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جسـت وجوگر شـاخص کليـدی عملکـرد Wendia POB ابـزار ارزشـمندی برای نظـارت بر وضعیت کسـب وکار 
شماسـت. ایـن نرم افـزار نظارتی با نمـای گرافیکـی و در لحظه، امکان مشـاهده ی  دقیق داده هـای گوناگون را 
بـرای شـما میسـر می سـازد. ایـن نرم افـزار می توانـد به صـورت مسـتقل از POB اجرا شـده و اطالعـات مورد 

نیـاز را مسـتقیم از پایـگاه داده اصلـی POB بازخوانی کند.

 POB اسـتفاده از جسـت وجوگر شـاخص کلیـدی عملکـرد
یـک روش پایـدار، سـریع و کاربرپسـند بـرای نظـارت بـر 
عملکـرد POB اسـت. ایـن ابـزار  بـه ارائـه ی دیـدی کلـی برای 
نظـارت و مدیریـت بهینـه بـر محیـط خدمـات، کمـک می کند.

مزايا برای سازمان شما

و  کنترل  در  که  است  مدیریتی  پلتفرم  یک   POB نرم افزار 

مدیریت زیرساخت فناوری اطالعات به شما یاری  می رساند. 

همچنین، با ارائه ی دیدی کلی و معتبر از مشکالت جاری، 

و  رخدادها  بر  کامل  نظارتی  که  می دهد  اجازه  شما  به 

عملکردهای کل سیستم POB داشته باشید. به کمک این 

ابزار، عملکرد کارکنان در هر موقعیتی، سریع و متناسب با 

وضع موجود خواهد بود.

سودمند برای کاربر

جست وجوگر شاخص کليدی عملکرد POB به مدیران اجازه 

مختلف  خدمات  پیشرفت  و  اجرا  نحوه ی   بر  که  می دهد 

باشند.  داشته  همه جانبه  نظارتی   POB وظایف  به  مربوط 

مدیریت  برای  را  منحصربه فردی  تجسم  جست وجوگرها 

سریع و آسان محیط POB فراهم می آورند و قابلیتی دارند 

که می توان آن ها را برای جست وجوهای خاص تنظیم کرد 

تا کاربر یا گروهی از کاربران قادر به دیدن نمای کلی سریع و 

معتبری، از وضعیت موجود، در زمینه ای خاص باشند.

ارائه ی مزایای رقابتی

به  کارآمد  و  سریع  پاسخ های  ارائه ی  به  وابسته  کسب وکار  کنونی  دنیای  در  پیشرفت 

تغییرات درون سازمانی، از سوی بخش خدمات فناوری اطالعات، است.

جست وجوگر شاخص کليدی عملکرد POB، با ارائه ی امکان نظارت کامل بر رخدادها و 

عملکردها، به تقویت محیط کار شما کمک بسزایی می کند.

امکان تعریف جست وجوگرهای ساده و پیچیده

هـر فـرد می توانـد معتبرترین جسـت وجوگر را، بر اسـاس انتخاب های سـاده ی از پیش 

تعریف شـده یـا بر اسـاس جسـت وجوگرهای پیچیـده ی SQL تعریف کند.

POB نگاهی دقیق تر به جست وجوگر شاخص کليدی عملکرد

جسـت وجوگر های شـاخص کليـدی عملکـرد POB می تواننـد از منـوی مربـوط بـه خود 

آغـاز شـوند، در پنجره هـای مـرور POB ارائـه داده شـوند یـا بخـش الینفکـی از هـر 

پنجـره ی جزئیـات POB باشـند. 

بـرای ارائـه ی گرافیکـی داده هـای POB، شـماری از انـواع نمودارهـای میلـه ای، خطی، 

مسـاحتی، پراکندگـی، دایـره ای و... در دسـترس شـما قـرار خواهـد گرفت.

جسـت وجوگرهای شـاخص کليـدی عملکـرد را می تـوان بر اسـاس یک زمان سـنج یا بنا 

بـه یک درخواسـت، به صورت خـودکار، به روزرسـانی کرد.

کاربـران می تواننـد جسـت وجوگرهای جدیـدی را در POB ایجـاد کرده و بـا پارامترهای 

اصلی و سـطح امنیتـی، سفارشی سـازی نمایند.

با کمک جست وجوگر شاخص کليدی عملکرد POB گسترده ترین جامعه ی کاربری نیز، تنها 

با صرف چند دقیقه، می تواند به داده های سیستم POB به منعطف ترین و مطمئن ترین 

شکل ممکن دسترسی پیدا کند.



ابزاری کوچک، تأثیری شگرف

ابـزار  از  بیـش  چیـزی   POB عملکـرد  کليـدی  شـاخص  جسـت وجوگر 

اسـت. مشـاهده 

منابـع  بـه  کجـا  در  کـه  نشـان می دهـد  بـه شـما  ایـن جسـت وجوگر 

فنـاوری اطالعـات بیشـتر نیـاز داریـد و با دسترسـی مسـتقیم بـه پایگاه 

داده POB، امـکان ارائـه ی پارامترهـای عـددی گوناگـون، در یـک شـکل 

گرافیکـی و در زمـان واقعـی، را بـرای شـما فراهـم می کنـد. همچنین، به 

کمـک آن می توانیـد بـر چگونگـی تغییر مقادیـر کلیدی پایـگاه داده، طی 

یـک دوره ی زمانـی و در سرتاسـر دوره ی ارائـه ی خدمات،  نظارت داشـته 

. شید با

جسـت وجوگر شـاخص کليدی عملکـرد POB به اپراتورهـا و متخصصان 

تأخیـر،  گونـه  هـر  بـدون  تـا،  می دهـد  امـکان  کاربـردی  برنامه هـای 

مشـکالت را شناسـایی کننـد.

این ابزار، طیف وسیعی از جست وجوگر ها را، به منظور نظارت بر خدمات  

مختلف POB، ارائه می کند. با تلفیق جست وجوگرها، جست وجوگرهای 

بود و می توانید  قابل مشاهده خواهند  کاربر پسند  نمای  مختلف در یک 

رنگ، توضیحات،  به تفکیک  را دقیق و واضح،  آن ها  از  اطالعات هریک 

مؤلفه ها و... مشاهده کنید.

شایان ذکر است، برای اجرای جست وجوگرهای شاخص کليدی عملکرد، 

کاربران  همچنین،  ندارید.   POB نرم افزار  کامل  نسخه ی  نصب  به  نیازی 

 POB منوی  از  را   POB عملکرد  کليدی  شاخص  جست وجوگر  می توانند 

اجرا نمایند.

مشاهده ای مستقل و یکپارچه

جسـت وجوگر شـاخص کليـدی عملکـرد POB می توانـد بـدون اجـرای 

سیسـتم POB و مسـتقل از آن اجرا شـود. بـه این ترتیـب، می تواند دید 

مناسـبی از وضعیـت موجـود را در اختیار همـه )مدیـران، توزیع کنندگان، 

مشـاوران پشـتیبانی و ...( قـرار دهد.

POB پنجره مرور کلی

POB مرورگر شاخص های کلیدی عملکرد

»روشـن اسـت کـه مـا کارشناسـان علـم رایانـه نیسـتیم. به همیـن علت 
هـم، در انتخـاب نرم افـزار مـورد نظرمـان تأکیـد زیـادی روی کاربرپسـند 
بـودن نرم افـزار داشـتیم. چون سیسـتم مورد نظـر، پیش از هـر چیز، باید 
بـه راحتـی قابـل اسـتفاده باشـد. یعنی مـا درباره ی مسـائل فنـی نگرانی 
نداشـته باشـیم تـا بتوانیـم روی پاسـخگویی بـه تماس گیرنده هـای غالبًا 

کنیم.  تمرکـز  وحشـت زده مان 
معمـوالً هیچ کـس نمی خواهد تمـام روز را مقابل یک نمایشـگر بنشـیند، 
امـا از آنجاکـه مـا مجبوریم برای پاسـخگویی به مشـتریانمان ایـن کار را 

بکنیـم، واقعـًا راه حلی بهتـر از POB پیـدا نکردیم.«
کارین فیچتینگ، مسئول POB در مرکز اطالعات سموم سوئد
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