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جـــدول

طراح جد ول: شادی   طباطبایی 

استارتاپ های هندی SaaS جهان را فتح می کنند
از ۱۱ هزار و  تا چشم انداز تشکیل بیش  تشکیل 3 هزار استارت آپ در سال ۲۰۱4 
5۰۰ استارت آپ تا سال ۲۰۲۰ در هند، یک روند زودگذر نیست و عواملی مثل سرمایه 
در دسترس، استعدادهای مهندسی برتر و ماهیت کارآفرینی مولد دست به دست هم 
داده اند تا هند را به قطب نرم افزاری دنیا تبدیل کنند. اکوسیستم »نرم افزار به عنوان 
خدمات« )SaaS( در هند، از نظر ظهور و تثبیت استارت آپ های جدید، شاهد افزایش 
فعالیت چشمگیری است. این اعتقاد در این صنعت وجود دارد که هند تا سال ۲۰۲5 
به قطب SaaS دنیا تبدیل خواهد شد. به طور کلی، SaaS یک مدل توزیع نرم افزار 

است که در آن اپلیکیشن ها توسط یک سرویس دهنده ابری میزبانی می شوند.

پارتنرز  اکسل  و  گوگل  شرکت های  سوی  از  مشترک  تحقیقاتی  گزارش  یک  طبق 
)Accel Partners(، کشور هند تا سال ۲۰۲5 به صنعتی با درآمد ۱۰ میلیارد دالر 
به  این رشد که  تبدیل می شود.  SaaS خواهد داشت،  بازار  که سهم ۸درصدی در 
 ،)Freshdesk( فرش  دسک   ،)Zoho( زوهو  مانند  بومی  استارت آپ های  واسطه 
 )Sirion Labs( لبز  )Chargebee( و سیریون  )KiSSFlOW(، شارژبی  کیس فلو 
را جذاب تر کرده است.  SaaS در هند  آمده، داستان  به وجود  در سال های گذشته 
تحقیقات  پلت فرم  و  استارت آپ ها  اطالعات  سامانه  یک  که   )Tracxn( ترک اکسن 
بازار است، عنوان کرده که از سال ۲۰۱۰ بیش از یک میلیارد و 4۸4 میلیون دالر به 
شرکت های هندی فعال در SaaS تزریق شده است و اکنون که تنها حدود یک ماه 
از شروع سال ۲۰۱7 گذشته، هفت شرکت دیگر نیز در این حوزه تاسیس شده اند. حال 
باید بررسی کرد که چه چیزی هند را به یک منبع قدرت در حوزه نرم افزار در سطح 

جهان تبدیل کرده است؟

موفقیت  موفقیت،  اینکه  اول  هستند.  دخیل  موضوع  این  در  متعددی  فاکتورهای 
SaaS مانند زوهو و فرش دسک که در سطح  با ظهور شرکت های بومی  می آورد. 
جهانی مطرح شده اند، بسیاری از شرکت های مشابه دیگر در سراسر هند سربرآوردند. 
زوهو با نرم افزارهای هوشمند خود توانسته ۱5 میلیون کاربر جذب کند و بیش از 33 
محصول برای برطرف کردن نیازهای فروش، بازاریابی، پشتیبانی، مالی و استخدام 
کسب وکارهای کوچک تولید کرده است. برجسته ترین محصول این شرکت یک نرم افزار 
CRM است که با Salesforce، غول نرم افزاری دنیا رقابت می کند. فرش دسک نیز 

یک نرم افزار است که به کسب وکارها امکان می دهد اقدامات خود را برای پشتیبانی از 
مشتری به شیوه های بهتر و از طریق چت، اپلیکیشن، ایمیل و کانال های رسانه های 
اجتماعی بازتنظیم کنند. به عالوه، از آنجایی که »دنیای قدیمی« IT تحولی سریع 
می کنند  ابری  را  خود  اپلیکیشن های  از  بسیاری  سازمان ها  می گذارد،  سر  پشت  را 
محصوالت  می توانند  اکنون  که  هندی   SaaS از شرکت های  دسته  آن  بنابراین  و 
خود را به صورت آنالین در سراسر دنیا عرضه کنند، هر چه بیشتر توسعه می یابند.

 SaaS بومی  صنعت  برای  عطف  نقطه  یک  را  این  کارشناسان  که  ندارد  تعجبی 
و  ترویج  به  که   iSPIRIT اندیشکده  موسسان  از  تیاگاراجان،  ام.  گفته  به  می دانند. 
ابری  رایانش  تکنولوژی  شده،  داده  اختصاص  هندی  نرم افزاری  شرکت های  تبلیغ 
او توضیح می دهد:  است.  اساسی متحول کرده  به طور  را  نرم افزارهای خرید  الگوی 
»ارائه دهندگان سرویس  SaaS به جای کار فروش، به خرید کمک می کنند و اگر 
تولید شده  آمریکا  نرم افزار مورد نظر در  ارائه دهند، دیگر مهم نیست  تجربه  خوبی 
باشد یا هند.« شرکت های SaaS هند تاکنون بهتر از همتایان خارجی خود توانسته اند 
خرید از راه دور را تسهیل کنند. چیزی که بیشتر به این موضوع کمک می کند سال ها 

تجربه ای است که هندی  ها در صنعت خدمات IT داشته اند.

معرفیاستارتآپها

رمز جد    ول 451  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
عمودي(   ۱۱ و  افقي   ۸(  - عمودي(   ۸ و  افقي   9(  - عمودي(   9 و  افقي   ۲(  - عمودي(   ۱ و  افقي   ۱۱( 

)3 افقي و 7 عمودي( - )۲ افقي و 4 عمودي( - )4 افقي و ۲ عمودي( - )5 افقي و 9 عمودي(

)Python(رمز جد    ول  450: پایتون

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشهد     و یک نفر از شهرستـــان« از کساني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شماره 2000999 قبــــل از چاپ شمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسال پیامک: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها. از ذکر نام و نام شهرستــــان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسال ایمیل: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
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