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مـاژول مدیریـت تغییـر و پـروژه POB متضمـن اسـتفاده از روش هـا و مراحـل اسـتاندارد، بـه شـکلی مؤثر و 
سـریع، بـرای رسـیدگی بـه تمـام تغییـرات و پروژه هاسـت. بـه نحـوی کـه تغییرات فـوق کمتریـن تأثیـر را بر 
سـازمان گذاشـته و شـاهد پیشـرفت عملکـرد باشـیم. همچنیـن، مدیریـت تغییر و پـروژه  POB سـبب ایجاد 
شـفافیت در مراحـل مدیریـت تغییـر و بهبـود کانال هـای ارتباطـی شـده و بـه ایجـاد گـردش کاری مؤثرتر در 

سـازمان ها کمـک می کنـد.

بـا مدیریـت تغییـر و پـروژه POB می تـوان اسـتانداردهای الزم 
بـرای تضمیـن بهـره وری و اثربخشـی هـر گونـه فرآینـد مدیریت 
و  کیفیـت  افزایـش  موجـب  امـر  ایـن  کـرد.  تعریـف  را  تغییـر 

بهینه سـازی در اسـتفاده از منابـع می شـود.

مزايا برای سازمان شما

مدیریـت سـازمان ، بـا اطمینـان خاطـر از اطالعـات موجـود در POB، می توانـد 

تأثیـر هـر تغییر بـر کسـب وکار را ارزیابی کرده و تعـادل الزم بین نیـاز به تغییر و 

تأثیـر و هزینـه ی آن را حفـظ کند. تغییراتی که به شـکل مؤثـری مدیریت و اجرا 

شـوند، معمـوالً در اولیـن تـالش موفقیت آمیـز بـوده و منافـع آن ها به سـرعت 

خـود را نشـان می دهنـد. ایـن امـر، در نهایـت، باعـث صرفه جویـی در زمـان و 

می شـود. هزینه 

مزايا برای کاربر

بـا مدیریـت تغییـر و پـروژه POB، می تـوان اسـتانداردهای الزم بـرای تضمیـن 

بهـره وری و اثربخشـی هـر گونـه فرآیند مدیریـت تغییـر را تعریف کـرد. این امر 

موجـب افزایـش کیفیـت و بهینه سـازی در اسـتفاده از منابـع می شـود.

نرم افـزار POB بـا به روز نگه داشـتن اطالعات کاربـران، در برنامه ریـزی و پیگیری 

فعالیت هـای مرتبـط بـا تغییـر بـه آن هـا کمـک می کنـد. بـا بهره گیـری از ایـن 

فرآینـد، می توانیـد مطمئـن باشـید کـه مسـئولیت ها بـه شـکل مناسـبی محول 

می شـوند و اطالعـات درسـت و دقیـق، بـرای افـرادی کـه اجـازه ی دسترسـی به 

آن هـا را دارنـد، قابل مشـاهده اسـت.

مدیریت تغییر برای حفظ رقابت

مدیریـت خدمـات کارآمـد، نیازمنـد توانایـی ایجـاد تغییـرات سـریع و بی خطـر 

اسـت.  بـه همین سـبب، مدیریـت تغییر بـه فعالیتـی تمام وقت بدل شـده و از 

اجـزای ضـروری هر سـازمان در ارائـه ی خدمـات رضایت بخش به شـمار می رود. 

شـفافیت هرچـه بیشـتر، بـه افزایـش حمایـت از کارکنـان و بـه روز نگه داشـتن 

اطالعـات مشـتریان می انجامد.

مدیریت سفارش تغییر

در پروژه هایی که وظایف بین افراد مختلف تقسیم می شود، گردش 

کار POB می تواند امکانات زیر را در اختیار افراد قرار  دهد:

 . ایجاد، حفظ و پیگیری سفارش تغییر، فرآیندها و پروژه ها 

 . ارتباط فعالیت ها و برنامه ریزی آن ها با سفارش تغییر 

 . پوشش دادن برنامه های احتمالی 

 . مدیریت و بررسی پیشرفت ها و وضعیت فعالیت ها 

 . دسته بندی سفارش تغییر

 . تأیید تأثیر و ریسک

 . کنترل خودکار فرآیندهای گردش کار

 . نشـر فعالیت هـا و سـفارش تغییـر، بـا توجـه بـه تاریخ هـای 

     شروع یا پیشرفت سفارش تغییر

 . برنامه ریزی خودکار فعالیت ها، از تاریخ شروع تا تحویل

 . افزایش سفارش ها و فعالیت های تغییر

 . پیاده سازی فرآیندهای تأیید

 . ارتباط توافقات سطح خدمات با سفارش های تغییر



مدیریت فعالیت

نرم افـزار POB می توانـد فرآینـد گـردش کار در یک سـفارش تغییر را 

پوشـش داده و امکانـات زیـر را در اختیار شـما قرار دهد:

 . ایجاد و حفظ فعالیت ها )از جمله فعالیت های استاندارد(

 . ایجاد و حفظ دستورالعمل های مرتبط با فعالیت ها

 . ادغام با فایل های Word ،Excell، تصاویر، عکس ها و... 

 . پیگیری وضعیت فعالیت ها

 . انتشار خودکار فعالیت های متناوب و موازی

مسـئول هـر بخـش می توانـد فهرسـت فعالیت هـا را مشـاهده یـا 

از تقویـم اسـتاندارد شـرکت، بـرای بررسـی و پیگیـری فعالیت هـا، 

اسـتفاده کنـد. ضمنـًا، POB بـا ارسـال پسـت الکترونیکـی، زمـان 

انتشـار فعالیت هـا را بـه شـما یـادآوری می کنـد.

مدیریت طرح فعالیت

در POB قـادر بـه ورود و حفـظ مدل های فرآیند تغییر هسـتید. این 

امـر شـما را از ایمن و اسـتاندارد بـودن فعالیت های شـرکت مطمئن 

می کنـد. همچنیـن، می توانید بـرای هر مرحلـه یا فعالیـت در فرآیند 

تغییـر، زمان های اسـتاندارد، مسـئولیت ها و اسـناد و مـدارک مرتبط 

)بـرای  اسـتانداردهای سـازمان  ترتیـب،  بدیـن  و  کـرده  تعریـف  را 

مثـال  ISO9000( و انحـراف از آن هـا را مدیریـت کـرده و برنامه های 

جایگزیـن احتمالـی را کامـالً به روز نگـه دارید.

Project و Outlook یکپارچگی با تقويم های

نرم افـزار POB می توانـد بـا تقویـم Outlook یکپارچـه شـود تـا هـر 

فـرد بتوانـد از قابلیت هـای تقویـم بـرای برنامه ریـزی و هماهنگـی 

فعالیت هـا، سـفارش های تغییـر و پروژه هـا اسـتفاده کنـد. 

مدیریت وظایف

مدیریـت وظایـف ایـن فرصـت را در اختیـار بسـیاری از افـراد قـرار 

مـی دهـد تـا در فعاليت هـای فرآيند شـرکت نماینـد. در ایـن مورد، 

وظایـف در POB بـا Microsoft Outlook هماهنـگ می شـوند. 

نظارت

عملکـرد نظـارت POB یا POB KPI Explorer این امکان را برای شـما فراهم 

مـی آورد تـا نظـارت کاملی بـر فرآیندهـا، هدف، عملکرد، سـطح خدمـات و... 

داشـته باشـید. کارکـرد نظـارت از بخش هـای مهـم فرآیند مدیریـت خدمات 

اسـت و آن را می تـوان متناسـب بـا نیاز هـر کاربـر POB تنظیم کرد.

در POB، داده هـا در زمـان وقـوع، بـا انواع مختلفـی از نمودار هـای رنگارنگ 

نمایش داده می شـوند و امکان دسـتیابی به جزئیات بیشـتر از طریق جداول، 

نمودارهـا، نقشـه ها، پیشـنهادهای جانبـی داشـبورد POB و پیشـرفته ترین 

امکانـات گرافیکـی وجود دارد.

گزارش ها

بـا اسـتفاده از امکانـات بخـش گزارش هـا در POB، می توانیـد بـا تهیـه ی 

انـواع گـزارش در رابطـه با هـر نوع شـاخص کليدی عملکـرد، از دسـتیابی به 

اهـداف کسـب وکار خـود مطمئن شـوید.

در دسـترس بـودن آمـار و گزارش هـای آنالیـن، بـه شـما اجـازه می دهـد که 

پیوسـته بـر رضایت مشـتری، کیفیت خدمات، سـودآوری و روند بـازار نظارت 

داشـته باشید.

تنظیم گردش کار مدیریت تغییر و پروژه

سرتاسـر  در  توانسـته ایم   POB تغییـر  و  پـروژه  مدیریـت  از  اسـتفاده  »بـا 
شـرکتمان، رویکـردی بـا چهارچوب هـای کامـالً مشـخص داشـته باشـیم و 
گـردش کار مدیریـت تغییـر را یکسان سـازی کنیـم.  POB بـه مـا کمـک کرد 
کـه هـر یـک از تغییـرات را، در هـر یـک از مراحـل فرآینـد، بـه ترتیـب آغـاز، 

برنامه ریـزی، تأییـد و پیگیـری کنیـم.« مستندسـازی، 
PHNS شرکت IT ماکس سی یو، مدیر ارشد
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