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مدیریـت تشـکیالت سـازمانی، کنسـول اجرایـی اصلـی POB اسـت و تصویـری گرافیکـی همچـون »چشـم 
پرنـدگان« )نـگاه از بـاال بـر کل امـور( را بـرای مشـاهده ی تمـام اجـزای POB فراهم مـی آورد. این ابـزار برای 
بهینه سـازی و سفارشـی نمـودن راهـکار POB بسـیار مفیـد اسـت. مدیریـت تشـکیالت سـازمانی، در اصـل، 
پیاده سـازی رابـط کاربـر گرافیکـی فایل های پیکربندی اسـت کـه طرح گرافیکـی کنترل ها، تب هـا و تنظیمات 

هـر پنجـره ی مـورد اسـتفاده در برنامـه POB را مدیریـت می کند.

کاربـران  بـه   POB سـازمانی  تشـکیالت  مدیریـت 
رعایـت  ضمـن  را،   POB کـه  می دهـد  اجـازه  عـادی 
محدودیت هـای تعیین شـده توسـط مدیـران، مطابـق با 
نیازهـای فـردی سفارشی سـازی کننـد. مدیـران نیـز برای 
مدیریـت کاربـران و گروه هـای کاربری، کنتـرل امنیت و... 

می گیرنـد. بهـره  آن  از 

مزايا برای سازمان شما

این ابزار امکان سفارشی سازی رابط کاربر گرافیکی را برای 

تسهیل  موجب  یک سو  از  امر  این  می سازد.  مقدور  شما 

کارهای روزانه ی کاربران شده و از سوی دیگر، منافع کلی 

به  قادر  را  مدیران  آنکه  ضمن  می کند،  تأمین  را  سازمان 

کاربری  گروه های  و  کاربران  برای  امنیت  پروفایل  تعریف 

می نماید و بدین ترتیب، به کاهش خطر نقض امنیت و 

بهبود گردش کار در سرتاسر سازمان کمک می کند.

مزايا برای کاربر

تسهیل  را   POB راهکار  در  تغییر  ایجاد  امکان  ابزار،  این 

قرار  اختیار شما  را در  بازخوردهای فوری تغییرات  کرده و 

ویراستاری  گزینه های  کمک  به  می توانید  شما  می دهد. 

جدید ارائه شده، بدون استفاده از برنامه نویسی یا پیکربندی 

باشید.  داشته  دسترسی  نیازتان  مورد  نتایج  به  فایل ها، 

ابزار در امر نظارت و مدیریت فعالیت های  همچنین این 

کاربران POB، کمک شایانی به مدیران می کند.

مدیریت تشکیالت سازمانی POB برای حفظ رقابت

از شـروط اولیـه ی موفقیـت در بـازار رقابتـی و پیشـی گرفتـن از رقبا، بهینه سـازی گردش 

کار روزانـه اسـت. مدیریـت تشـکیالت سـازمانی نقـش تعیین کننـده ای در دسـتیابی بـه 

ایـن هـدف دارد. چـون هـم بـه مدیـران POB در انجام وظایفشـان کمـک می کند و هم 

امـکان سفارشی سـازی رابـط کاربـر گرافیکـی را بـرای کاربران عـادی فراهـم می کند.

ذخیره ی تغییرات

تشـکیالت  مدیریـت  در  تمـام سفارشی سـازی های صورت گرفتـه  بـه صـورت طبیعـی، 

 POB در پایـگاه داده ذخیـره می شـوند. بنابرایـن، هرگز ارتقای سیسـتم POB سـازمانی

روی آن هـا تأثیـر نگذاشـته و از بیـن نمی رونـد.

GUI پیکربندی

مدیریت تشکیالت سازمانی POB گزینه های سفارشی سازی بسیاری را در اختیار کاربران 

و  داده  تغییر  را   POB تنظیمات  از  زیادی  تعداد  تا  می دهد  قرار  مدیران(  )غیر  عادی 

پیکربندی آن ها را مطابق با نیازهای خود انجام دهد. ضمن آنکه، به شما در بازگرداندن 

تنظیمات اولیه نیز یاری می رساند. برخی از امکانات و قابلیت های ابزار فوق عبارت اند از:

 . تغییر برخی از تنظیمات در پنجره ی انتخاب شده 

 . سفارشی سازی تنظیمات در کنترل انتخاب شده 

 . تعیین مواردی که باید جست وجو شوند

 . تنظیم مقادیر مختص به شما 

 . تعریف برگه ی سفارشی 

 . تغییر کنترل موجود اپراتور جست وجو



POB کمک به مدیران

مدیریت تشکیالت سازمانی POB انجام فعالیت های زیر را برای مدیران تسهیل می کند:

پنجره های  POB می توانید  تشکیالت سازمانی  مدیریت  با   :POB پنجره های  پیکربندی 

POB را به گونه ای تنظیم کنید که دقیقًا شامل اطالعات مورد نیاز کسب وکار شما باشد. 

همچنین، امکان تنظیم گزینه های امنیتی برای ویندوز و... برای شما میسر است.

پیکربنـدی کنترل هـای POB: چنانچـه نیـاز بـه تغییـر برخـی از کنترل هـا در پنجره هایی 

خـاص داشـته باشـید یـا بخواهیـد کنترل هـای جدیـدی ایجـاد کنیـد، بـا مدیریـت 

تشـکیالت سـازمانی POB می توانیـد بـه سـهولت ایـن کار را انجـام دهیـد.

پیکربنـدی جـداول و سـتون های آن هـا: تغییـر و تنظیـم عناصـر پایـگاه داده )جـداول و 

سـتون ها( بخـش عمـده ای از قابلیت هـای مدیریـت تشـکیالت سـازمانی POB اسـت.

مدیریـت کاربـران و گروه هـای کاربـری: ایـن کار جزو مسـئولیت های مسـتقیم هـر مدیر 

بـه شـمار مـی رود و مدیریـت تشـکیالت سـازمانی POB انجـام ایـن وظایـف را بـرای 

مدیران، سـهل و روشـن سـاخته اسـت.

ایجـاد امنیـت: امنیـت بخـش اساسـی هـر سیسـتم شـرکتی بـزرگ و پیچیـده ای مانند 

POB اسـت. ازایـن رو، پیکربنـدی تنظیمـات امنیتـی یکـی از مهم تریـن و معمول تریـن 

وظایف مدیر اسـت. مدیریت تشـکیالت سـازمانی راهی سـریع و راحت برای مشاهده ی 

تنظیمـات امنیتـی سیسـتم و تغییـر آن هـا در زمـان مورد نیاز اسـت.

مدیریـت انتقـال داده هـا: گزینـه ی بارگـذاری داده موتـوری قدرتمنـد و انعطاف پذیـر در 

سیسـتم POB اسـت کـه به شـما اجـازه می دهد فرآینـد بارگـذاری داده هـا، از فایل های 

خارجـی بـه پایـگاه داده، را خـودکار نمـوده و آن را برنامه ریـزی نمایید.

پایگاه  برای  را  آستانه هایی  می توان  گزینه  این  از  استفاده  با  دستورالعمل ها:  و  شرایط 

داده مدیریت پیکربندی تعریف کرد. به این ترتیب، در صورت بروز این آستانه ها، اعمال 

مربوطه )پیام ها، تعمیر و نگهداری CMDB، ورود به سیستم ممیزی، امکان سنجی، اجرای 

برنامه ها، تعریف محدودیت های زمانی و...( به صورت خودکار اجرا خواهند شد.

POB پنجره مدیریت تشکیالت سازمانی

»مدیریت تشـکیالت سـازمانی POB ابزار بسیار کارآمدی 
بـرای مـا بـوده اسـت. به کمـک ایـن ابـزار، همـه ی امور 
مربـوط بـه مدیریت تشـکیالت سـازمانی دارای چارچوب، 
سـاده و انعطاف پذیـر شـده اند. ما تغییرات مـورد نیازمان 
را، بـدون هـر گونـه تقاضـای پشـتیبانی از Wendia، بـا 
یـک کلیـک مـاوس ایجـاد کـرده و در بانـک اطالعاتـی 
سیسـتم  می توانیـم  به عـالوه،  می کنیـم.  ذخیـره   POB
خـود را از نـو بسـازیم و دقیقـًا بـه همـان چیـزی دسـت 

پیـدا کنیـم کـه بـه آن نیـاز داریم.« 
 CSC راه حل های خط هوایی ITSM لیک هریسون، ابزار و اتوماسیون

ورودی و خروجـی گرفتـن از تنظیمـات پیکربنـدی: بـرای 

ایـن کار، تنهـا کافـی اسـت کـه مدیـر سیسـتم، تنظیمات 

پیکربنـدی را در یـک محیـط انجـام دهـد. سـپس، ایـن 

بـه  برنامه نویسـی  مرحلـه ی  از  می تـوان  را  تنظیمـات 

مرحلـه ی تسـت و سـپس بـه تولیـد انتقـال داد.

 ،POB انجـام امور متفرقـه: عملیات با شـمارنده ها، منوی

پشـتیبانی زبـان، ورودی و خروجـی از ابزارهـای ترجمه و 

 POB از امکانـات دیگـر مدیریـت تشـکیالت سـازمانی ...

در انجـام امـور متفرقه هسـتند کـه انعطاف پذیری بسـیار 

بـاالی ایـن ابـزار را نشـان می دهند.
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