مدیریت تشکیالت سازمانی
Enterprise Manager

مدیریـت تشـکیالت سـازمانی ،کنسـول اجرایـی اصلـی  POBمی باشـد و تصویـری گرافیکـی همچـون
«چشـم پرنـدگان» (نـگاه از بـاال بـر کل امـور) را بـرای مشـاهده تمامـی اجـزای  POBفراهم مـی آورد.
ایـن ابـزار بـرای بهینه سـازی و سفارشـی نمـودن راهـکار  POBبسـیار مفیـد اسـت .مدیریت تشـکیالت
سـازمانی ،در اصـل پیاده سـازی رابـط کاربـر گرافیکـی فایل هـای پیکربنـدی اسـت کـه طـرح گرافیکـی
کنترل هـا ،تب هـا و تنظیمـات هـر پنجـره مـورد اسـتفاده در برنامـه  POBرا مدیریـت می نمایـد.

مدیریــت تشــکیالت ســازمانی  POBکاربــران عــادی را

مدیریت تشکیالت سازمانی  POBبرای حفظ رقابت

و ضمــن رعایــت محدودیت هــای تعییــن شــده توســط

بـرای حفـظ تـوان رقابتـی و پیشـی گرفتـن از رقبـا می بایسـت گـردش کار روزانـه
سـازمانتان را بهینه سـازی نماییـد .یـک از نقش هـای اساسـی در ایـن فراینـد بـر
عهـده مدیریت تشـکیالت سـازمانی اسـت که مدیـران  POBرا در انجام وظایفشـان
یـاری رسـانده ،همچنیـن کاربـران عـادی را قـادر بـه سفارشی سـازی رابـط کاربـر
گرافیکـی می نمایـد.

قــادر می ســازد تــا  POBرا مطابــق بــا نیازهــای فــردی

مدیــران ،سفارشی ســازی نماینــد .همچنیــن ،مدیــران

بــرای مدیریــت کاربــران و گــروه هــای کاربــری ،کنتــرل

امنیــت و ...نیــز ،از آن بهــره می گیرنــد.

مزايا برای سازمان شما
این ابزار امکان سفارشی سازی رابط کاربر گرافیکی
را مقدور می سازد .این امر از یک سو موجب تسهیل
کارهای روزانه کاربران و از سویی دیگر به نفع سازمان
می باشد .مدیریت تشکیالت سازمانی  POBمدیران را
قادر به تعریف پروفایل امنیت برای کاربران و گروه های
کاربری می نماید تا خطر نقض امنیت کاهش یافته و
گردش کار در سراسر سازمان بهبود یابد.

مزايا برای کاربر
ایـن ابـزار موجب تسـهیل ایجاد تغییـر در راهکار POB
شـده و بازخوردهـای فـوری تغییرات را در اختیار شـما
قـرار می دهـد .گزینه هـای ویراسـتاری جدیـد ارائـه
شـده ،شـما را قادر به دسـتیابی به نتایج مـورد نیازتان
بـدون اسـتفاده از برنامه نویسـی و یـا پیکربنـدی
فایل هـا می سـازد .علاوه بـر ایـن مدیریت تشـکیالت
سـازمانی بـه مدیـران  POBدر نظـارت و مدیریـت
فعالیت هـای کاربـران  POBکمـک شـایانی می نماید.

ذخیره تغییرات
بــه طــور طبیعــی تمــام سفارشی ســازی های انجــام شــده در مدیریــت تشــکیالت
ســازمانی  POBدر پایــگاه داده ذخیــره می گردنــد .در نتیجــه هرگــز تحــت تاثیــر
ارتقــاء سیســتم  POBقــرار نگرفتــه و از بیــن نمی رونــد.

پیکربندی GUI
مدیریـت تشـکیالت سـازمانی  POBگزینه هـای سفارشی سـازی بسـیاری را در
اختیـار کاربـران عـادی (غیـر مدیـران) قـرار می دهـد تـا تعـداد زیـادی از تنظیمات
 POBرا تغییـر داده و پیکربنـدی آن هـا را مطابـق بـا نیازهـای خـود انجـام دهـد.
ضمـن آنکـه شـما را در بازگردانـدن تنظیمـات اولیه نیز یاری می رسـاند .بعالوه شـما
قـادر بـه انجـام کارهـای زیر نیـز خواهیـد بود:
تغییر برخی از تنظیمات در پنجره انتخاب شده
سفارشی سازی تنظیمات در کنترل انتخاب شده
تعیین موارد مورد جستجو
تنظیم مقادیر مختص به شما
تعریف برگه سفارشی
تغییر کنترل موجود اپراتور جستجو

.
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.
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پنجره مدیریت تشکیالت سازمانی POB

کمک به مدیران POB
مدیریــت تشــکیالت ســازمانی  POBمدیــران را در انجــام فعالیت هــای زیــر یــاری
می نمایــد:
پیکربنـدی پنجره هـای  :POBمدیریـت تشـکیالت سـازمانی  POBشـما را قـادر به
تنظیـم پنجره هـای  POBمی نمایـد بـه گونه ای که دقیقا شـامل اطالعات مـورد نیاز
کسـب و کار شـما باشـد .همچنیـن تنظیـم گزینه هـای امنیتـی بـرای وینـدوز و ...را
فراهـم می آورد.
پیکربنــدی کنترل هــای  :POBشــما ممکــن اســت نیــاز بــه تغییــر برخــی از
کنترل هــا در پنجره هایــی خــاص و یــا حتــی ایجــاد کنترل هایــی جدیــد داشــته
باشــید .مدیریــت تشــکیالت ســازمانی  POBایــن کار را تســهیل نمــوده اســت.
پیکربنــدی جــداول و ســتون های آن هــا :تغییــر و تنظیــم عناصــر پایــگاه داده
(جــداول و ســتون ها) بخــش عمــده ای از قابلیت هــای مدیریــت تشــکیالت
ســازمانی  POBمی باشــد.
مدیریــت کاربــران و گــروه هــای کاربــری :ایــن مســئولیت مســتقیم هــر مدیــر
محســوب می گــردد و مدیریــت تشــکیالت ســازمانی چنیــن وظیفــه ای را ســهل و
روشــن ســاخته اســت.
ایجــاد امنیــت :امنیــت بخــش اساســی هــر سیســتم شــرکتی بــزرگ و پیچیــده
ماننــد  POBاســت .لــذا پیکربنــدی تنظیمــات امنیتــی یکــی از مهم تریــن و
معمولتریــن وظایــف مدیــر محســوب می گــردد .مدیریــت تشــکیالت ســازمانی

راهــی ســریع و راحــت بــرای مشــاهده تنظیمــات امنیتــی سیســتم و تغییــر آن هــا
درزمــان مــورد نیــاز می باشــد.
مدیریــت انتقــال داده هــا :گزینــه بارگــذاری داده موتــوری قدرتمنــد و انعطاف پذیــر
در سیســتم  POBاســت کــه بــه شــما اجــازه می دهــد فرآینــد بارگــذاری داده هــا از
فایل هــای خارجــی بــه پایــگاه داده را خــودکار نمــوده و آن را برنامه ریــزی نماییــد.
شـرایط و دســتورالعمل ها :بــا اســتفاده از ایــن گزینــه می تــوان شــرایط  CMDBرا
تعریــف نمــود و بدیــن ترتیــب در صــورت بــروز شــرایط ،اعمــال مربوطــه (پیام هــا،
تعمیــر و نگهــداری  ،CMDBورود بــه سیســتم ممیــزی ،امکان ســنجی ،اجــرای
برنامه هــا ،تعریــف محدودیت هــای زمانــی و )...بــه صــورت خــودکار اجــرا
می گردنــد.
ورودی و خروجــی گرفتــن از تنظیمــات پیکربنــدی :مدیــر سیســتم تنهــا کافیســت
تنظیمــات پیکربنــدی را در یــک محیــط انجــام دهــد ،ســپس ایــن تنظیمــات را
می تــوان از برنامه نویســی بــه مرحلــه تســت و ســپس بــه تولیــد انتقــال داد.

انجــام امــور متفرقــه :مــوارد دیگــری کــه مدیریــت
تشــکیالت ســازمانی  POBرا ابــزاری بســیار
انعطاف پذیــر نموده انــد شــامل :عملیــات بــا
شــمارنده ها ،منــوی ،POBپشــتیبانی زبــان ،ورودی
و خروجــی از ابزارهــای ترجمــه و ...می باشــد.

«مدیریــت تشــکیالت ســازمانی  POBابــزاری بســیار

مفیــد بــرای مــا می باشــد .همــه چیــز در مــورد

مدیریــت تشــکیالت ســازمانی دارای چهارچــوب ،ســاده و

انعطاف پذیــر اســت .مــا تغییـرات مــورد نیــاز را بــه ســادگی

یــک کلیــک مــاوس و ذخیــره آن هــا در بانــک اطالعاتــی
 POBبــدون هــر گونــه تقاضــای پشــتیبانی از Wendia

ایجــاد می نماییــم .همچنیــن می توانیــم سیســتم خــود

را از نــو بســازیم و بدیــن ترتیــب دقیقــا بــه همــان چیــزی

دســت یابیــم کــه بــدان نیــاز داریــم».
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