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داشــبورد ،نمایشــی تصویــری از مهم تریــن اطالعــات مــورد نیــاز بــرای رســیدن بــه یــک یــا چنــد
هــدف اســت .اطالعاتــی باثبــات و منظــم در صفحــه نمایــش کــه بــا یــک نــگاه در اختیــار کاربــر ق ـرار
می گیــرد .لــذا داشــبورد  POBیــک راه جدیــد و بصــری قــوی ب ـرای ارائــه داده هــا از POB CMDB
می باشــد.

داشبورد و حفظ رقابت
مزايا برای سازمان شما
داشـبورد  POBدر اشـتراک گذاری داده ها در سراسـر
سـازمانتان یاریگـر شـما خواهد بـود ،چرا کـه کاربران
داشـبورد  POBالزامـا نمی بایسـت کاربـران POB
باشـند! بنابرایـن داشـبورد می توانـد به عنـوان ابزاری
نوآورانـه بـرای مدیران ،شـاخص های کليـدی عملکرد
بـرای تصمیم گیـری را بـه ایشـان پیشـنهاد نماید.

مزايا برای کاربر
داشـبورد ،ایـن امـکان را در اختیـار کاربـران قـرار
می دهـد تـا بـا مشـاهده اطالعـات در لحظـه در قالب
انـواع تصاویـر گرافیکـی رنگـی ،کنتـرل کاملـی بـر
جریـان اطالعـات داشـته باشـند.
داشبورد  POBحاوی شماری از ویژگی های تعــاملی
اسـت و می تـوان بـدون دانـش برنامه نویسـی ،اقدام
بـه ایجاد و سفارشـی کردن آن و هشـدارهایش نمود.

تصاویــر مجســم شــده ،درک درســت مــا از اطالعــات صحیــح

و اطالعــات اضافــی را ممکــن مــی ســازند.

بـرای حفـظ تـوان رقابـت سـازنده ،شـما نیـاز بـه بهینه سـازی گـردش کار روزانـه در
سـازمان داریـد .یکـی از مـواردی کـه نقشـی اساسـی در ایـن فرآینـد بـازی می کند،
داشـبورد  POBاسـت کـه بـا ارائه یک سیسـتم نظـارت کارآمـد و در نتیجـه یک دید
کلـی و روشـن بـه مدیـران اجرایـی  POBو نیـز کاربـران در انجـام وظایفشـان یاری
می رسـاند.

نیازهای نرم افزاری
اجرای داشبورد  POBنیازمند سه مورد ذیل می باشد:
یک مرورگر وب با  Macromedia Flash 7یا باالتر برای سرویس گیرنده
یــک پایــگاه داده ارتبــاط دهنــده ماننــد Microsoft SQL Server ،Oracle
 MySQL ،DB2و...
نرم افــزار وب ســرور  J2EEماننــد ،IBM Websphere ،BEA Weblogic
 Sun One ،Apache Tomcatو...
قابــل ذکــر اســت کــه نرم افــزار ســرور  Apache Tomcatبــه همــراه داشــبورد
 POBدر یــک بســته ارائــه می گــردد و از آنجایــی کــه داشــبورد  POBمطابــق بــا
اســتانداردهای صنعــت مــی باشــد ،نصــب و راه انــدازی آن ســاده اســت و بــه جــای
هفته هــا و یــا ماه هــا ،تنهــا چنــد روز بــه طــول می انجامــد.
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برنامه مشاهده داشبورد در  iPhoneو iPhad
برنامــه ی دسترســی و مشــاهده داشــبورد بــرای کاربــران  iPadو  iPhoneبــر روی
ســرور  POBقابــل دریافــت اســت.

گراف ها و سایر اطالعات در  iPadو  iPhoneنمایش داده می شوند.

ویژگی های کاربردی داشبورد POB
داشــبورد  POBمجموعــه غنــی از قابلیت هــای مشــاهده داده هــا بــا اســتفاده از
فنــاوری هــوش بصــری را پشــتیبانی می نمایــد .کاربــران می تواننــد نحــوه مشــاهده
داشــبورد را از میــان انــواع نمودارهــای سفارشــی ،جــداول ،نمایــش ســه بعدی،
نقشــه های جغرافیایــی ،نوارهــای متریــک ،سرعت ســنج های متحــرک و ...بــه
دلخــواه خــود تنظیــم نماینــد.
برخی از ویژگی های کلیدی داشبورد  POBعبارتند از:
یکپارچگــی بــا  :Microsoft Excelداشــبورد  POBاز  Importو  Exportاطالعات
 Microsoft Excelپشــتیبانی می نمایــد.
ارائــه اطالعــات دقیــق :داشــبورد  POBداده هایــی دقیــق را از طریــق جــداول،
نمودارهــا ،نقشــه ها و ...ارائــه می نمایــد.
فیلتــر اطالعــات محــوری :داشــبورد  POBبــه کاربــر ایــن امــکان را می دهــد تــا
در نمودارهــا و گزارشــات نمایــش داده شــده ،یــک محــور اضافــه کنــد کــه فیلتــر
اطالعاتــی موثــری محســوب مــی گــردد.
مبتنــی بــر مرورگــر بــه صــورت  :%100داشــبورد مشــتری بــه طــور کامــل در یــک
مرورگــر وب بــا اســتفاده از فنــاوری  Flashاجــرا می گــردد.
مقیــاس پذیــر :داشــبورد  POBرا می تــوان هــم در مقیاســی کوچــک بــرای ده
کاربــر و یــا در مقیاســی بــزرگ بــرای خدمات رســانی بــه هــزاران کاربــر ،تنهــا بــا
یــک ســرور داشــبورد  POBاجــرا نمــود.

داشبورد  ،POBاشکال گرافیکی متنوعی از اطالعات را ارائه می دهد.

مزایای داشبوردهای POB
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دید کلی از شرکت :داشبوردها KPI ،ها ،متریک ها،
و اطالعات مورد نیاز هدایت عملکرد کسب و کار را
در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهند.
ترازبندی استراتژیک :داشبوردها ابزارهایی حیاتی
برای نظارت بر سالمت روزانه سازمان و هماهنگی
اجزا با اهداف استراتژیک می باشند.
اطالعات به موقع :داشبوردها دسترسی سریع و
به موقع به اطالعات را فراهم می آورند.
اطالعات جامع :داشبوردها دید یکسان و بینش
خاصی را در سراسر سازمان ایجاد می نمایند.
معرفی اجمالی :داشبوردها خالصه ساز تمامی
اطالعات مربوطه در یک نرم افزار می باشند.
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«نرم افــزار  POBمتضمــن آن اســت کــه مــا همیشــه

دقیقــا از آنچــه در جریــان اســت مطلــع خواهیــم بــود.
بعــاوه موجــب ســهولت اســتخراج آمــار می گــردد».

الین گوندرسن  /مدیردفتر استاتنز وگوسن

امنیــت و امتیــازات مبتنــی بــر نقــش کاربــر :داشــبورد  POBنیازمنــد بــه احــراز
هویــت کاربــر ،پیــش از اجــازه دسترســی بــه نرم افــزار اســت.
کاربر :امکان مشاهده نمودارها و داشبوردهای مجاز شمرده شده توسط مدیر
تحلیلگــر :تمامــی توانایی هــای نقــش کاربــر  +توانایــی ایجــاد مســیر اخــذ
اطالعــات دقیــق و اســتخراج داده هــای موقــت
مدیر :تمامی توانایی های نقش تحلیلگر  +توانایی ایجاد و مدیریت کاربران ،تعیین
امتیازات خاص و کنترل دسترسی کاربران
ســهولت اســتفاده :داشــبورد  POBبســیار بصــری بــوده و بــرای کاربــران در تمامــی
ســطوح مناســب می باشــد و می تــوان آن را بــا کمــی آمــوزش در پایــگاه بزرگــی
از کاربــران نیــز اجــرا نمــود.
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