 

 

 هستید؟ GFI Unlimitedآیا آماده استفاده از محصول 
 اگر. بیافزاییم خود مشتریان برای عظیمی ارزش و کنیم متحول را SMB افزاری نرم انداز چشم تا کنیم همکاری شما با تا هستیم زده هیجان ما

ارسال  ErtebateAmn.comGFI@درخواست خود را به آدرس ایمیل  یاتماس حاصل نموده و  محلی کننده توزیع با لطفا دارید، سؤالی

 .نمایید
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