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 آنالین باربری

تکنولوژی و فناوري ماهيت و نوع كار را تغيير داده و باعث رشد در جوامع  دگیامروزه پیشرفت و گستر

ه بتاثیر زیادی گذاشته و اقتصادی شده و تاثير آن به حدي است كه بر تمام کسب و کارهای سنتی 

است و یک اصل  کارها امر ضروریهمین دلیل است که به روز بودن در زمینه فناوری در تمام کسب و 

مهم به شمار می رود که همه افراد در هر کسب و کاری باید از آن بهره ببرند تا بتوانند به اهداف خود 

 برسند و بر رقیبان کسب و کار خود پیروز شوند.

م می احمل بار کاال به دو صورت انججابجایی و ، در هر کسب و کار تکنولوژی بهره گیری ازبا بنابراین 

 شود: باربری سنتی و باربری آنالین

 باربری سنتی

 هرهبهمانطور که از نامش مشخص است باربری سنتی یک روش قدیمی است و هنوز افراد زیادی از آن 

 .می برند

 . های سنتی همیشه در زندگی و اقتصاد مردم نقش بسیار مهمی داشتند باربری

حوزه، همچنان شاهد افرادی هستیم که با مراجعه حضوری  های مختلف در اینافزارهرچند با وجود نرم

ها، برای انجام امور باری هنوز به صورت سنتی سفارش بار می دهند اما خیلی زود شاهد فراگیر به باربری

شدن تکنولوژی در تمام کسب و کارها می شویم به طوری که شاید این امر منجر به این شود که همه 

 ه صورت آنالین و اینترنتی انجام شود و روش سنتی دچار رکود شود.فرآیندهای کسب و کار ب
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در روش های سنتی باربری هر چند که محبوبیت زیادی در بین مردم حفظ کرده اند اما صرف نظر از 

که در ادامه این مقاله به  وجود دارد مشکالتی نیز انجام این سبک باربری، این محبوبیت و عادت به 

 آن می پردازیم.

 عایب حمل بار سنتیم

  یباربر  یجستجو

به محل مورد نظر  باربری نزدیک ترین پیدا کردن و دردسر برای این سبک باربری  مشکل مهم ترین

  .هزینه کمتری را برای در خواست کننده به همراه داردهمواره است، به این دلیل که باربری نزدیک 

جستجو به  نیاطراف دارد که ا یها ابانیبه گشت و گذار در خ ازیروش درخواست کننده حتما ن نیا در

درخواست کننده  یامر باعث اتالف وقت و انرژ  نیو ا ردیگ یم وارا از  یادیز  یلیزمان خ یدنبال باربر 

 .شود یم

 قیمت باربری

زدیک نبعد از پیدا کردن باربری چون است؛  قیمت باربری یکی دیگر از مسائل مهم برای درخواست کننده

  .را مقایسه کنیم تا مناسب ترین قیمت باربری را انتخاب کنیم ی حمل بارحاال باید قیمت ها

البته این مورد هم وجود دارد که بر سر یک قیمت به توافق برسید ولی پس از اتمام کار در هنگام تسویه 

 باشد.حساب با قیمتی خالف قیمت توافق شده برسید که این اصال مورد قبول نمی 
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 کارگران باربری

از موارد مهم دیگر که تاثیر زیادی در جابجایی صحیح و ایمن بار دارد، کارگران باربری هستند که باید 

مسلط و مجرب به جابجایی وسایل سنگین آن هم به صورت حرفه ای باشند اما در بازار سنتی ما نمی 

مینی برای این که وسایل شما صحیح .همچنین هیچ تضبا اطالع شویم  صحت این موضوع نیم ازتوا

  به مقصد برسد و خسارتی پیش نیاید وجود ندارد.

 باربری آنالین

 و در باربری به سبک آنالین به جرات می توان گفت تمام مشکالت باربری سنتی برطرف شده است

 درخواست کننده می تواند یک باربری  با خیال راحت را انجام دهد.

زمان و مکانی می تواند تمام اقدامات الزم برای باربری را در کسری از ثانیه درخواست کننده در هر 

 .مشاهده کند و به بررسی آن بپردازد

 موارد زیر است: خدمات باربری آنالین شامل

 انتخاب مناسب ترین محل مورد نظر برای باربری 

 انتخاب تعداد کارگران مجرب

  نیازی به چونه زدن به روش سنتی نیستقیمت باربری بدون هیچ هزینه اضافی دیگر و 

زمان باربری که خیلی حائز اهمیت است چون بعد از سفارش تنها با زدن یک اشاره بر روی صفحه 

گوشیتان است در کوتاه ترین زمان ممکن راننده ماشین باربری به آدرس سفارش دهنده می رسد و با 
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دیگر نباید نگران جا به جایی لوازم و مراقبت از آن توجه به قوانین که در این نوع باربری مشخص شده 

 .ها بود

و بهترین مسیر برای رسیدن به مقصد است چیزی که در روش  نیتر کوتاهاستفاده از نقشه برای انتخاب 

سنتی جایگاهی ندارد و شما با خیال راحت می توانید از زمان سفارش تا رسیدن به مقصد وضعیت بار 

 .کنید دقیق مشاهدهخود را 

موقعیت بار خود را روی نقشه به صورت آنالین ببینید و متوجه خواهید شد که  دیتوانیمهمچنین شما 

 .دقیقا در کجا قرار دارد اآلنبار شما 
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