زیرساخت
Infrastructure

نــرم اف ـزار  POBیــک مجموعــه کامــل از ماژول هــای نرم اف ـزاری ب ـرای مدیریــت فرآیندهــای کســب
و کار در ســازمان خدماتــی می باشــد .ایــن مجموعــه از ابتــدا بــا در نظــر داشــتن دو مقولــه عملکــرد و
مقیاس پذیــری شــکل گرفتــه و بــر اســاس معمــاری چنــد ســکویی ( )Cross Platformطراحــی شــده
اســت تــا بتوانــد محدودیت هــای زیرســاخت فنــاوری اطالعــات شــما را اندازه گیــری نمایــد.

قابلیت استفاده

راه حل مورد نیاز

امـکان دسترسـی بـه زیرسـاخت های  POBاز طریـق دسـتگاه های
بسـیاری وجـود دارد .نظـارت و حفـظ پلت فرم  POBتوسـط مدیران
سیسـتم از طریـق رابـط بصـری تسـهیل شـده و اعمـال تغییـرات در
رونـد کار ،طـی سـاعات کاری و بـدون اختلال در محیـط تولیـد را
ممکـن می سـازد .الزم بـه ذکـر اسـت کـه  POBتاکیـد بسـیاری بـر
رابـط مشـتری در سـاختار مدیریـت خدمـات دارد.

هنگامیکــه شــرکت شــما قــادر بــه تولیــد و ارائه بــه موقــع محصوالت
و خدمــات بــا کیفیــت و قیمــت مناســب اســت ،می توانیــد رقابــت
موثرتــری بــا دیگــر رقبــا داشــته باشــد.
سیســتم های فنــاوری اطالعــات شــما در تحقــق ایــن امــر بســیار
اهمیــت دارنــد .زیرســاخت  POBشــما را در ارائــه سیســتم های
تولیــدی و خدمــات بــا پشــتیبانی قــوی یــاری می رســانند.

انعطاف پذیری

مبانی زیرساختی

انعطاف پذیــری  ،POBسفارشی ســاختن راهــکار شــما را تســهیل
نمــوده و نیازهــای ســازمان شــما را بــرآورده می ســازد .شــما
می توانیــد بــدون هرگونــه مهــارت برنامه نویســی ،تغییــرات مــورد
نظــر خــود را اعمــال نماییــد POB .بــر اســاس آخریــن محیــط
برنامه نویســی شــرکت مایکروســافت و بــا اســتفاده از ســاختارهای
 .NET Frameworkاز جملــه  WPF ،WCF ،ASP.NETو...
طراحــی شــده اســت.

زیرساخت  POBبر اساس پنج اصل اساسی ایجاد شده است:
دسترسی باال
بنای فرآیند اتوماسیون بر اساس بهترین شیوه های ITIL
کاهش هزینه کلی مالکیت
بازگشت سرمایه (چه مالی و چه عملیاتی)
انعطاف پذیری و مقیاس پذیری
شــما می توانیــد محصــول مــا را بــرای مطابقــت هرچــه بیشــتر بــا
نیازهــای متغیــر در کســب و کار خــود ،تنطیــم نماییــد.

راهــکار  ،POBبــه ســادگی بــا ســایر سیســتم ها و نرم افزارهــای
ســازمان شــما یکپارچــه می گــردد .یکپارچگــی کامــل بــا محصــوالت
و سیســتم های شــرکت های دیگــر از جملــه :سیســتم های مالــی،
سیســتم های نظارتــی ،سیســتم های اســکن و اســتقرار ،ایمیــل
و ...اســتفاده از آن را آســان نمــوده و بهــره وری کاربــر نهایــی را
تضمیــن می نمایــد.

سالهاســت کــه مشــتریان بــا  Wendiaهمتـراز شــده انــد چراکــه فــن آوری

یکپارچگی

.
.
.
.
.

مــا امــکان داشــتن ســرعت ،انعطــاف پذیــری و یکپارچه ســازی بســیار
بیشــتر را فراهــم مــی آورد.

مــا بــا پایبنــدی بــه تعهداتمــان ،درک نیازهــای مشــتریان و نهایتــا ارائــه

راه حل هایــی کــه کارایــی آن هــا ثابــت شــده اســت ،اعتمــاد مشــتریان
ســازمانی را جلــب نموده ایــم.

چالش های کسب و کار

نظارت

خودکارســازی و مدیریــت کســب و کار می تواننــد بــه انــدازه پلت فــرم
ـئول جــاری بــودن فرآیندهــای مهــم
( )Platformموثــر بــوده و مسـ ِ
شــما باشــند .بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن فرآیندهــا ،عملکــرد مفیــد و
اثبــات شــده پلت فــرم نیــز مهــم جلــوه می کنــد.
پلــت فــرم  POB ITSMمقیاس پذیــر ،بــرای مدیریــت هــزاران
کاربــر همزمــان سیســتم و بــه منظــور ارائــه پشــتیبانی چنــد
ســکویی( )Cross Platformهمزمــان کــه مناســب زیرســاخت
فنــاوری اطالعــات شــما نیــز باشــد طراحــی شــده اســت.
عــاوه بــر ایــن حفــظ ،ارتقــا و بهبــود پلــت فــرم  POB ITSMســاده
بــوده و می تــوان آن را بــه تناســب نیازهــا و قوانیــن کســب و کار
شــما ،تنظیــم نمــود.

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 جــزء
بخش هــای مهــم فراینــد مدیریــت خدمــات اســت و می توانــد بــه
طــور کام ـ ً
ا مســتقلی از سیســتم  POBاجــرا گــردد.
بعــاوه داشــبورد  ،POBانــواع نمودارهــا را بــرای تجســم هــر چــه
بهتــر داده هــا ارائــه می نمایــد .داشــبورد را می تــوان کامــا مجــزا از
سیســتم  POBاجــرا نمــود.

واسط کاربری
راهــکار  POBاز رابط هــای کاربــری مختلفــی از جملــه وینــدوز ،وب
و موبایــل ،بــرای ارائــه خدمــات بــه مشــتریان پشــتیبانی می نمایــد.
کارمنــدان می تواننــد بــه هرگونــه مســائل پشــتیبانی ،از راه دور و از
طریــق هــر یــک از انــواع دســتگاه های  HTMLبی ســیم (از جملــه
رابــط موبایــل یــا تلفن هــای هوشــمند) پاســخگو بــوده ،همچنیــن
مــی تواننــد در هــر جــای دنیــا وظایــف خویــش را انجــام داده و
بــه روز رســانی ها را دانلــود و آپلــود نماینــد .بعــاوه هــر آنچــه مــورد
نیــاز اســت می توانــد بــه ســادگی دانلــود و بــا سیســتم های اصلــی
هماهنــگ گــردد.

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 تــا بــه طــور مــداوم بــر رضایــت مشــتری ،کیفیــت
خدمــات ،ســودآوری و رونــد بــازار نظــارت داشــته باشــید.
شــما می توانیــد گزارشــات خاصــی کــه در برنامه هــای شناخته شــده
ماننــد  Crystal Reportsيــا ،Microsoft Reporting Services
ایجــاد نموده ایــد را بــا  POBیکپارچــه نمــوده و اجــرا نماییــد.

«همــکاری مــا بــا  Wendiaیــک موفقیــت کامــل اســت .ایــن راهــکار واقعا

مــا را بــا داشــتن قابلیت هایــی همچــون انعطاف پذیــری ،سفارشی ســازی

و ارتقــاء آســان و ســریع متقاعــد ســاخته اســت»
فیلیپ اسکوب  /مدیر سیستم و مدیر پروژه Swissinfo
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