مدیریت دارایی و پیکربندی

Configuration & Asset Management

مديريـت دارایـی و پیکربنـدی  POBشـامل فعالیتهـای الزم برای شناسـایی ،ضبـط و گزارشهـای مربوط به
اقلام مختلـف فنـاوری اطالعات (از جمله نسـخه ها و روابط متعدد ،شـامل سـخت افزار ،نرم افزار و مسـتندات

مربوطـه) اسـت .تمـام ابزارهـای مربـوط به مدیریـت سیسـتم می تواننـد در پایـگاه داده مدیریـت پیکربندی

چنـد بعـدی ( )CMDBقـرار گیرنـد و  POBمیتواند به صـورت بصری ،کل محیط پیکربندی شـما را نمایش دهد.

مديريـت پیکربنـدی و دارایـی  ،POBامـکان کنتـرل دارایی هـای

مزايا برای سازمان شما
زیرسـاخت های فنــاوری اطالعـات ،بـه علـت پیچیدگیهـای فـراوان ،نیازمنـد

بـاارزش سـازمان را فراهـم آورده و از ایـن طریـق بـه برنامه ریـزی

مالـی ،کاهـش هزینههـا و مشـاهدهی تغییـرات نرمافـزاری کمـک
کـرده و مانـع اسـتفاده از نرم افزارهـای غیرمجـاز میشـود.

مدیریـت صحیـح پیکربنـدی بــا اسـتفاده از اطالعـات مرتبـط هسـتند .ایـن
امـر بـه کنتـرل دارایی هـای بـاارزش سـازمان ،بهینه سـازی برنامه ریـزی مالی و
مشـاهدهی تغییـرات نرم افـزاری کمـک میکنـد ،مانـع اسـتفاده از نرم افزار های
غیرمجـاز میشـود و کاهـش هزینه هـا را بـه دنبـال دارد .نرم افـزار  POBقـادر
اسـت همـهی نیازهـای فـوق و سـایر نیازهـای مربـوط بـه مدیریـت دارایـی و
پیکربنـدی را در شـرکت شـما پشـتیبانی کند.

اقالم پیکربندی
نرم افزار  POBاقالم پیکربندی و اطالعات دقیق هر نوع دارایی و
همچنین پیشینهی کامل و اتصال آن به یک مشتری خاص ،محل
و قرارداد را کنترل کرده و امکانات زیر را در اختیار شما قرار می دهد:
 .طبقه بندی اقالم پیکربندی بر اساس کاال و نوع آن

مزايا برای کاربر

 .پیکربندی و نمایش گرافیکی اقالم پیکربندی

مديريـت پيکربنـدی و دارايـی  POBاطالعـات مربـوط بـه اقلام پیکربنـدی و

 .تنظیم روابط بسیار زیاد بین اقالم پیکربندی

مسـتندات مربـوط بـه آن را فراهـم مـی آورد .ایـن اطالعـات ضمن پشـتیبانی
از فرآيندهـای مدیریـت خدمـات ،بـا فعالیـت کارمنـدان پشـتیبانی ،مدیـران
پیکربنـدی ،مدیـران تغییـر ،توزیعکننـدگان و دیگـر افـرادی کـه بـا دارایی های
شـرکت کار می کننـد ،مرتبـط میشـوند .همچنیـن ،اطالعـات دقیقی بـه منظور
کنتـرل دسترسـی ،کیفیـت خدمات و پیمانـکاران در اختیار شـما قـرار می دهد.

 .تحویل ،جایگزینی ،جابهجایی و به روزرسانی اقالم پیکربندی
 .کپی و حفظ پیکربندی های استاندارد
 .ادغام با ابزارهایی مانند ،Lansweeper ،MS SCCM
Zenworks Enteo ،Capa ،HP OpenView ،Tivoli
و...
نرم افـزار  POBابزارهـای متنوعـی را برای سـهولت نگهـداری پایگاه

مدیریت پیکربندی برای حفظ رقابت

داده پیکربنـدی چندبعـدی و بهروز نگه داشـتن آن ،در اختیار شـما

گـرو کنتـرل زیرسـاخت ها و خدمـات
افزایـش کارآمـدی و تأثیـر سـازمان در
ِ

قـرار می دهـد .ایـن فرآینـد بـه کاهـش هزینه هـا و بـهروز نگـه

فنـاوری اطالعـات اسـت .مديريت پيکربنـدی و دارايی  POBیـک مدل منطقی

کامـل پایـگاه داده پیکربنـدی چند بعـدی کمـک نمـوده و
داشـتن
ِ

از زیرسـاختهای شـما را از طریـق شناسـایی ،کنتـرل ،نگهـداری و تأییـد اقالم

بـرای ماژول هـای دیگـر مدیریـت خدمـات ،اطالعات دقیقـی را در

پیکربنـدی موجـود فراهم مـی آورد.

رابطـه بـا پایـگاه داده پیکربنـدی چند بعـدی تأمیـن می نمایـد.

پیکربندی دارایی ها

نظارت
عملکـرد نظـارت  POBیـا  POB KPI Explorerایـن امکان را برای شـما

مدیریت محصوالت
نرم افـزار  POBاز روابـط بسـیار زیـاد بیـن محصـوالت و مشـتریان
پشـتیبانی کـرده و پیشـینهی محصـوالت و اطالعـات دقیـق مربـوط بـه
آن هـا (قیمـت خدمـات ،توافقنامه های سـطح خدمـات ،ضمانت نامه ها،

فراهـم مـی آورد تـا نظـارت کاملـی بـر فرآیندها ،هـدف ،عملکرد ،سـطح
خدمـات و ...داشـته باشـید .کارکـرد نظـارت از بخش هـای مهـم فرآینـد
مدیریـت خدمـات اسـت و آن را می تـوان متناسـب بـا نیـاز هـر کاربـر
 POBتنظیـم کرد.

تاریخ هـا و )...را کنتـرل می کنـد.

گزارشها

مدیریت اقالم

میتوانیـد بـا اسـتفاده از امکانـات بخـش گزارشهـا در  ،POBانـواع

در  POBمی توانیـد تمـام کاالهـا و مدل هـا را در محیـط خـود تعریـف
کـرده و بـا توجـه به نیاز خـود ،مدل هـای اسـتاندارد را مشـخص کرده و
پیکربنـدی نمایید.

مدیریت گواهینامهی نرم افزارها

گـزارش را در رابطـه بـا هـر نـوع شـاخص کليـدی عملکـرد ،تهیـه کنیـد
و از دسـتیابی بـه اهـداف کسـبوکار خـود مطمئن شـوید .در دسـترس
بـودن آمـار و گزارشهـای آنالیـن ،بـه شـما اجـازه میدهـد که پیوسـته
بـر رضایـت مشـتری ،کیفیـت خدمـات ،سـودآوری و رونـد بـازار نظارت
داشـته باشید.

نرم افـزار  POBبـا کنترل گواهینامههـا و تخفیفها ،بـه حفظ محصوالت
و نرم افزارهـای نصبشـده کمـک میکنـد POB .اطالعـات الزم در مـورد

«توانایـی  Wendiaو  POBدر پشـتیبانی از فرآیندهای مختلف مدیریت

نـوع کارکـرد و کمپانـی مادر ،در اختیار شـما قـرار میدهد.

متواضعانـه و کارمنـدان مجـرب شـرکت  ،Wendiaمعاملـه بـا آن هـا را

تعـداد گواهینامه هـا و تاریخ پایـان و مدیریت آن ها را ،بـا در نظر گرفتن

خدمـات و مشـاوره خیرهکننـده اسـت .خـط مشـی محصـوالت ،نگـرش

بـرای مـا بسـیار سـاده کـرد .بـا اسـتفاده از بهیـنروش  ITILو داشـتن

مدیریت چرخه حيات

بهتریـن عملکـرد ،رابطـهی مـا بـا مشـتریان ،کارکنـان و فروشـندگان از

در نرم افـزار  POBمی توانیـد بـا نظـارت و کنتـرل چرخـه حیـات تمامـی

مارکوس سدربرگ ،مدیر ارشد محصول شرکت Atea Sverige AB

همیشـه کارآمدتر شـده اسـت».

پیکربندی هـای اقلام ،نظـارت دقیقـی بـر هزینه هـا ،دورهی خدمـات و
دسترسـیها داشـته باشـید.

استهالک
نرم افـزار  POBمی توانـد بـه صورت خودکار ،اسـتهالک اقلام پيکربندی را
بر اسـاس انواع روش های تشـخیص اسـتهالک (روش خطی و انحرافی)
محاسـبه کنـد .از آنجا کـه  POBدر حال حاضـر ،تمام اطالعـات مربوط به
پیکربنـدی اقلام را ذخیـره می کند ،اسـتهالک هر يک از اقالم ،به سـرعت
پردازش شـده و در دسـترس شـما قرار می گیرد.
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