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نرم افـزار POB مجموعـه ی کاملـی از ماژول هـای نرم افزاری بـرای مدیریـت فرآیندهای کسـب وکار را در اختیار 
سـازمان های خدماتـی قـرار می دهـد. ایـن مجموعـه همـواره دو مقولـه ی عملکـرد و مقیاس پذیـری را در نظر 
داشـته و بر اسـاس معماری چند سـکویی )Cross Platform( طراحی شـده اسـت تا بتواند محدودیت های 

زیرسـاخت فنـاوری اطالعـات شـما را اندازه گیری کند.

دلیل اینکه سال هاسـت مشـتریان وفادار POB کسـب وکار خـود را با این 
ابـزار همـراه  کرده انـد، امـکان دسترسـی به فنـاوری  سـریع، انعطاف پذیر 

و یکپارچـه  ای اسـت که توانسـته پاسـخگوی تمام نیازهای آن ها باشـد.
بـه  مـا  پایبنـدی  حاصـل  مـا،  خدمـات  بـه  مشـتریان  بـاالی  اعتمـاد 
تعهداتمـان، درک نیازهـای مشـتریان و ارائـه ی راهکاری اسـت که کارایی 

آن  بـه مشـتریان ثابـت شـده اسـت.

قابلیت استفاده

شما می توانید از دستگاه های مختلفی به زیرساخت های POB دسترسی 

داشته باشید. مدیران سیستم، به کمک رابط بصری، می توانند به راحتی 

POB داشته باشند و  بر عملیات نظارت و نگهداری پلتفرم  کنترل کاملی 

ایجاد اختالل در  را در روند کار، طی ساعات کاری و بدون  تغییرات الزم 

محیط تولید، ِاعمال کنند.گفتنی است، POB در ساختار مدیریت خدمات 

خود، همواره تأکید بسیاری بر رابط مشتری داشته است.

انعطاف پذیری

قابلیـت انعطاف پذیـری بـاالی POB سفارشی سـاختن راهـکار را بـرای 

شـما تسـهیل کـرده و می توانـد پاسـخگوی تمـام نیازمندی های سـازمان 

شـما باشـد. در POB، بـدون نیـاز بـه هیچ گونـه مهـارت برنامه نویسـی، 

می توانیـد تغییـرات مـورد نظـر خـود را اعمـال کنیـد. ایـن نرم افـزار بـر 

اسـاس آخرین محیط برنامه نویسـی شـرکت مایکروسـافت و با اسـتفاده 

 WPF ،WCF ،ASP.NET از جملـه( NET Framework از سـاختارهای

و...( طراحی شـده اسـت.

یکپارچگی

راهـکار POB می توانـد بـه سـادگی بـا سـایر سیسـتم ها و نرم افزارهـای 

سـازمان شـما یکپارچه شـود. یکپارچگی کامل POB با سایر محصوالت و 

سیسـتم های شـرکت های دیگـر، مانند سیسـتم های مالی، سیسـتم های 

نظارتـی، سیسـتم های اسـکن و اسـتقرار، ایمیـل و... اسـتفاده از آن را 

آسـان نمـوده و ضامن افزایـش بهـره وری کاربران نهایی اسـت.

راه حل مورد نیاز

شما وقتی می توانید رقابت مؤثری با سایر رقبا داشته باشید که بتوانید 

به  و  تولید  مناسب،  قیمت  و  کیفیت  با  را،  خود  خدمات  و  محصوالت 

مشتریان ارائه کنید. 

شـرط الزم بـرای تحقـق ایـن امـر، دسترسـی بـه سیسـتم های فنـاوری 

اطالعـات کارآمـد و بـه روز اسـت. زیرسـاخت POB شـما را در ارائـه ی 

سیسـتم های تولیـدی و خدمـات بـا پشـتیبانی قـوی یـاری می رسـاند.

مبنای زیرساختی

مبنای زیرساخت POB بر پنج اصل اساسی استوار است:

 . دسترسی باال

 ITIL اجرای فرآیند خودکارسازی بر اساس بهین روش . 

 . کاهش هزینه ی کل مالکیت

 . بازگشت سرمایه )مالی و عملیاتی(

 . انعطاف پذیری و مقیاس پذیری

شـما می توانیـد محصـول مـا را بـرای مطابقت هرچه بیشـتر بـا نیازهای 

متغیـر در کسـب وکار خود تنطیـم نمایید.



چالش های کسب وکار

اجـرای فرآینـد خودکارسـازی و مدیریـت درسـت کسـب وکار می تواند به 

انـدازه ی پلتفـرم مؤثـر باشـد و بـه برقـراری جریـان فرآیندهـای مهـم در 

سـازمان شـما کمک کنـد. با تبع اهمیـت ایـن فرآیندها، وجـود پلتفرمی 

بـا عملکـرد اصولـی و اثبات شـده بیـش از پیـش مهـم جلـوه می کند.

بـه   POB اطالعـات  فنـاوری  خدمـات  مدیریـت  مقیاس پذیـر  پلتفـرم 

گونـه ای طراحـی شـده کـه بتوانـد هـزاران کاربـر همزمـان سیسـتم را 

 )Cross Platform(مدیریـت کـرده و با ارائـه ی پشـتیبانی چندسـکویی

همزمانـی که مناسـب زیرسـاخت فناوری اطالعات شـما باشـد، بـه بهبود 

مدیریـت کسـب وکار شـما کمـک کند.

حفـظ، ارتقـا و بهبـود پلتفرم POB سـاده بوده و می توان آن را متناسـب 

بـا نیازهـا و قوانین کسـب وکار در هر سـازمانی، تنظیم کرد.

واسط کاربری

راهـکار POB بـرای ارائـه ی خدمـات بـه مشـتریان، از رابط هـای کاربـری 

مختلفـی از جملـه وینـدوز، وب و موبایـل پشـتیبانی می کنـد.  کارمندان 

می تواننـد از هـر نقطه ی دنیا به وظایفشـان رسـیدگی کـرده و از راه دور، 

از طریـق انـواع دسـتگاه های HTML بی سـیم )ماننـد رابـط موبایـل یـا 

تلفن های هوشـمند( پاسـخگوی همه ی انواع مسـائل پشـتیبانی باشـند 

و و به روزرسـانی ها را دانلـود و آپلـود نماینـد. همچنیـن، می تواننـد تمام 

مـوارد مـورد نیـاز خـود را بـه سـادگی دانلـود و بـا سیسـتم های اصلـی 

کنند. هماهنـگ 

نظارت

عملکـرد نظـارت POB یـا POB KPI Explorer ایـن امکان را برای شـما 

فراهـم مـی آورد تـا نظـارت کاملـی بـر فرآیندها، هـدف، عملکرد، سـطح 

خدمـات و... داشـته باشـید. کارکـرد نظـارت از بخش هـای مهـم فرآینـد 

مدیریـت خدمـات اسـت و آن را می تـوان متناسـب بـا نیـاز هـر کاربـر 

نمود. تنظیـم   POB

همچنیـن، داشـبورد POB شـامل انواع نمودارهایی اسـت که به تجسـم 

هـر چـه بهتـر داده ها کمـک می کند. گفتنـی اسـت، داشـبورد را می توان 

کامـالً مجـزا از سیسـتم POB اجرا کرد.

گزارش ها

انواع   ،POB در  گزارش ها  بخش  امکانات  از  استفاده  با  می توانید 

از  و  کرده  تهیه  را  عملکرد  کليدی  نوع شاخص  هر  با  مرتبط  گزارش های 

دستیابی به اهداف کسب وکار خود مطمئن شوید. در دسترس بودن آمار 

و گزارش های آنالین به شما اجازه می دهد که پیوسته بر رضایت مشتری، 

کیفیت خدمات، سودآوری و روند بازار نظارت داشته باشید.

همچنین، می توانید گزارش های خاصی را که در برنامه های شناخته شده ای 

مانند Crystal Reports يا Microsoft Reporting Services ایجاد 

کرده اید، با POB یکپارچه کرده و اجرا نمایید.

»همـکاری مـا بـا Wendia یـک موفقیـت تمـام و کمـال بـوده اسـت.
مـا بـا مشـاهده ی عملکـرد ایـن راهـکار در محیـط واقعـی، بـه وجـود 
قابلیت هایـی همچـون انعطاف پذیـری، سفارشی سـازی و ارتقـای آسـان 

و سـریع ایمـان آورده ایـم.«
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