یکپارچگی Wendia
با سايرمحصوالت

در حالــی کــه بعیــد اســت یــک شــرکت بـرای همیشــه بتوانــد هــر راهــکار نــرم افـزاری را عرضــه نمایــد،
شــرکت  Wendiaاز بهترین هــا در مدیریــت خدمــات فنــاوری اطالعــات بــوده و همــواره از نیــاز بــه
اتصــال بــا راهکارهــای موجــود و در حــال توســعه آگاه اســت.

مزايا برای سازمان شما
دسترســی آســان بــه اطالعــات معتبــر ،منجــر به بهینه ســازی
منابــع ســازمان و مشــاهده نمــای کلــی کســب و کار توســط
مدیــر خواهــد شــد .بــا پلت فــرم بــاز  POBشــما می توانیــد
تمامــی ابزارهــای موجــود خــود را حفــظ نمــوده و از ابزارهــای
جدیــد نیــز اســتفاده نماییــد.

مزايا برای کاربر
یکپارچگــی ســاده بــا ســاير محصــوالت منجــر بــه ورود
اطالعــات بیشــماری بــه سیســتم شــده و بديــن ترتیبکاربــر
بــه تمامــی اطالعــات مــورد نیــاز بــرای اجــرا دسترســی
داشــته ،در مــورد محیــط فنــاوری اطالعــات مطلــع بــوده
و بــا دسترســی بــه ســایر رایانه هــا از راه دور ،اقــدام بــه
صــدور گــزارش ،مشــاهده داشــبوردها و دریافــت اطالعــات از
سیســتم های تلفــن و ...می نمایــد.

یکپارچگی و اتصال با تمامی سیستم ها
نرم افــزار  POBبــا یکپارچگــی قــوی بــا سیســتم های
پرکاربــرد نظیــر سیســتم های دسترســی از راه دور و ابزارهــای
مدیریــت سیســتم و مدیریــت دســکتاپ مرتبــط می شــود.
اســتفاده از  POBبــا دیگــر ابزارهــا متضمــن دسترســی آســان بــه

اطالعــات و اســتفاده مجــدد از اطالعــات بــا ارزش مــی باشــد و در
نتیجــه آن ،جریــان اطالعــات در سراســر ســازمان تقویــت میشــود.

ابزارهای مدیریت سیستم

نرم افــزار و پایــگاه داده  POBبــا ابزارهــای مدیریــت سیســتم کامـ ً
ا مرتبــط
اســت .در نتیجــه ایــن رابطــه ،ابزارهــا بــر اســتفاده و تغییــرات توســط POB
نظــارت داشــته و در صــورت تغییــرات وقایــع بــه روزرســانی ها صــورت
می گیــرد و در صــورت حــل وقایــع ،زنــگ خطرهــا خامــوش می گردنــد.

سیستم های مدیریت دسکتاپ
مديريــت پیکربنــدی و دارایــی  ،POBتصویــری گرافیکــی از محیــط شــما
مشــتمل بــر شــبکه بيرونــی ،شــبکه محلــی ،رایانه هــای بــزرگ ،ســرورها،
مشــتریان ،شــبکه و ...ارائــه می دهــد .بــا یکپارچگــی بیــن ابــزار مدیریــت
دســکتاپ ( )DTMو  POBمی توانیــد موجــودی فعلــی و اطالعــات
سیســتم را از طریــق ابــزار  DTMدر همــان سیســتم مشــاهده نماییــد.

سیستم های دسترسی از راه دور
نرم افــزار  POBتنظيمــات مــوارد پيکربنــدی و اطالعــات دقیــق در مــورد
هــر دارایــی را کنتــرل می نمایــد .همچنیــن تاریخچــه کامــل و ارتبــاط آن بــه
مشــتری مربوطــه و مــکان او را نیــز تحــت کنتــرل دارد.
مدیریــت پیکربنــدی  POBابــزاری قدرتمنــد بــرای مدیریــت محیــط فناوری
اطالعــات شماســت .یکپارچگــی بــا سیســتم  DTMامــکان دسترســی از راه
دور و دســتیابی بــه مکمل هــای بیشــتر  POBرا نیــز فراهــم مــی آورد .تنهــا
بــا یــک کلیــک مــاوس POB ،می توانــد سیســتم دسترســی از راه دور را
فعــال نمــوده ،اطالعــات مــورد نیــاز را بــه منظــور نظــارت بــر رایانــه دیگــر
منتقــل نمایــد.

سيستم های ( CTIیکپارچگی تلفنی کامپیوتر)
از طریــق یکپارچگــی بــا یــک سیســتم  ،CTIتمامــی اطالعــات
مربــوط بــه تمــاس گیرنــده بــه صــورت خــودکار وارد خواهــد شــد
و بديــن ترتیــب در زمــان کارکنــان بخــش خدمــات صرفه جویــی
می گــردد .بعــاوه  POBاز رابطــی برخــوردار اســت کــه تمامــی
سیســتم های اصلــی  CTIمی تواننــد بــه آن متصــل گردنــد.

گزارشات و داشبوردها
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.
داشــبورد  ،POBتنــوع کاملــی از نمودارهــا و گراف هــا را ارائــه
می دهــد کــه تجســمی عالــی از داده هــا را فراهــم مــی آورد.

چارچوب وب سرويس ها

نرم افزارهای  ERPو سيستم های مالی
یکپارچه ســازی کارآمــد  POBبــا هــر ( ERPبرنامه ريــزی منابــع
انســانی) و دیگــر سیســتم های مالــی ،صــدور صورتحســاب خدمــات
ارائــه شــده را تســهیل می نمایــد.

ابزارهای استقرار نرم افزار
یکپارچگی با ابزارهای استقرار نرم افزار بر اساس قابلیت میانبرهای
استاندارد در  POBو ظرفیت آن برای اجرای برنامه ها /اسکریپت های
خارجی ،همراه با امکان  POB Webو یا میزان داده های برنامه ریزی
شده قابل اجراست.

نرم افــزار  POBبــرای تبــادل بــا نرم افزارهــای دیگــر بــه همــراه
یــک چارچــوب وب ســرويس ()Web Services Framework
عرضــه می گــردد .بدیــن ترتیــب آن هــا قــادر بــه بازیابــی و نگهــداری
اطالعــات در پایــگاه داده  POBخواهنــد بــود.

«ما ارزیابی کاملی انجام دادیم و  POBرا به دلیل قابلیت ها و امکانات

فوق العاده برای سفارشی سازی ،یکپارچه سازی و گسترده سازی برگزیدیم.

بعالوه  Wendiaبا منابع بسیار عالی و مجموعه ای از مهارت های دائمی و نیز

درکی خوب از نیازهای ما به عنوان  SMBخود را متمایز ساخته است و توانایی
آن را داشته که ما را از طریق فرآیند پیاده سازی هدایت نماید و اینگونه بدون
کاهش بهره وری ،امکان استفاده کارآمد از زمان و هزینه ها را فراهم آورد»
الرس بردسن  /مدیر کل Nettverkspartner

ایمیل و تقویم
ايميل های ورودی و خروجی  POBاز Microsoft Outlook Lotus
 Notesو  SMTP/POP3پشتیبانی می نماید و یک هماهنگی کامل
دو طرفه در زمینه وظایف و قرار مالقات های بین  POBو Microsoft
 Outlookو  Lotus Notesوجود دارد.

هماهنگ سازی داده ها
داده ها را می توان از طریق منابع داده خارجی در  POBبارگذاری نمود.
این داده ها می توانند در یک بازه زمانی مشخص بوده یا به صورت
دستی باشند .نرم افزار  POBاز تمامی فرمت های فایل های قابل
دسترسی توسط  OLEDB / ADOو یا فایل های( CSVفایلهایی که
با کاما از هم جدا شده اند) پشتیبانی می نماید.
همچنین شما می توانید از POB Web Services Framework
برای به روزرسانی پایگاه داده  POBبه طور مستقیم استفاده نمایید.
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