جستجوگر شاخص کليدی عملکرد
KPI Explorer

جسـتجوگر شـاخص کليـدی عملکـرد  Wendia POBابـزار ارزشـمندی اسـت کـه بـر وضعیت کسـب و
کار شـما نظـارت خواهـد نمـود .ایـن نـرم افـزار نظارتـی با نمـای گرافیکـی و در لحظـه ،نگاهـی دقیق به
داده هـای گوناگـون را ممکـن می سـازد .ایـن نرم افـزار می تواند بـه صورت مسـتقل از  POBاجرا شـده
ً
مسـتقیما از پایـگاه داده اصلـی  POBبازخوانـی نماید.
و اطالعـات مـورد نیـاز را

جســتجوگر شــاخص کليــدی عملکــرد  POBشــما را قــادر
میســازد تــا بــا یــک دیــد کلــی بــر محیــط خدمــات خــود

نظــارت و مدیریــت داشــته باشــید.

جستجوگر شاخص کليدی عملکرد POBروشی پایدار ،سریع و
کاربر پسند را برای نظارت بر عملکرد  POBارائه می دهد.

مزايا برای سازمان شما
نرم افـزار  POBیـک پلـت فـرم مدیریتـی اسـت کـه
شـما را قـادر بـه کنتـرل زیرسـاخت فنـاوری اطالعـات
خـود سـاخته و موجب کارآمـدی و جلب اعتمـاد هرچه
بیشـتر آن می گـردد .همچنیـن نظارتـی کامـل بـر وقایع
و عملکردهـای کل سیسـتم  POBرا همـراه بـا یک دید
کلـی و معتبـر از مشـکل جـاری ارائـه می نمایـد .لـذا
کارکنـان را قـادر می سـازد تـا در هـر موقعیتی ،سـریع و
بـه شـکلی مناسـب عمـل نمایند.

سودمند برای کاربر
جستجوگر شاخص کليدی عملکرد  POBامکان نظارت
بر نحوه اجرا و پیشرفت خدمات مختلف مربوط به
وظایف  POBرا برای مدیران به ارمغان می آورد.
جستجوگرها تجسم منحصر به فردی را برای مدیریت
سریع و آسان محیط  POBفراهم می آورند و می توانند
با قابلیت جستجوهای خاص تنظیم گردند تا کاربر و
یا گروهی از کاربران قادر به دیدن نمای کلی سریع و
معتبری از وضعیت موجود در زمینه ای خاص باشند.

ارائه مزیت های رقابتی
پیشرفت در دنیای کنونی تجارت بستگی زیادی به ارائه پاسخ های سریع و کارآمد
به تغییرات درون سازمانی از سوی بخش خدمات فناوری اطالعات دارد.
جستجوگر شاخص کليدی عملکرد  POBامکان نظارت کامل بر وقایع و عملکردها
را در اختیار شما قرار داده ،در نتیجه موجب تقویت محیط کار شما می گردد.

تعریف نمودن جستجوگر
هـر فـرد می توانـد معتبرترین جسـتجوگر را بر اسـاس انتخاب های سـاده از پیش
تعریـف شـده و یـا بر طبق جسـتجوگرهای پیچیـده  SQLتعریف نماید.

نگاهی دقیق تر به جستجوگر شاخص کليدی عملکرد POB
جسـتجوگرهای شـاخص کليـدی عملکـرد  POBمی تواننـد از منـوی مربـوط بـه
خـود آغـاز شـوند ،در پنجره هـای مـرور  POBارائـه داده شـوند و یـا می تواننـد
بخـش الینفکـی از هـر پنجـره جزئیـات  POBباشـند.
بـرای ارائـه گرافیکی داده های  POBشـماری از انواع نمودارهـا همچون نمودارهای
میله ای ،خطی ،مسـاحتی ،پراکندگی ،دایره ای و ...در دسـترس می باشـد.
جسـتجوگرهای شـاخص کليـدی عملکـرد را می تـوان بر اسـاس یک زمان سـنج و
یـا بنـا به یک درخواسـت ،بـه صورت خـودکار بـه روز نمود.
نرم افـزار  POBایـن امـکان را می دهـد کـه کاربـران جسـتجوگرهای جدیـدی را
در  POBایجـاد کـرده و بـا پارامترهـای اصلـی و سـطح امنیتـی ،سفارشی سـازی
نما یند .
با کمک جستجوگر شاخص کليدی عملکرد  POBگسترده ترین جامعه کاربری نیز
با صرف چند دقیقه زمان می تواند به داده های سیستم  POBبه انعطاف پذیرترین
شکل ممکن دسترسی داشته باشد و به باالترین سطح اطمینان دست یابد.

پنجره مرور کلی POB

ابزاری کوچک ،تاثیری شگرف
جسـتجوگر شـاخص کليـدی عملکـرد  POBچیـزی بیـش از ابـزار
مشـاهده اسـت و ایـن فرصـت را برای مدیـران فراهم مـی آورد که بر
چگونگـی اجـرا و توسـعه خدمات مختلـف در رابطه بـا وظایف POB
نظارت داشـته باشـند.
بعلاوه جسـتجوگر بـه شـما نشـان می دهـد کـه کجـا نیـاز بـه منابـع
اضافـی فنـاوری اطالعـات داریـد و بـا دسترسـی مسـتقیم بـه پایگاه
داده  POBامـکان ارائـه پارامترهـای عـددی گوناگـون در یـک شـکل
گرافیکـی و در زمـان واقعـی و نیـز نظـارت بـر چگونگی تغییـر مقادیر
کلیـدی پایـگاه داده طـی یـک دوره زمانـی و در سراسـر دوره ارائـه
خدمـات را فراهـم می کنـد.
جسـتجوگر شـاخص کليدی عملکرد  POBبـه اپراتورها و متخصصان
برنامه هـای کاربـردی امـکان می دهـد تـا بـه دور از هرگونـه تأخیـر
مشـکالت را شناسـایی نمایند.
مزایای کلیدی این نرم افزار به شرح زیر است:
ایجاد طیف وسیعی از جستجوگرها به منظور نظارت بر خدمات
مختلف POB
با تلفیق جستجوگرها ،جستجوگرهای مختلف در یک نمای
کاربرپسند قابل مشاهده خواهند بود .اطالعات هریک از آن ها به
صورت دقیق و واضح با تفکیک رنگ ،توضیحات ،مولفه ها و ...قابل
مشاهده خواهد بود.
برای اجرای جستجوگرهای شاخص کليدی عملکرد ،نیازی به
نصب ورژن کامل نرم افزار  POBنیست.
کاربران می توانند جستجوگر شاخص کليدی عملکرد  POBرا از
منوی  POBاجرا نمایند.
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مرورگر شاخص های کلیدی عملکرد POB

«آنچــه کــه مســلم اســت مــا کارشناســان علــم رایانــه نیســتیم ،لــذا بــه
هنــگام توصیــف مشــخصات مــورد نیــاز ،تاکیــد بســیاری بــر کاربرپســند
بــودن نرم افــزار داریــم .در مرحلــه اول ،سیســتم مــورد نظــر می بایســت

بــه راحتــی قابــل اســتفاده باشــد بــه طــوری کــه مــا بــدون نگرانــی دربــاره
مســائل فنــی بتوانیــم بــر اطمینــان بخشــی بــه تمــاس گیرنده هــای غالبـ ً
ـا

وحشــت زده تمرکزنماییــم.

معمـوال هیچکـس تمایـل نـدارد تمـام روز در مقابـل یک نمایشـگر بنشـیند،
امـا از آنجایـی کـه مـا مجبـور بـه انجام ایـن کار هسـتیم ،مـن نمی توانـم راه
حلـی بهتـر از آنچـه یافته ایـم را تصـور کنم».

کارین فیچتینگ  /مسئول  POBمرکز اطالعات سموم سوئدی

مشاهده ای مستقل و یکپارچه
جســتجوگر شــاخص کليــدی عملکــرد  POBمی توانــد بــه طــور
مســتقل و بــدون بــاز نمــودن سیســتم  POBاجرا گــردد .بدینوســیله
دیــد مناســبی از وضعیــت در اختیــار همــه (از جملــه مدیــران ،توزیــع
کننــدگان ،مشــاوران پشــتیبانی و دیگــران) قــرار می گیــرد.
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