
راهکار صنعت رایانه
و فناوری های وابسته



ایده شکل گیری »گروه فناوری پرند« با گردهم آمدن افکاری جوان 

و متخصص در حوزه فناوری اطالعات و با هدف ارائه راهکارهای 

نوین مدیریت فناوری اطالعات، پرورش یافت و در مرداد ۱۳۸۴، 

پرند  فناوری  گروه  انفورماتیک،  عالی  شورای  از  مجوز  کسب  با 

تأسیس شد و به عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای درآمد.

اولین  از  کشور،  در  اطالعات  فناوری  مدیریت  فرآیندهای  بهبود 

اهدافی بود که با پیوست جوانان متخصص به این گروه، پیگیری 

شد و همکاری با سازمان هایی نظیر مرکز داده سامانه هوشمند 

انصار، بیمه سامان، شرکت برق منطقه ای تهران  سوخت، بانک 

و... از دستاوردهای دهه اول فعالیت بود.

مدیریت خدمات  استانداردسازی  با هدف  نود،  دهه  ابتدای  در 

کسب  به  اقدام  پرند  فناوری  گروه  کشور،  در  اطالعات  فناوری 

نمایندگی شرکت Wendia AG International، یکی از برترین 

ارائه دهندگان راهکارهای ITSM و ESM در دنیا نمود تا راهکار 

پیاده سازی  جهت   POB اطالعات  فناوری  خدمات  مدیریت 

فرآیندهای ITIL بومی سازی شود.



شرکت های فعال در حوزه ی رایانه و فناوری های وابسته ارائه دهنده ی انواع محصوالت 

و خدمات نرم افزاری، سخت افزاری و تجهیزات شبکه به کسب وکارهای کوچک و بزرگ 

از مشتریان و خدمات و محصوالت متنوع سروکار  باالیی  با حجم  بنابراین،  هستند. 

حیات  چرخه ی  کنترل  شرکت،  مختلف  ارکان  میان  تعامل  مدیریت  همواره  که  دارند 

خدمات و محصوالت، مدیریت مؤثر نسخ و مستندات، تعریف گردش های کاری و در 

مجموع، ارتقا و بهبود ارائه ی خدمات را برای آن ها با چالش روبه رو کرده است. 

شرط الزم برای مقابله با این چالش ها و دستیابی به اهداف سازمانِی مورد نظر، همگام 

بین المللی است؛  راهکارهایی در سطح  از  بهره مندی  و  دنیا  روز  فناوری های  با  شدن 

راهکاری که بتواند با چابک سازی بخش های مختلف، اصالح فرآیندها و رویه های کاری، 

گسترش خدمات حاکمیتی و ارزش آفرینی بیشتر، به افزایش بهره وری و رضایتمندی 

مشتریان و کاربران کمک کند.

POB پیش بینی  راهکار   در  وابسته  فناوری های  و  رایانه  نیازمندی های صنعت  تمام 

شده و در قالب 7 ماژول زیر ارائه می شود:

SDM: مدیریت پیشخوان خدمات

CAM: مدیریت دارایی و پیکربندی

SLM: مدیریت سطح خدمت

PCM: مدیریت تغییر و پروژه

FIM: مدیریت صورتحساب و مالی

RTM: مدیریت زمان و منابع

PIM: مدیریت انبار و خرید



POB مزایای اختصاصی 4 ماژول  اصلی نرم افزار

4 ماژول اصلی POB قادر است بخش بزرگی از نیازمندی های صنعت 

حیاتی  فرآیندهای  کرده،  برآورده  را  وابسته  فناوری های  و  رایانه 

کسب وکار را مدیریت نموده و بهبود بخشد.

SDM
مدیریت پیشخوان خدمت

تعریف انواع گردش های کاری و قابلیت ثبت، دسته بندی و پیگیری به موقع رخدادها و مشکالت	 

خودکارسازی فرآیندها و ساده سازی نظارت بر عملکردها، به کمک تعیین شاخص های عملکردی	 

کاهش بار کارِی کارکنان پیشخوان خدمت، به کمک خودکارسازی و بهره گیری از پورتال کاربران	 

برقراری ارتباط بین فرآیندهای متفاوت، به شکل واکنشی و پیشگیرانه	 

کاهش مدت تماس و افزایش کیفیت راهکارهای ارائه شده، به کمک مدیریت دانش یکپارچه	 



PCM
مدیریت پروژه و تغییر

تسهیل ارزیابی، اعتبارسنجی و پشتیبانی از انواع تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری	 

قابلیت نظارت بر تمام اجزای زیرساخت ها، به منظور اقدام مناسب و به موقع، در صورت لزوم	 

توانمندساز و شتاب دهنده ی استراتژی ها و تصمیمات سطح باالی مدیریتی، با چابک سازی فرآیندها	 

 	POB تسهیل مشاهده ی تأثیرات تغییر، از طریق یکپارچگی نرم افزارهای داخلی با نرم افزار

امکان ایجاد تغییر در خدمات و افزودن امکانات جدید، بدون قطعی در عملیات خدمت	 

CAM
مدیریت دارایی و پیکربندی

مدیریت بهینه ی پایگاه داده مدیریت پیکربندی، یکپارچه با فرآیندهای تعریف شده در سازمان	 

مدیریت نامحدود دارایی ها در طی چرخه ی حیات آن ها	 

پشتیبانی از خدمات نرم افزاری و سخت افزاری با امکان گزارش گیری، پایش و کنترل اقالم پیکربندی	 

کنترل وضعیت تک تک دستگاه ها و شبکه ها، از طریق ثبت کامل موارد مربوطه در پایگاه داده	 

افزایش امنیت با کنترل سطح دسترسی، به تفکیک نقش های سازمانی	 

SLM
مدیریت سطح خدمت

کمک به افزایش امنیت معامالت، مطابق با آخرین استانداردها و دستورالعمل ها	 

مدیریت مؤثر مشتریان و گزارش گیری کّمی از عملکردها، در عملیات و انتقال خدمت	 

مدیریت ظرفیت به منظور برنامه ریزی دقیق و هدفمند برای افزایش زیرساخت ها	 

امکان تعریف قوانین پیچیده ی مربوط به هزینه ها و جریمه ها	 

تنظیم و پیگیری قراردادها و الزامات، در قالب اهداف سطح خدمت	 

مأموریت اصلی ما در گروه فناوری پرند، کمک به سازمان ها در مسیر 

نیل به ارزش  آفرینی بیشتر و خدمت رسانی بهتر به مشتریان، همراه با 

کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری، از دریچه ی فناوری است. 

سطح  افزایش  و  ریسک ها  مدیریت  هزینه،  و  زمان  در  صرفه جویی 

امکانات متعدد  از  بهره برداری  نتایج  از  رضایت مشتریان فقط بخشی 

راهکار POB، مانند خودکارسازی، مانیتورینگ، پورتال کاربران، کاتالوگ 

خدمات، داشبوردها و... است.

رضایت مشتری مدیریت ریسک مدیریت هزینه



مزایای رقابتی

کاهـش هزینـه، کنتـرل ریسـک و افزایش بهـره وری، در کنار  

ارائـه ی محصـوالت و خدمـات باکیفیت از عوامـل موفقیت 

در بازار رقابت هسـتند. شـرکت ها برای دسـتیابی به اهداف 

فـوق، بایـد مجهـز بـه ابـزار یکپارچـه  و مؤثری باشـند که در 

بهینه سـازی گـردش کار، مدیریت منابـع و دارایی ها، نظارت 

مسـتمر بـر تغییـرات و توافقات سـطح خدمـت و درنهایت، 

یکپارچه سـازی کلیـه ی فرآیندهـا بـه آن ها کمـک کند. 

مزایای زیرساختی

قابلیـت  همچـون  اصولـی  بـر   POB زیرسـاخت  مبنـای 

اسـاس  بـر  یکپارچـه  فرآیندهـای  اجـرای  بـاال،  دسترسـی 

بهیـن روش ITIL، کاهـش هزینـه ی کل مالکیـت، بازگشـت 

اسـت.  اسـتوار  مقیاس پذیـری  و  انعطاف پذیـری  سـرمایه ، 

بنابرایـن، نه تنها ابـزار فوق العاده ای بـرای مدیریت هزینه ها  ، 

افزایـش سـرمایه ی مـادی و حفـظ و ارتقـای سـرمایه های 

انسـانی سـازمان اسـت، بلکـه سـبب ارتقـای سـطح بلـوغ 

سـازمانی می شـود.

مزایای اجرایی

و  رایانـه  صنعـت  شـرکت های  در  کار  گـردش  بهینه سـازی 

فناوری هـای وابسـته، به دلیل شـمار بـاالی کارکنـان و تعدد 

نقش هـا و مسـئولیت ها، امـری حیاتـی اسـت.

مدیریـت تشـکیالت سـازمانی کـه کنسـول اجرایـی اصلـی 

POB اسـت، بـا کمـک بـه مدیریـت وظایـف و نقش هـا و 

می توانـد  گرافیکـی،  کاربـر  رابـط  سفارشی سـازی  امـکان 

نقـش تعیین کننـده ای در بهینه سـازی گـردش کار روزانـه ی 

شـرکت های فـوق داشـته باشـد.

مزایای کلی POB برای صنعت رایانه و فناوری های وابسته

ITIL پیاده سازی، استقرار و پشتیبانی کامل و کارآمد از 15 فرآیند

بهره مندی از ابزاری واحد و یکپارچه در سطوح مختلف سازمان

کمک به کاهش هزینه های عملیاتی، با کنترل و نظارت بر همه ی فرآیندها

توانمندساز پاسخ گویی به درخواست ها و مسائل 7*24 مشتریان

مدیریت چابک انواع خدمات و محصوالت و ارتقای سطح سرویس دهی به مشتریان

بهبود تجربه ی کاربری با بهره برداری از خدمات پورتال کاربران و خودکارسازی بهینه ی فرآیندها

یکپارچه سازی کانال های ارتباطی و تجمیع اطالعات مرتبط با آن ها، در ابزاری واحد

ارزیابی دقیق عملکرد فردی و سازمانی به کمک شاخص های کلیدی عملکرد

پیاده سازی متدولوژی اسکرام در ابزار و مدیریت اسپرینت ها، به همراه خروجی های مربوطه

کنترل ارتباطات میان معاونت فروش و امور مشتریان و معاونت خدمات

مدیریت سبد خدمات، مدیریت پیمانکاران و کنترل تعهدات، الزامات و سیاست های امنیتی

ارائه ی راهکاری در سطح سازمانی )Enterprise(، با در نظر گرفتن تعدد و توزیع جغرافیایی سازمان ها

پشتیبانی از مراکز عملیات، مراکز داده و نگهداری از تجهیزات زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری

یکپارچگی و نظام مندی فرآیندهای فناوری اطالعات، در کنار پشتیبانی از نوآوری و مدیریت تغییرات

کمک به اتخاذ تصمیمات آنی برای تغییرات احتمالی، به کمک مدیریت چرخه ای خدمات

کمک به حفظ مشتری مداری با افزایش شفافیت در تعامالت بین سازمانی و کسب وکار

مدیریت و تسریع روند طراحی، اجرا و راه اندازی خط تولید و مونتاژ تجهیزات برای کسب وکارهای مختلف



www.parand. ir



ارائه دهنده ی  وابسته  فناوری های  و  رایانه  حوزه ی  در  فعال  شرکت های 

به  شبکه  تجهیزات  و  سخت افزاری  نرم افزاری،  خدمات  و  محصوالت  انواع 

کسب وکارهای کوچک و بزرگ هستند. بنابراین، با حجم باالیی از مشتریان 

تعامل  مدیریت  همواره  که  دارند  سروکار  متنوع  محصوالت  و  خدمات  و 

محصوالت،  و  خدمات  حیات  چرخه ی  کنترل  شرکت،  مختلف  ارکان  میان 

مجموع،  در  و  کاری  گردش های  تعریف  مستندات،  و  نسخ  مؤثر  مدیریت 

است.  کرده  روبه رو  چالش  با  آن ها  برای  را  خدمات  ارائه ی  بهبود  و  ارتقا 

www.parand.ir
info@parand.ir                             88501357         


