مدیریت دانش

Knowledge Management
مدیریت دانش در ماژول مدیریت پيشخوان خدمات  ،POBویژگی کامال یکپارچه ای می باشد که حجم کار
پيشخوان خدمات را کاهش می دهد .همانگونه که در حال حاضر دانش به روز موجب یافتن راه حل توسط
خود کاربران شده و تعداد تماس ها را به طور قابل مالحظه ای کاهش داده است.
ویژگی های مذکور ،میزان و دفعات استفاده از راه حل ها را افزایش داده و با افزوده شدن آن ها به مدیریت
ً
دائما رو به رشد راه حل هال ارائه شده را ضمن
دانش  ،POBسازمان شما امکان بهره مندی از منبع عظیم و
یکپارچگی با فن آوری  Right Answersخواهد داشت.

صرفه جویی در زمان و سرمایه با خدمات خالق پورتال کاربران
پیشروی با دانش
چارچـوب  ITILمدیریـت دانـش را بـه عنـوان
روشـی مهـم بـرای افزایـش بهـره وری بـه
حسـاب مـی آورد .دانـش موجـود بـا توجـه به
سـرویس ارائـه شـده ،بازیافـت و یـا منتشـر
شـده و در نتیجـه بـه طـور مسـتمر افزایـش
می یابـد .ایـن بدیـن معناسـت کـه نیـازی بـه
«از صفـر شـروع کـردن» نیسـت .نرم افـزار
 POBبـه عنـوان یـک راهـکار کاملا سـازگار و
معتبـر  ،ITILقابلیت هـای مدیریـت دانـش
کاملا یکپارچـه ای از جملـه مولفه هایـی بـرای
مدیریـت دانـش را پیشـنهاد و آن هـا را در
اختیـار کاربران نهایـی و تحلیلگران پشـتیبانی
قـرار می دهـد.

قدم بعدی را بردارید!

امروزه زمان و پول کمیاب هسـتند ،لـذا این فرصت را
بـه خود بدهید کـه ببینید آیا  Wendiaمیتواند شـما

را بـا ارائـه یـک راه حل مدیریـت دانش اثبات شـده و
کامال یکپارچـه در کاهش هزینههـا و محدودیتهای

زمانیتـان یاری رسـاند یا خیر.

پورتــال کاربــران بــا یکپارچگــی کامــل بــا مدیریــت پیشــخوان خدمــات  ،POBکاربــران
نهایــی را قــادر می ســازد کــه پیــش از ارســال موضوعــی بــه پیشــخوان خدمــات بــه
ســرعت پاســخ ســواالت مرتبــط بــا پشــتیبانی را بیابنــد.
بدینوســیله تماس هــای غیرضــروری بخــش پيشــخوان خدمــات کاهــش یافتــه و
بهــره وری کاربــران و بخــش پشــتیبانی افزایــش می یابــد.
کاربـران نهایـی بـا بهره گیـری از مدیریـت دانـش ضمـن حـل و فصـل وقایع به دسـت خود
می تواننـد نظـرات خـود را بـرای هر مقاله ثبت کـرده و بر کیفیـت دانش بیافزاینـد .عالوه بر
ایـن ،پیشـخوان سـرویس آنالین شـبانه روزی نیـز در اختیار آن هـا خواهد بود.
مدیریت دانش مزایای زیر را برای شما در بر دارد:
دسترسی  7 × 24به پيشخوان خدمات آنالین
کاهش تعداد تماس با بخش خدمات
قابلیت جستجوی ساده
آموزش کاربر و بهره گیری از تاثیر یادگیری
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صرفه جویی در زمان و سرمایه با پشتیبانان سریع و شایسته
قابلیت تحلیلگر پشتیبانی منحصرا به اعضای مرکز پشتیبانی شما اختصاص داده شده است
تا به وسیله آن پاسخ های سریع و آسان را در اختیار قرار دهند ،زمان مکالمه را کاهش داده
و ضمن رعایت نوبت ،کیفیت تماس را افزایش دهند .قابلیت تحلیلگر پشتیبانی به همراه
یک رابط کاربری بصری ارائه می گردد و دسترسی تیم های پشتیبانی را به پایگاه داده دانش
عمومی و خاص شرکتی و یافتن راه حل های سریع ممکن می سازد.
ضمن آنکه یکپارچگی کامل با ماژول مدیریت پيشخوان خدمات  POBنیز ،کارکنان پشتیبانی
را قادر می سازد تا راه حل ها را به هم پیوند زده و گره از وقایع بگشایند.

جزئیات دانش POB؛ نمایش دانش در مشکلی که کاربر آن را ثبت کرده است.

فهرست دانش؛ نمایش دانش هایی که بر اساس جستجوی کاربر استخراج شده است.

عدم نیاز به شروع از صفر

بـا قابلیـت تحلیلگـر پشـتیبانی ،اشـتراک
دانـش بیـن بخش هـای مختلـف پشـتیبانی،
سـاده شـده و ضمن ارائه پشـتیبانی در تمامی
سـطوح با اسـتفاده از پایگاه دانـش ،موارد زیر
در اختیـار شـما خواهـد بود:
کاهش مدت تماس

.
 .افزایـش کیفیـت راهکارهـای ارائه شـده به
باالترین سطح
 .آموزش تحلیـلگر :آمـوزش به موقع بـرای
تمامی سطوح پشتیبانی
 .بهینه سازی فرآیند ،مطابق با ITIL

مدیریت دانش و راه حل ها
با مدیریت دانش  ،POBگروه های پشتیبانی
قادر به ایجاد و مدیریت مقاالت دانش هستند
تا در دسترس تحلیلگران پشتیبانی و کاربران
نهایی قرار گیرد.
بدینوسیله امکان تغییر راه حل های استاندارد
و ایجاد محتوای سفارشی و مقاالت دانش
جدید به منظور مدیریت موثر پایگاه دانش
وجود خواهد داشت.
ضمن آنکه موارد زیر نیز در دسترس شما
خواهد بود:
خلق راه حل های جدید
به روزرسانی و اصالح محتوای موجود
حذف راه حل ها و مقاالت منسوخ شده
بایگانی نمودن مقاالت مربوط به دانش
نسخه بندی مقاالت
قالب های راه حل از پیش تعریف شده
قابــل ذکــر اســت در ابتــدا می بایســت یــک
راه حــل در پایــگاه دانــش ثبــت شــود تــا در
جســتجوهای مرتبــط بعــدی نمایــش داده
شــود.
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مسـلم اسـت کـه شـما نیـازی بـه اختـراع دوبـاره چـرخ نداریـد! از طریـق یکپارچگـی بـا
 ،RightAnswersمدیریـت دانـش  ،POBمشـتمل بـر محتـوای اسـتاندارد بسـته های
دانـش اسـت کـه بیـش از  150000راه حـل بـرای بیـش از  300برنامـه کاربـردی را در بـر
می گیـرد .قالب هـای راه حـل از پیـش تعریـف شـده و فرمت هـای سـازگار ،متضمـن ارائـه
راه حل هـای دائمـی و مدیریـت موثـر آن هـا می باشـند.

تخصیص واضح نقش ها و برخورداری از محتوایی شفاف
مدیریـت دانـش  POBسـه نقـش «مدیـران»« ،تصویب کننـدگان» و «نویسـندگان» را
پشـتیبانی می نمایـد.
ضمـن آنکـه اصلاح راه حل هـا یـا ایجـاد راه حل هـای جدیـد را پیگیـری می نمایـد تـا از کار
همزمـان چنـد نویسـنده بـر روی یـک مطلـب جلوگیـری به عمـل آورد.

ممیزی ها و گزارشات
تمامـی ویرایش هـای انجـام شـده بر راه حل هـای موجود در جـدول تاریخچـه راه حل ،ثبت
می گردنـد .ایـن مجموعـه ممیـزی اطالعاتـی را در رابطـه بـا نویسـنده ،وضعیـت ،مخاطب و
تاریـخ آخریـن اصالحیـه در اختیار قـرار می دهد.
داشـبورد حقایـق سـریع بـه منظـور حمایـت از بهره وری ،اسـتفاده مناسـب و کیفیـت محتوا
مـروری کلـی در رابطـه بـا نـوع اسـتفاده و ایجـاد راه حل ارائـه می دهد.
«شـرکت  Wendiaمی دانـد کـه چگونـه بـه حـل چالش هـای مشـابه در زمینه هـای دیگـر بپـردازد،

اعضـای ایـن گـروه شـناخت درسـتی از صنعـت و سـازمان های بزرگتـر دارنـد .مـا در فرآیندهایمان ار

تجربـه آن هـا بهـره بـرده و به عقیـده مـن  Wendiaحرفـه ای و کامال واجد شـرایط بـرای درک نیازها و
شـرایط خـاص ما می باشـد و در عیـن حال آن ها با پیشـنهادات خود ،ما را در سـازگار نمودن سیسـتم

و سـازمان یـاری رسـاندند و ایـن امـر در مرحلـه ای کـه مـا مجبـور بـه یافتـن راهی بـرای امـور داخلی

بودیـم ،بسـیار حائز اهمیـت بود».
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