
Wendia یکپارچگی
با ساير  محصوالت

شـاید بعیـد بـه نظـر برسـد کـه یـک شـرکت راهـکاری ارائـه کنـد کـه بتوانـد بـرای همیشـه، بـا تمـام انواع 
سیسـتم ها، همسـو و یکپارچـه شـود. اما شـرکت Wendia کـه از معتبرترین شـرکت های جهانـی در مدیریت 
خدمـات فنـاوری اطالعـات اسـت، در همـه ی سـال های فعالیـت خـود، همـواره نیـاز سـازمان ها بـه اتصال با 

راهکارهـای موجـود و در حـال توسـعه  را مـد نظر داشـته اسـت.

اسـتفاده از POB، یکپارچـه بـا سـایر ابزارهـا، ضامـن دسترسـی 
آسـان بـه اطالعـات و اسـتفاده ی مجـدد از اطالعـات بـاارزش 
اسـت. ایـن موضـوع بـه تقویـت جریـان اطالعـات در سرتاسـر 

سـازمان نیـز کمـک می کنـد.

مزايا برای سازمان شما

منابع  بهینه سازی  به  نه تنها  معتبر  اطالعات  به  آسان  دسترسی 

تصویر  که  می دهد  اجازه  مدیران  به  بلکه  می کند،  کمک  سازمان 

باز  پلتفرم  با  باشند.  داشته  خود  کلی کسب و کار  نمای  از  دقیقی 

POB، شما می توانید هم ابزارهای موجود در سازمانتان را حفظ 

کنید و هم از امکانات ابزارهای جدید بهره مند شوید.

مزايا برای کاربر

یکپارچگی سـاده با سـاير محصـوالت باعث می شـود که اطالعات 

بیشـماری وارد سیسـتم شـود. بنابرایـن، کاربـر می توانـد به تمام 

اطالعـات مـورد نیـاز بـرای اجـرا دسترسـی داشـته و از محیـط 

IT سـازمان مطلـع باشـد. همچنیـن، می توانـد بـا دسترسـی بـه 

سـایر رایانه هـا از راه دور، اقـدام بـه صـدور گـزارش، مشـاهده ی 

داشـبوردها و دریافـت اطالعات از سیسـتم های تلفـن و... نماید.

یکپارچگی و اتصال با تمام سیستم ها

قابلیت یکپارچگی باالی نرم افزار POB اجازه می دهد که به راحتی 

با سیستم های پرکاربردی مانند سیستم های دسترسی از راه دور، 

ابزارهای مدیریت سیستم و مدیریت دسکتاپ مرتبط شود.

ابزارهای مدیریت سیستم

نرم افـزار و پایـگاه داده POB بـا ابزارهـای مدیریت سیسـتم کامالً مرتبط اسـت. 

در نتیجـه ی ایـن ارتبـاط، می تـوان بـه کمـک ابزارهـا، بـر اسـتفاده و تغییـرات 

انجام شـده توسـط POB نظـارت کـرد. بدیـن ترتیـب، در صـورت بـروز تغییـر در 

رخدادهـا، می تـوان به روزرسـانی های الزم را انجـام داد و در صـورت حـل شـدن 

رخدادهـا، زنـگ خطرهـا را خامـوش کرد.

سیستم های مدیریت دسکتاپ

مديريـت پیکربنـدی و دارایـی POB، تصویـری گرافیکی از محیط شـما مشـتمل 

بر شـبکه ی بيرونی، شـبکه ی محلی، رایانه های بزرگ، سـرورها، مشـتریان، شـبکه 

 POB و )DTM( و... ارائـه می دهـد. بـا یکپارچگـی بین ابـزار مدیریت دسـکتاپ

می توانیـد موجـودی فعلـی و اطالعات سیسـتم را از طریق ابـزار DTM، در همان 

کنید. سیستم، مشـاهده 

سیستم های دسترسی از راه دور

بـا نرم افـزار POB می توانیـد تنظيمـات مـوارد پيکربنـدی و اطالعـات دقیـق در 

مـورد هـر دارایـی را کنتـرل کنیـد. همچنین، کنتـرل کاملی بـر تاریخچـه و ارتباط 

آن بـا مشـتری مربوطـه و مکان او داشـته باشـید.

فنـاوری  محیـط  مدیریـت  بـرای  قدرتمنـد  ابـزاری   POB پیکربنـدی  مدیریـت 

اطالعـات شماسـت. یکپارچگـی بـا سیسـتم DTM امـکان دسترسـی از راه دور و 

دسـتیابی بـه مکمل هـای بیشـتر POB را نیـز فراهم مـی آورد. تنها بـا یک کلیک 

مـاوس، می توانیـد سیسـتم دسترسـی از راه دور را فعـال کـرده و اطالعـات مورد 

نیـاز را، بـه منظـور نظـارت بر رایانـه ی دیگـر، منتقـل نمایید.



سيستم های CTI )یکپارچگی تلفنی کامپیوتر(

از طریـق یکپارچگـی POB با یک سیسـتم CTI، همـه ی اطالعات مربوط 

بـه تماس گیرنـده، بـه صورت خـودکار، وارد خواهد شـد. ایـن امر موجب 

 POB ،صرفه جویـی در زمـان کارکنـان بخـش خدمات می شـود. به عـالوه

دارای رابطـی اسـت کـه تمـام سیسـتم های اصلـی CTI می تواننـد به آن 

متصل شـوند.

گزارش ها و داشبوردها

می توانیـد بـا اسـتفاده از امکانـات بخـش گزارش هـا در POB، انـواع 

گزارش هـای مرتبـط بـا هـر نـوع شـاخص کليـدی عملکـرد را تهیـه کرده 

و از دسـتیابی بـه اهـداف کسـب وکار خـود مطمئن شـوید. در دسـترس 

بـودن آمـار و گزارش هـای آنالیـن بـه شـما اجـازه می دهـد که پیوسـته 

بـر رضایـت مشـتری، کیفیـت خدمـات، سـودآوری و رونـد بـازار نظارت 

باشید. داشـته 

داشـبورد POB دارای مجموعه ی متنوع کاملی از نمودارها و گراف هاسـت 

که امکان تجسـم سـریع و سـاده ی داده ها را برای شـما فراهم می کند.

چارچوب وب سرويس ها

نرم افـزار POB بـرای تبـادل بـا نرم افزارهـای دیگـر، همراه یـک چارچوب 

وب سـرويس )Web Services Framework( عرضـه می شـود. به این 

 POB ترتیـب، آن ها قـادر به بازیابی و نگهـداری اطالعات در پایـگاه داده

خواهنـد بود.

»ما POB را از هر نظر ارزیابی کردیم و در نهایت، به این نتیجه رسیدیم 
که به دلیل قابلیت ها و امکانات فوق العاده ای که دارد، بهترین گزینه برای 

سفارشی سازی، یکپارچه سازی و گسترده سازی است.
از  مجموعه ای  و  عالی  بسیار  منابع  در   Wendia تمایز  وجه  ما،  نظر  از 
 SMB عنوان  به  ما  نیازهای  از  که  بود  خوبی  درک  و  دائمی  مهارت های 
داشت. مجموعه ی این توانایی ها باعث شد که Wendia بتواند به بهترین 
بهره وری،  بدون کاهش  و  کند  پیاده سازی هدایت  فرآیند  در  را  ما  شکل 

امکان استفاده ی کارآمد از زمان و هزینه ها را برای ما فراهم کند.«
 Nettverkspartner الرس بردسن، مدیر کل شرکت

نرم افزارهای ERP و سيستم های مالی

یکپارچه سـازی کارآمـد POB بـا سیسـتم های برنامه ريـزی منابع انسـانی 

خدمـات  صورتحسـاب  صـدور  مالـی،  سیسـتم های  دیگـر  و   )ERP(

می نمایـد. تسـهیل  را  ارائه شـده 

ابزارهای استقرار نرم افزار

میانبرهای  قابلیت  اساس  بر  نرم افزار،  استقرار  ابزارهای  با  یکپارچگی 

اسکریپت های  برنامه ها/  اجرای  برای  آن  ظرفیت  و   POB در  استاندارد 

خارجی، همراه با امکان POB Web یا میزان داده های برنامه ریزی شده 

قابل اجراست.

ایمیل و تقویم

 Microsoft Outlook Lotus از   POB خروجی  و  ورودی  ايميل های 

 Microsoft و POB پشتیبانی می نماید و بین SMTP/POP3 و Notes

Outlook و Lotus Notes هماهنگی دو طرفه ی کاملی، در مورد اجرای 

وظایف و قرار مالقات ها، وجود دارد.

هماهنگ سازی داده ها

داده ها را می توان از طریق منابع داده خارجی در POB بارگذاری کرد. این 

داده ها می توانند در بازه ی زمانی مشخص یا به صورت دستی بارگذاری 

شوند. نرم افزار POB از تمام فرمت های فایل های قابل دسترسی توسط 

جدا  هم  از  کاما  با  که  )فایل هایی   CSVفایل های یا   OLEDB / ADO

شده اند( پشتیبانی می نماید.

 POB Web Services Framework از  همچنین، می توانید مستقیمًا 

برای به روزرسانی پایگاه داده POB استفاده کنید.
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