مدیریت دارایی و پیکربندی
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مديريــت دارایــی و پیکربنــدی  POBمتشــکل از شناســایی ،ضبــط و گزارشــات مربــوط بــه اقــام
مختلــف فنــاوری اطالعــات از جملــه نســخه ها و روابــط متعــدد ،شــامل ســخت افزار ،نرم افــزار و
مســتندات مربوطــه اســت .تمامــی ابزارهــای مربــوط بــه مدیریــت سیســتم می تواننــد در پایــگاه
داده پیکربنــدی چنــد بعــدی ( )CMDBقــرار گیرنــد و  POBمیتوانــد بــه صــورت بصــری کل محیــط
پیکربنــدی شــما را نمایــش دهــد.

مزايا برای سازمان شما

مديريــت پیکربنــدی و دارایــی  ،POBامــکان کنتــرل دارایی هــای بــا

امــروزه زیرســاخت های پیچیــده فنـــاوری اطالعــات ،نیازمنــد مدیریــت
صحیــح پیکربنــدی بـــا اســتفاده از اطالعــات مرتبــط اســت .ایــن امــر
کنتــرل دارایی هــای بــاارزش ســازمان ،بهینه ســازی برنامه ریــزی
مالــی ،مشــاهده تغییــرات نرم افــزاری و عــدم اســتفاده از نرم افزارهــای
غیرمجــاز و همچنیــن کاهــش هزینه هــا را بــه دنبــال دارد .نرم افــزار
 POBدر تمامــی مــوارد مربــوط بــه مديريــت پیکربنــدی و دارایــی ،شــما
را پشــتیبانی می نمایــد.

مشــاهده تغییــرات نــرم افــزاری ،کاهــش اســتفاده از نرم افزارهــای

مزايا برای کاربر
مديريــت پيکربنــدی و دارايــی  ،POBاطالعــات مربــوط بــه اقــام
پیکربنــدی و مســتندات مربــوط بــه آن را فراهــم مــی آورد .ایــن اطالعــات
ضمــن پشــتیبانی از فرآيندهــای مدیریــت خدمــات ،بــا فعالیــت کارمنــدان
پشــتیبانی ،مدیــران پیکربنــدی ،مدیــران تغییــر ،توزیــع کننــدگان و دیگــر
افــرادی کــه بــا دارایی هــای شــرکت کار می کننــد ،مرتبــط می باشــد.
بعــاوه ،اطالعــات دقیقــی نیــز بــرای کنتــرل دسترســی ،کیفیــت خدمــات
و پیمانــکاران در اختیــار قــرار می دهــد.

مدیریت پیکربندی برای حفظ رقابت
افزایــش کارآمــدی و تأثیــر ســازمان ،درگــرو کنتــرل زیرســاخت ها و
خدمــات فنــاوری اطالعــات اســت .مديريــت پيکربنــدی و دارايــی ،POB
یــک مــدل منطقــی از زیرســاخت هــای شــما را از طریــق شناســایی،
کنتــرل ،نگهــداری و تأییــد اقــام پیکربنــدی موجودتــان ،فراهــم مــی آورد.

ارزش ســازمان را فراهــم آورده و از ایــن طریــق بــه برنامه ریــزی مالــی،
غیرمجــاز و کاهــش هزینه هــا ،کمــک می نمایــد.

اقالم پیکربندی
نرم افــزار  ،POBاقــام پیکربنــدی و اطالعــات دقیــق هرنــوع
دارایــی و همچنیــن پیشــینه کامــل و اتصــال آن بــه یــک
مشــتری خــاص ،محــل و قــرارداد را کنتــرل کــرده و امکانــات
زیــر را در اختیــار شــما قــرار می دهــد:
طبقه بندی اقالم پیکربندی بر اساس کاال و نوع آن
پیکربندی و نمایش گرافیکی اقالم پیکربندی
تنظیم روابط بسیار زیاد بین اقالم پیکربندی
تحویل ،جایگزینی ،جابجایی و به روزرسانی اقالم پیکربندی
کپی و حفظ پیکربندی های استاندارد
ادغام با ابزارهایی همچون ،Lansweeper ،MS SCCM
Zenworks Enteo ،Capa ،HP OpenView ،Tivoli
و...
نرم افــزار ،POBابزارهــای متنوعــی را بــرای ســهولت نگهــداری
پایــگاه داده پیکربنــدی چندبعــدی و به روز بــودن آن ،در اختیار
شــما قــرار می دهــد .ایــن فراینــد بــه کاهــش هزینه هــا و بــه
کامــل پایــگاه داده پیکربنــدی چند بعــدی
روز نگــه داشــتن
ِ
کمــک نمــوده و بدیــن ترتیــب بــرای دیگــر ماژول هــای
مدیریــت خدمــات ،اطالعــات دقیقــی را در رابطــه بــا پایــگاه
داده پیکربنــدی چند بعــدی تأمیــن می نمایــد.
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پیکربندی دارایی ها

مدیریت محصوالت
نرم افــزار  POBاز روابــط بســیارزیاد بیــن محصــوالت و مشــتریان،
پشــتیبانی نمــوده ،پیشــینه محصــوالت و اطالعــات دقیــق مربــوط به
آن هــا ،از جملــه قیمــت خدمــات ،توافقنامه هــای ســطح خدمــات،
ضمانت نامه هــا ،تاریخ هــا و ...را کنتــرل می نمایــد.

مدیریت اقالم
شــما در  POBمی توانیــد تمامــی کاالهــا و مدل هــا را در محیــط
خــود تعریــف نماییــد و بــا توجــه بــه نیــاز خــود ،مدل هــای
اســتاندارد را مشــخص کــرده و پیکربنــدی کنیــد.

مدیریت الیسنس نرم افزارها
نرم افــزار  POBدر حفــظ محصــوالت و نرم افزارهــای نصــب شــده،
شــما را یــاری می رســاند؛ بدیــن ترتیــب کــه شــما می توانیــد
الیســنس ها و تخفیف هــا را کنتــرل نمائیــد .تعــداد الیســنس ها،
تاریــخ پایــان و مدیریــت آن هــا بــا در نظــر گرفتــن نــوع کارکــرد و
کمپانــی مــادر ،از مــواردی اســت کــه در اختیــار شــما قــرار می گیــرد.

مدیریت چرخه حيات
شــما در نرم افــزار  POBمی توانیــد چرخــه حیــات تمامــی
پیکربندی هــای اقــام را نظــارت و کنتــرل نماییــد تــا نظــارت
دقیقــی بــر هزینه هــا ،دوره خدمــات و دسترســی داشــته باشــید.

نظارت
عملکــرد نظــارت  POBیــا  POB KPI Explorerایــن امــکان را
بــرای شــما فراهــم مــی آورد تــا بــر هــر فراینــد مهــم ،هــدف ،عملکرد،
ســطح خدمــات و ...نظــارت داشــته باشــید .کارکــرد نظــارت ،جــزو
بخش هــای مهــم فراینــد مدیریــت خدمــات اســت و آن را می تــوان
متناســب بــا نیــاز هــر کاربــر  POBتنظیــم نمــود.

گزارشات
امکانــات بخــش گزارشــات شــما را قــادر بــه ایجــاد گزارش هایــی
در رابطــه بــا هــر نــوع شــاخص کليــدی عملکــرد می ســازد و بــه
شــما اطمینــان خاطــر می دهــد کــه بــه اهــداف کســب و کار خــود
دســت یافته ایــد .در دســترس بــودن آمــار و گزارشــات آنالیــن ،شــما
را قــادر می ســازد بــه طــور مــداوم بــر رضایــت مشــتری ،کیفیــت
خدمــات ،ســودآوری و رونــد بــازار نظــارت داشــته باشــید.

«مــن از توانایــی  Wendiaو  POBبـرای پشــتیبانی از فرآیندهــای مختلــف

در کار مدیریــت خدمــات و مشــاوره مــا ،بســیار رضایــت دارم .خــط مشــی
محصــوالت  Wendiaو نگــرش متواضعانــه و برخــورداری از کارمندان بســیار

متبحــر ،انجــام معاملــه بــا آن هــا را بـرای مــا ســهل نمــوده اســت .اســتفاده

از نام گــذاری  ITILو داشــتن بهتریــن عملکــرد ،رابطــه مــا بــا مشــتریان،
کارکنــان و فروشــندگان را کارآمــد تــر خواهــد ســاخت»
مارکوس سدربرگ Atea Sverige AB /

استهالک
نرم افــزار  ،POBبــه طــور خــودکار می توانــد اســتهالک اقــام
پيکربنــدی را بــر اســاس انــواع روش هــای تشــخیص اســتهالک
(ماننــد روش خطــی و روش انحرافــی) محاســبه نمایــد .از
آنجایی کــه  POBدر حــال حاضــر ،تمامــی اطالعــات مربــوط بــه
پیکربنــدی اقــام را ذخیــره میکنــد ،اســتهالک هــر يــک از اقــام ،بــه
ســرعت پــردازش شــده و در دســترس قــرار می گیــرد.
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