
مدیریت دسکتاپ  
 Desktop Management

قابلیـت یکپارچه سـازی نرم افـزار POB بـه گونـه ای اسـت کـه می توانـد بـه راحتی با سیسـتم های دسترسـی 
 MS SCCM ،Netop ،Snow ،CapaInstaller ،Enteo از راه دور و سیسـتم های مدیریـت دسـکتاپ )ماننـد
Lansweeper Zenworks، و...( یکپارچـه  شـود. ایـن یکپارچگـی سیسـتم ها بـه شـما اجـازه ی مدیریـت، 
شناسـایی و حفـظ موجودی در بخش مشـتریان و سـرور و ترکیـب اطالعات، از طریق پیکربنـدی کلی اطالعات 
POB را می دهد. همچنین، امکان دسترسـی از راه دور به دسـتگاه های مربوطه را برای شـما فراهم می سـازد.

طیـف  بـا  ارتبـاط  برقـراری  و  یکپارچگـی  در  باالیـی  توانایـی   POB نرم افـزار 
گسـترده ای از شـبکه ها، پلتفرم هـای سـخت افزاری و نرم افـزاری، سیسـتم های 
وب،  بـر  مبتنـی  نرم افزارهـای  سیسـتم،  مدیریـت  راه حل هـای  داده،  پایـگاه 
دسـتگاه های تلفـن همـراه WAP، یکپارچه سـازی تلفنـی CTI و راه حل هـای 
مدیریـت اداری دارد. راهـکار معماری بـاز Wendia به شـرکت ها اجازه می دهد 
تنهـا روی یـک سیسـتم کلـی متمرکـز باشـند و از ایـن طریـق، بهتریـن خدمات 

پشـتیبانی را بـه مشـتریان خـود ارائـه دهند.

مزايا برای سازمان شما

یکپارچگی بین POB و سیستم های مدیریت دسکتاپ، متضمن قابلیت ارتباط 

اطالعات پیکربندی سازمان شماست. با استفاده از یکپارچه سازی POB با یک 

سیستم دسترسی از راه دور، می توانید منابع خود را بهینه سازی کرده و در زمان 

کارکنان بخش خدمات و دیگر منابع صرفه جویی کنید.

مزايا برای کاربر

یکپارچگی با سیستم های مدیریت دسکتاپ، سبب تسهیل دسترسی به اطالعات 

با  می شود.  اطالعات،  فناوری  محیط  در  به روزشده،  خودکار  صورت  به  و  دقیق 

استفاده از یکپارچه سازی POB با یک سیستم دسترسی از راه دور، کارکنان بخش 

 POB خدمات می توانند از راه دور با رایانه های دیگری که همگی داخل سیستم

خاص خودشان هستند، کار کنند.

یکپارچگی برای حفظ رقابت

نیـاز روزافزون سـازمان هایی کـه پیچیدگی و پراکندگـی جغرافیایی 

دارنـد،  اطالعـات  فنـاوری  کسـب وکار  فرآیندهـای  در  باالیـی 

از محیط هـای  از سیسـتم های مؤثـر بـرای حمایـت  برخـورداری 

بـا سیسـتم های  کامـالً  می توانـد   POB نرم افـزار  اسـت.  شـبکه 

دسترسـی از راه دور و سیسـتم های مدیریـت دسـکتاپ یکپارچـه 

شـده، اطالعـات بـه روز و شـفافی را در رابطه با کل محیـط فناوری 

اطالعـات بـه شـما ارائـه کند.

یکپارچگی با سیستم های مدیریت دسکتاپ

تنظیمات پیکربندی و مدیریت دارایی POB، تصویری گرافیکی از 

سرورها،  بزرگ،  رایانه های   ،WAN ،LAN بر  مشتمل  شما  محیط 

در  انبار  اطالعات  می نماید. سپس،  ارائه   ... و  شبکه ها  مشتریان، 

یک سیستم مدیریت دسکتاپ، با اطالعاتی که به طور خودکار به روز 

را  مذکور  تصویر  ـ  آن  سطح  پایین ترین  تا  باالترین  از  ـ   شده اند 

تکمیل می کند. 

 ،POB و  بین سیستم مدیریت دسکتاپ  یکپارچگی  از  استفاده  با 

در  مربوطه  اطالعات  از  استفاده  با  و  خودکار  طور  به  پیکربندی 

و  کیفیت  متضمن  امر  این  می شود.  تکمیل  یکپارچه  سیستم 

پیکربندی واقعی اطالعات خواهد بود. 

کل محیط خود،  نمایش  برای   POB پیکربندی  از  استفاده  هنگام 

طریق  از  را  انبار  و  اطالعات سیستم  خودکار،  به صورت  می توانید 

سیستم مدیریت دسکتاپ، در همان سیستم، مشاهده کنید.



یکپارچگی POB با سیستم دسترسی از راه دور

کاربـران هنـگام کار بـا POB از طریـق »یکپارچه سـازی POB بـا یـک RAS«، بـدون نیـاز 

بـه کار کـردن همزمـان در برنامه هـای دیگـر، به اقـالم پیکربنـدی )CI( دسترسـی خواهند 

داشت.

کاربران می توانند برنامه های کاربردی جدید را از درون POB اجرا کرده، به صفحه نمایش ها، 

ماوس ها، کیبوردها و... از طریق شناسه ی قلم پیکربندی دسترسی داشته و همه ی آن ها را 

ـ که در یک سیستم قرار دارند ـ از راه دور کنترل کنند.

 POB یکپارچه سازی، مکملی برای مدیریت پیکربندی

بـا اسـتفاده از نرم افـزار POB، می تـوان مـوارد پیکربنـدی و اطالعـات دقیـق در مـورد 

هریـک از دارایی هـا، تاریخچـه ی کامـل دارایی هـا و ارتبـاط آن هـا بـا مشـتری و محـل او 

را کنتـرل کـرد. مدیریـت پیکربنـدی POB بـا یکپارچگـی بـا سیسـتم مدیریـت دسـکتاپ، 

نه تنهـا امـکان دسترسـی از راه دور را بـرای شـما فراهـم می کنـد، بلکـه ابـزار قدرتمنـدی 

 MS بـرای مدیریـت محیط فنـاوری اطالعات شماسـت. یکپارچگـی با سیسـتمی همچون

SCCM و دیگـر مکمل هـای POB می توانـد بخشـی از راهـکار شـما بـوده و امکانـات زیر 

را برای شـما فراهـم  آورد:

 . اسکن رایانه و سرور برای اطالعات جدید یا به روزرسانی اطالعات انبار

 . برقراری ارتباط بین دارایی ها در POB و انبار در سیستم یکپارچه 

 POB مشاهده ی اطالعات نهایی انبار سیستم یکپارچه، از طریق . 

 . مدیریت تفاوت های بین POB و سیستم یکپارچه 

 . توزیع و نصب نرم افزار روی رایانه های شخصی و سرورهای موجود از راه دور

 POB کنترل از راه دور صفحه نمایش ها، صفحه کلیدها و... از طریق سیستم . 

 POB مشاهده ی تمام اطالعات موجود در پایگاه داده سیستم یکپارچه، از طریق . 

نظارت

عملکـرد نظـارت POB یـا POB KPI Explorer ایـن امـکان را برای شـما فراهـم می آورد 

تـا نظـارت کاملی بـر فرآیندها، هـدف، عملکرد، سـطح خدمات و... داشـته باشـید. کارکرد 

نظـارت از بخش هـای مهـم فرآینـد مدیریـت خدمـات اسـت و آن را می توان متناسـب با 

نیـاز هر کاربـر POB تنظیـم کرد.

گزارش ها

می توانیـد بـا اسـتفاده از امکانـات بخـش گزارش ها در 

POB، انـواع گزارش هـای مرتبـط بـا هـر نوع شـاخص 

کليـدی عملکـرد را تهیـه کرده و از دسـتیابی بـه اهداف 

کسـب وکار خـود مطمئـن شـوید. در دسـترس بـودن 

آمـار و گزارش هـای آنالیـن بـه شـما اجـازه می دهـد 

کـه پیوسـته بـر رضایـت مشـتری، کیفیـت خدمـات، 

سـودآوری و رونـد بـازار نظـارت داشـته باشـید.

مدیریت  سیستم  یک  با  یکپارچگی  طریق  از  همچنین، 

دسکتاپ، می توانید از امکانات زیر بهره مند شوید:

 . تهیـه ی گزارش هـای مربـوط بـه دارایی های بسـیار و 

     مدیریت پیکربندی 

 . تهیـه گزارش هـای چنـد مرجعـی که POB و سیسـتم 

     مدیریت دسکتاپ را پوشش می دهند. 

»نرم افـزار POB یـک راهـکار فوق العـاده اسـت. چـون 
از  قابلیت هـای خـارج  قابلیت هـای اصلـی،  بـر  عـالوه 
بسـته  )فراتر از وعده های داده شـده( بسـیاری هم دارد. 
مـا خیلـی سـریع و راحت توانسـتیم ایـن نرم افـزار را در 
سـازمانمان مسـتقر کنیـم و تأثیرش را خیلی سـریع تر از 

چیـزی کـه فکـرش را می کردیـم، مشـاهده کردیم.«
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