
 

 

 

 

 اطلس نسیم المللی بین گروه

 سازمان پشتیبانی فرآیندهای و کار و کسب خدمات

 

 

 

 در حوزه فناوری اطالعات هئارا قابل خدمات معرفی

 

 

 

 



 

 

 مقدمه   
 

ترین و مهمترین رویکردها از اساسی ها و کارکردها،ار شناخت تواناییدر تحلیل علمی پدیده ها در کن        

 1943هام مزلو در سال هاست. همانطور که آبرااهمیت و چگونگی رفع آن بررسیو پدیده نیازهای آن شناخت 

تا از این تحت عنوان نظریه رشد آدمی، نیازهای انسان را به پنج گروه اولویت بندی شده طبقه بندی کرد 

و طبقه بندی های اقتصادی های بنگاهنیز با تحلیل نیاز اقتصاد دانانطریق رفتار اجتماعی انسان را تحلیل کند، 

راستی  از این طریق که نظریات خود در خصوص رشد سازمان ها رادر تالش هستند آنها در پنج رسته اصلی 

 اند.پنج رسته نیاز اصلی سازمان ها این گونه طبقه بندی شدهآزمایی کنند. 

 

 نیاز به برقراری قابل اتکای جریان تجاری  : (Survival) دوامنیاز به  -1

 ثبات ساختاری: نیاز به (Stability)نیاز به ثبات  -2

 و ماموریت های ویژه  یاز به توسعه کسب و کار در زوایان: (Growth)نیاز به رشد  -3

 سهم بازار و ایجاد انحصار نیاز به توسعه : (Dominance)نیاز به چیرگی در بازار  -4

 نیاز به حفظ همیشگی بازار: (Perpetuation)نیاز به مانایی  -5

 

به منابع گوناگون از جمله منابع مالی،  می بایستها نیز همچون بشر برای پاسخگویی به این نیازها سازمان

داشته و بتوانند این منابع را در راستای اهداف خود  دسترسیمشتریان تخصص و  ،نیروی انسانی، دانش

  کنند.  بهینهها را مدیریت کرده و در مراحل بعد آن

قابل دسترس اقدام  ها در هر مرحله از رفع این نیازها بر اساس اطالعات کسب شده وروشن است که سازمان

هر چه سطح  اجرای این تصمیمات خواهند کرد. سعی برکرده و سپس بر اساس توان عملیاتی گیری به تصمیم

تر و پیچیدهتر گسترش یابد، اطالعات مورد نیاز و تحلیل این اطالعات نیز گستردهاین نیازها به مراحل باالتر 

زمره کارکردهای سازمان بازار نیز در از جانب سازمان در تولید و انتشار هدفمند اطالعات تا جایی که  گرددمی

  گیرند.  قرار می

صنعت فناوری ، رد پای پیشرفت پس از انقالب صنعتیهای اقتصادی ها و بنگاهبا مطالعه روند رشد سازمان

دسترسی به اطالعات و مدیریت آن ها در مالحظه است. هر چه سازماناطالعات به روشنی و وضوح قابل 

مراحل پاسخگویی به نیاز های سازمانی را با سرعت و موفقیت بیشتر طی د، انتر و موثرتر رفتار کردهچابک

 کرده اند. 

 



 

 

مختلف  های زمینه در موسسین تالش و تجربه سالها پشتوانه به که 1389 از سالما نیز با درک این واقعیت 

در تالش  همواره گردید؛ تاسیس اطلس نسیم شرکتهای گروه از اولین شرکت المللی، تجارت و لجستیک بین

ابزار ها در مراحل رشد این  بودیم که تحقیقات گسترده ای در خصوص ابزارهای فن آوری اطالعات و تاثیر

 .دوسازمانی انجام ش

ده و نمای کلی انتقال داده ش شدهحاصلای از نتایج نظری و عملی هخالص بر آن است کهدر این نگارش سعی 

 های ایجاد شده در شرکت نسیم اطلس راهکار در این خصوص معرفی گردد.از توانایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 فن آوری اطالعات  قانونگذاری سازمان در حوزه
 

شده، از یک ریزی های پیشرو در دنیا در جهت رفع نیازهای خود و طی کردن مسیر رشد برنامهامروزه سازمان

چه در واقع یک استراتژی یکپارقانونگذاری . این مند هستندقانونگذاری مدون در حوزه گردش اطالعات بهره

برای تنظیم و نظارت پنج  . این استراتژیبکارگیری ابزارهای فن آوری در مسیر اهداف سازمانی استدر زمینه 

 .گرددمحور مدیریتی مرتبط با فن آوری اطالعات تبیین می

 

 دسترسی، بازیابی و تحلیل اطالعات  طبقه بندی،انبارش،مدیریت  -1

 امنیت حفظ و دسترسی اطالعات مدیریت  -2

 مدیریت ارتباطات درون و برون سازمانی  -3

 مدیریت فرآیندهای سازمانی  -4

 در سازمان  یمدیریت انتقال محتوای اطالعاتی تولید -5

 
هاست که در صدد باال های قانونگذاری در سازمانمؤلفهیکی از آوری اطالعات قانون گذاری فن به بیان دیگر

آوری در سازمان است تا از این طریق ارزش سرمایه گذاری در سازمان را کیفیت مدیریت اطالعات و فن نبرد

به سازمان این قدرت را خواهد داد که چهارچوب کارکردی قانونگذاری فن آوری اطالعات افزایش دهد. 

ها و عملکردهای مرتبط با اطالعات کاهش داده و اطمینان حاصل کند که کلیه فعالیت مخاطرات این حوزه را

 و فن آوری، با اهداف کلی کسب و کار و سازمان منطبق هستند. 

     

نسخه  یک شرکت نسیم اطلس راهکاراز طریق ساختار ایجاد شده در  گروه بین المللی نسیم اطلس

را بر مبنای استاندار ها و مدل های  محلی، کاربردی و قابل اجرا از مفهوم قانون گذاری فن آوری اطالعات

با آزمون های عملی و دستیابی به تجربه و تمرین شده و تایید شده در دنیا طراحی کرده و در تالش است تا 

کالن داخلی و بین المللی و سازمان های خرد  به در این مقوله تریجامعسلیقه کاربری، مفاهیم به روزتر و 

 ارائه نماید. 

می بایست کامال متناسب با قانون گذاری سازمان در حوزه فن آوری اطالعات نکته حائز اهمیت این است که 

ها می که در این حوزه به عنوان یک خدمت به سازماناهیمفلذا  ،اهداف، امکانات و شرایط سازمان تدوین گردد

 پویایی باال هستند. گردد ناگزیر به انعطاف پذیری و ارائه می

 



 

 

 

مفاهیم  ،ای، با در نظر گرفتن این مهمهای مدیریتی و حرفهدر حوزه متخصصین گروه بین المللی اطلس

و استراتژی های مربوطه را با باالترین سطح انطباق پذیری سازمانی ایجاد و در مراحل اجرا و پس از آن نیز با 

قابل ارزیابی میزان انحراف استراتژی سازمانی فن آوری اطالعات را از اهداف اساسی های کنترل مداوم مؤلفه

 کنند. میسازمان محاسبه کرده و به اصالح طرح مذبور اهتمام 

تیم های اجرایی متخصص و ساختار از آنجا که اجرای استراتژی ها امری در هم تنیده با طراحی آن هاست، 

شکل گرفته و هم راستا با سیاست  متناسب با نوع خدمت و طرح مربوطه در شرکت نسیم اطلس راهکار

 نیاز می پردازند.  ت و ارائه خدمات موردبه تولید محصوال ،گذاران و طراحان این استراتژی

از مهمترین مزایای رقابتی گروه یکپارچگی طراحی، تدوین، اجرا، نظارت، ارزیابی عملکرد و بهینه سازی 

به یک سازمان منحصر به فرد در حوزه قانونگذاری سازمانی این مجموعه را  است که بین المللی نسیم اطلس

  کند. آوری اطالعات بدل میفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  مدیریت جریان اطالعات   

باشد که به های پردازش شده میی یک سری دادهاهر سازمانی در قالب الکترونیکی و یا مستندات کاغذی دار

بندی، ذخیره، آنالیز و شده هستند که طبقه های خالصهشود. به عبارتی اطالعات، دادهآن اطالعات گفته می

های ها یک منبع استراتژیک و یکی از رکندار شوند. اطالعات برای سازماناند تا بتوانند معنیسازماندهی شده

 .ها نیاز دارند که اطالعات خود را مدیریت کنندبه همین دلیل سازمان است واصلی سازمان 

عبارت است از توانایی کل سازمان در  EIS ها یامدیریت اطالعات سازمان Wilson(1989) تعریف  بنابر

 صحیح، در مکان مناسب، از منابع درست و دراطالعات سریع  یدسترس یتمورد ایجاد، حفظ، بازیابی و قابل

 .ای به کارگیری در تصمیمات سازمانها بربا بهترین رسانه و دست افراد شایسته با کمترین هزینه

از همین رو کار مدیریت اطالعات سازمان  .مسئله اساسی در مدیریت اطالعات سازمان، کنترل اطالعات است

 .سازمان استعملیات روزانه بهینه سازی گیری و های صحیح برای تصمیمآسان کردن امور اجرایی و ارائه داده

مدیریت اطالعات سازمان برای یکپارچه و متمرکز کردن امور مربوط به اداره اطالعات در سرتاسر چرخه 

ها و اهداف از گردآوری تا واگذاری نهایی اطالعات است و در هر بخش از سازمان برای پیشبرد برنامه ،سازمان

ریزی و سازمانی قادر ای است که مدیران برنامهها و اطالعات به شیوهاداره داده مؤثر است. الزمه این مدیریت،

 .گیری مؤثر، کارآمد و اقتصادی از آن باشندها و بهرهبه دستیابی به داده

که شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه ارتباطات و منابع  EIS استفاده موثر از ابزار مدیریت اطالعات سازمان 

کند. به طوری که امروزه یکی از تر کمک میبه انجام وظایف و ارائه خدمات بهتر و سریع ،کی استالکترونی

باشد. استفاده گسترده از می کاربرد مدیریت اطالعات سازمانها بارزترین مقوالت مورد بحث در سازمان

رشد اینترنت، انفجار در کمیت های اینترنتی، سرعت افزارهای مدیریت داده، تکیه زیاد بر شبکهکامپیوتر، نرم

ها را مجبور به پذیرفتن و استفاده ها و منابع اطالعاتی الکترونیکی از عواملی هستند که سازمانو کیفیت داده

  .ها کرده استهای جدید مدیریت و کنترل دادهاز ابزارها و روش

 

 

 



 

 

 :عبارتند از هاهای سازمان برای مدیریت دادهضرورت

 ها در زمان حال و آیندهز آنفاده ابرای است آرشیو و نگهداری اطالعات 

 سازی بدون اشکال برای استفاده و بازیابی دقیق اطالعاتذخیره 

 تبط با سازمانرهای ممستندات و متنها، گردآوری تمام داده 

 سازی اطالعاتنمایه 

 کنترل یکپارچگی اطالعات سازمان در سطوح مختلف 

ها برای آگاهی از فعالیت کارکنان و گردآوری اطالعات و های اخیر بسیاری از سازماناز همین روی در سال

اند. به عبارتی این های دیجیتال کردههای مدیریت دادهاندازی سیستمهای فکری خود اقدام به راهییادار

و بازیابی  سازیایط الزم برای ذخیرهباشند که شرمی ایهای مرتبط و یکپارچهمجموعه پایگاه ،هاسیستم

سازمانی یاد  شبکه های اطالعاتها تحت عنوان نمایند و از آناطالعات تولید شده توسط سازمان را فراهم می

 .ی مدیریت اطالعات سازمان را به صورت یکپارچه بر عهده دارندکه وظیفه شودمی

 توان اینگونه خالصه کرد:کارکرد این شبکه ها را می

 تأمین نیازهای مشتری 

 پاسخ به تغییر ساختارهای سازمانی 

 پشتیبانی از فرآیندهای طراحی مجدد 

 پاسخ به نیازهای در حال تغییر سازمان 

 استفاده آسان 

 ها به عنوان یک منبع سازمانیشناخت اهمیت داده 
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در ماهیت و کارکرد این  نظری و عملی اکنون پس از سالها تحقیق شرکت نسیم اطلس راهکار متخصصین

یک تدوین با بررسی کلیه زوایا و مولفه های تاثیر گذار در سازمان طرف قرارداد خود، ضمن شبکه ها 

مدیریتی محور   پنج، شبکه اطالعات سازمانی را بر اساس یکپارچه در حوزه فن آوری اطالعاتاستراتژی 

یابی و رضه، نسبت به عامستمر عملکرد و نتیجه حاصلهبا پایش مداوم و و طراحی و اجرا کرده بیان شده، 

  کنند.سازی این ساختار اقدام میبهینه

وان علمی و عملی همه جانبه در این بر ایجاد و ارتقاء تناگزیر  ،خدمات فراگیرشکی نیست که به منظور ایجاد 

  بودهمدل و نمونه داخلی و برون مرزی  اثر بخش دوجانبه با سازمان های اتارتباطگسترش همچنین حوزه و 

تشکیل و توسعه بخش های در نتیجه اکنون با  نموده ایم.و همواره در بروز رسانی این دو مهم تالش 

امکان ارائه خدمات متمایز د،  نگردکه در ادامه به شما معرفی میتخصصی مستقل و در عین حال یکپارچه 

 ای طرف قرار داد برقرار گردیده است. در حوزه فن آوری اطالعات به سازمان ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  یآوراطالعات و فن یدر حوزه شبکه ها یسازمان یاستراتژ یطراح میت 

 

 : فراگیر سازمان طرف قرارداد از زوایای گوناگون از جملهارزیابی این تیم ضمن در 

 نوع و گستردگی کسب و کار 

  ساختار های فروش، جامعه هدف مشتریان و نحوه ارتباط با آنها 

  گستردگی تامین کنندگان 

  پیچیدگی فرآیند های سازمانی 

  وضعیت جغرافیایی و اداری سازمان 

  و مدیران آن موقعیت سازمان در بازار و تفکرات و اهداف استراتژیک سازمان 

  و امکانات مورد استفاده در سازمان و بودجه ارتقاء و بهینه سازی تجهیزات 

فن آوری اطالعات در سازمان اقدام کرده که راهنمای عملیاتی نسبت به تدوین یک استراتژی یکپارچه در حوزه 

دیگر تیم های شرکت نسیم اطلس راهکار و همچنین خط مشی عملیاتی سازمان طرف قرارداد در آینده خواهد 

. این استراتژی نگاه جامعی بر فرآیند دسترسی به اطالعات مورد نیاز در سازمان و نحوه توزیع مناسب آن بود

و برون سازمانی داشته و مدیریت بین اشخاص سازمانی، مشتریان و تامین کنندگان و همچنین ارتباطات درون 

نظارت مستمر بر اجرا و کارکرد   ند.کهوشمند و موثر اطالعات در تمام چرخه کاری سازمان را هدف گذاری می

نیز توسط این و هوشمندسازی سازمان  دوین طرح های بهینه سازی، ارتقاعملیاتی این استراتژی و همچنین ت

 گردد.تیم ایجاد می

 

 

 

 



 

 

 شبکه های اطالعاتی  اجرایی میت 

 

نخستین مرحله ایجاد،  ،پس از قانون گذاری فن آوری اطالعات در سازمان و مشخص شدن نقشه کلی اجرایی

به یک یا ترکیبی  های ارزیابی شدهارتقاء فضای ذخیره اطالعات سازمانی است که بر اساس مؤلفه یا بروز رسانی

 گردد. از روش های زیر اجرا می

  فضای ذخیره سازی اختصاص اتاق مخصوص و استاندارد در داخل فضای اداری سازمان و ایجاد

  به همراه سرور های فیزیکی و مجازی پردازش اطالعات اطالعات 

  در اختیار قراردادن ظرفیت ذخیره سازی و پردازش اطالعات به سازمان طرف قرارداد از محل

 سرورهای تعبیه شده در شرکت  نسیم اطلس راهکار 

 های ابری داخلی و بین المللی به منظور ذخیره سازی و پردازش اطالعات استفاده از فضا 

   های به یکی از شیوههمچنین نحوه جریان فیزیکی این اطالعات در سازمان نیز بر اساس مدل کلی

 گردد.زیر در این تیم اجرا می

 ای درون سازمان بر بستر کابل شبکه ایجاد شبکه های رایانه 

 ای درون سازمانی بر بستر فیبر نوریاجرای شبکه های رایانه 

 ای هرایانبی سیم  هایطراحی و پیاده سازی شبکه  

  مدیریت شبکه های ترکیبی در فضاهای چندگانه سازمانی از جمله شعب درون و برون شهری و

 کارخانه ها

انجام شده و همینطور تیم پشتیبانی حضوری ای  پشتیبانی و بروز رسانی شبکه های اجرا شده به صورت دوره

 تیم ایجاد شده است.و غیر حضوری برای برطرف کردن مشکالت احتمالی در این 

 

 

 

 

 



 

 

 تیم امنیت اطالعات  

سو و گستردگی شبکه ایجاد شده مبتنی بر آن از یک خدماتاطالعاتی و  فرآیندهایها به وابستگی سازمان

پذیری در برابر حوادث امنیتی از سوی دیگر موجب افزایش میزان آسیب فرآیندهابرداری از این جهت بهره

این امکان را ایجاد کرده که افراد  فن آوری اطالعات، هایها از فناوری و سیستمشده است. استفاده سازمان

اهمیت حال های گسترده دسترسی داشته باشند. با این های داخلی و شبکهبیشتری به اطالعات از طریق شبکه

و حساسیتی که درگذشته برای مدیران و صاحبان مشاغل از نظر امنیت اطالعات وجود داشت، کمتر دیده 

مبتنی بر فن اوری اطالعات  هایتواند نامشهود بودن و غیرملموس بودن داراییشود و یکی از دالیل آن میمی

 .باشدو دارایی های نامشهود در سازمان 

یف متفاوتی از قبل پیدا کرده است و به حفاظت از اطالعات و به حداقل رساندن امنیت اطالعات امروزه تعر

 ،مدیریت دگرگونی و تحولای از تدابیر، در تعریفی دیگر امنیت به مجموعه است. غیرمجازو تغییرات  دسترسی

   .شودای و ارتباطی اطالق میهای رایانهو ابزارها برای جلوگیری از دسترسی و تغییرات غیرمجاز در نظامها روش

های سازمان در مقابل هرگونه تهدید اعم از در یک سازمان، حفظ سرمایه هدف مدیریت امنیت اطالعات

است و  دسترسی غیرمجاز به اطالعات، خطرات ناشی از محیط و سامانه و خطرات ایجادشده از سوی کاربران

باشد. فرآیند سامانه مدیریت امنیت اطالعات را برای رسیدن به این هدف، نیاز به یک برنامه منسجم می

صورت یک فرآیند مداوم سازی کرد. این فرآیند بهباره در یک نظام مدیریتی پیادهتوان طی یک اقدام یکنمی

 :ای شامل موارد زیر باید پیاده گرددسازی چهار مرحلهتوسط یک چرخه ایمن

 ریزی که شامل برپایی شرایط اولیه سامانه مدیریت امنیت اطالعات استبرنامه. 

 سازی و اجرای سامانه مدیریت امنیت اطالعات استاجرا که شامل پیاده. 

 گرفته استهای انجامهای نظارتی و بررسی فعالیتارزیابی و کنترل که شامل فعالیت. 

 های نگهداری و بهبود مستمر در این سامانه مدیریتی استبهبود و اصالح که شامل فعالیت. 
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های مدیریتی، داشتن تداوم در کنترل و مانند دیگر سامانهیکی از مزایای سامانه مدیریت کیفیت اطالعات 

دیگر اقداماتی است که و  تفویض اختیار، ایهای سامانهای، بازنگریدوره هایارزیابی سامانه از طریق ممیزی

رو، اطمینان بیشتری نسبت به دیگر اقدامات امنیتی در بلندمدت های مدیریت است، ازاینهای سامانهاز ویژگی

های اطالعاتی اعم از مشهود و ای که حائز اهمیت است، شناسایی صحیح تمام دارایینکته .توان داشتمی

 .باشدصورت مجزا میها بهکدام از آنریزی برای مدیریت ریسک هرنامشهود و برنامه

استراتژی کلی چرخه اطالعات در مراحل قبل  بعد از مشخص تیم امنیت اطالعات در نسیم اطلس راهکار 

 می پردازد.  جایگاه هر کدام از آنها در سازمانرزش اهای اطالعاتی، لیست دارایی تدویننسبت به 

های اصلی بر اهداف و فعالیت اطالعاتتأثیر  اند ازعبارتاطالعات گذاری پارامترهای تأثیرگذار در ارزش

های کاری و عملیاتی در سازمان، بر وقفه اطالعاتبر وجهه و اعتبار سازمان، تأثیر  اطالعاتها، تأثیر سازمان

هر طبقه بر سه اصل محرمانگی، صحت و  اطالعاتگذاری ارزش. از نظر مالی بر سازمان اطالعاتتأثیر 

 .شودانجام می Accessibility و CIA Confidentiality ،Integrityپذیری و در اصطالح ترسدس

ها مشخص و با توجه به ریسک هر های اطالعاتی، ریسک مربوط به آنبعد از تعیین ارزش هرکدام از دارایی

کنترلی متعددی برای این کارهای شود. راهریزی میبرنامه هادارایی، برای مدیریت امنیت اطالعات آن دارایی

تیم امنیت اطالعات نسیم اطلس راهکار بر اساس شرایط و مولفه های ارزیابی شده با بهترین  امر وجود دارد که

ی طرف قرارداد را اجرا میکند. برخی از این راه ختار امنیت اطالعات در سازمان هاترکیب از این راهکار ها سا

  گردد.کار ها به شرح ذیل فهرست می

 های امنیتیو تبیین دستورالعمل آموزش و فرهنگسازی نیروی انسانی 

 اطالعات  رمزنگارینرم افزاری و  کنترل دسترسی 

 اندازی تجهیزات مناسب با چرخه اطالعات سازمانکنترل دسترسی سخت افزاری از طریق تهیه و راه 

 و پایدار  تامین و پیاده سازی بسته های آنتی ویروس و امنیت شبکه شناخته شده 
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 تیم ارتباطات هوشمند   
 

قابل رویت است و همه روزه بیشتر و بیشتر ارتباطات مهمترین آثار پیشرفت تکنولوژی در فضای ارتباطات 

سپارند. بدون مبتنی بر سیستم های مخابراتی در زندگی روزمره جای خود را به ارتباطات بر بستر اینترنت می

نیز دور  کارآمد در سازمان ها و بنگاه ها به افزایش این نوع ارتباطات، از دید مدیران شک مزایای نامحدود و رو

 کنیم: اند. برخی از این مزایا را مرور مینمانده

  تماس های تلفنی رایگان درون شبکه )بین شعب از طریق کاهش چشمگیر هزینه های ارتباطی

 سازمان در داخل و خارج از کشور(

 های مخابراتی سیستم در مقایسه با بروز رسانی و ی، اجرااندازهاسرعت در ر 

  و گوشی های تلفن عدم نیاز به سیستم های سانترال 

 امکان مدیریت ارتباطات و تبدیل اطالعات مربوطه به ذخایر اطالعاتی سازمان 

 امکان ایجاد شرایط دورکاری، شماره داخلی های نامحدود، سیستم فکس دیجیتال و ضبط کلیه 

 مکالمات بدون پرداخت هزینه و استفاده از تجهیزات اضافی

 افزایش کیفیت مکالمات 

 امکان برگزاری کنفرانس های صوتی و تصویری 

 فراتر خدمات  هیپشتیبانی کلیه امکانات مخابراتی کنونی و ارا 

 لفن داخلیخط ت کیمکالمه همزمان روی  نیانتقال چند  

امکان طراحی و با تسلط بر فن آوری بروز در این حوزه  راهکارتیم ارتباطات هوشمند در نسیم اطلس 

 را به سازمان ها خواهد داد.  اجرای مناسب ترین شیوه ارتباطی

  راه اندازی سیستم های تلفن بر بستر اینترنتVOIP  

  پیاده سازی سیستم های تماس چند رسانه ای داخل و خارج سازمانی 

 کارکرد و نیاز سازمان و مشتریان آن طراحی و اجرای مرکز تماس متناسب با 

  اجرای سیستم های هوشمند پیام الکترونیکی در  بسترExchange 



 

 

 تیم توسعه نرم افزار 
 

به طرح صحیح و هدفمند در  ارتباطات سازمانیدر کنار اطالعات آنکه جریان ذخیره سازی و دسترسی پس از 

آوری در سازمان ایجاد شده فن واقعی بستر مناسب برای نمایش تاثیر ،مسیر یک برنامه یکپارچه مدیریت شد

استراتژی تحقیقات انجام شده در خصوص سازمان طرف قرارداد و زمان آن فرا رسیده تا بر اساس است و 

یکپارچه طراحی شده، جریان دسترسی، استفاده، افزودن و تحلیل اطالعات در فرآیند های تعریف شده سازمان 

 فاده از ابزارهای فنآوری اطالعات تشکیل و مدیریت گردد. با است

و به تعبیری  (BPMS)فرآیندها  مدیریت در کنار سیستم های (ERP) منابع ریزیبرنامه ی جامعهاسیستم

و سرعت در  وریهمگی در کنار هم ضمن افزایش بهره ، هادر سازمان (IMS)مدیریت یکپارچه سیستمهای 

 (DSS)تصمیم گیری های پشتیبانی فرآیندهای سازمانی، امکان ایجاد گزارشات قابل اتکا و تشکیل سیستم

عکس العمل سازمان در مقابل تغییرات بازار و تغییرات استراتژی احتمالی را کم هزینه و  را فراهم نموده و

 موثر خواهد کرد.

 

وقفه توانستند با بکارگیری سال تالش بی 5در طول بیش از  ارتیم توسعه نرم افزار در نسیم اطلس راهک

را با رویکرد  کاملترین اتوماسیون سازمانی کشورای، افزارهای رایانهجدیدترین و کاراترین متد توسعه نرم

 ها توسعه دهند. انعطاف پذیری در مقابل سالیق و کارکردهای گوناگون سازمان

در یک سیستم  متخصصین این تیم تمامی فرآیندهای سازمان طرف قرارداد را فقطبا اتکا به این ابزار قدرتمند 

کنند. با توجه به گستردگی امکانات نرم افزار تولید شده افزار دیگری تعریف و پایش میو بدون نیاز به هر نرم

 آورده شده است.   ir360www.par.توضیحات کامل در زمینه امکانات و کارکردهای مربوطه در وب سایت 
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 تیم توسعه فضای وب 
 

طرف حسابهای آخرین مرحله از مدیریت جریان اطالعات، انتقال هدفمند محتوای تولید شده در سازمان و 

به خارج از سازمان از جمله مشتریان و تامین کنندگان است. نحوه انتقال این اطالعات در واقع ویترین نهایی 

در نگاه اول از تفاوت منظور نمایش و القاء تفاوت های تخصص و فرآیندهای کسب و کار به مخاطبان است که 

 مین کنندگان، قابل رویت است. های ارتباطی با مشتریان و تاظاهری در طراحی درگاه

های ، درگاههر سازمانبا بررسی موشکافانه موقعیت و شرایط  تیم توسعه فضای وب در نسیم اطلس راهکار

 آن یاد ماندنی از هویت و شخصیترا فراهم می کند تا تصویر مجازی به مخاطبان باخاص و متمایز ارتباط 

از طریق ارائه خدمات زیر امکان پذیر طراحی این درگاه های اختصاصی د. ارائه دهبه مخاطبان  را سازمان

     باشد.می

  طراحی وب سایت های سازمانی پیشرفته و اختصاصی 

 طراحی وب سایت های فروشگاهی کاال و خدمات 

 طراحی پرتال های ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان 

 دیاندروها در بستر  شنیکیاپل لیموبا یطراح،  ios و pwa 

 های درون سازمانی کارکنان، رزرواسیون و انتخابات و ....طراحی پرتال 

 ها  سیوب سرو ریاطالعات از سا یداده و جمع آور لیتحل منظوربه  رانیمد یپورتال ها یطراح 

 

group.co-www.atlas گروه بین المللی نسیم اطلس از طریق لینک توانید با مراجعه به وب سایت شما می

ضمن مطالعه بیشتر در خدمات قابل ارائه در این گروه نسبت به برقراری ارتباط با کارشناسان خبره در حوزه 

 .نیازمندی سازمانی خود اقدام نمایید
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