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.1درباره ما
داتام پوینت ( )DatamPointبرند محصوالت شرکت پرشیا گستر می باشد که مجموعه ای از محصوالت سازمانی خالق وکاربردی
مبتنی بر پلتفرم مایکروسافت شیرپوینت را شامل می شود .این محصوالت حاصل بیش از یک دهه تجربیات تیم فنی ما در حوزه
شیرپوینت می باشد و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های نرم افزاری در الیه رابط کاربری توسعه یافته است.
محصوالت ما بر روی تمامی نسخه های شرپوینت  2013تا  2019و همچنین شرپوینت آنالین و آفیس  365قابل اجرا می باشد و
با زبانهای فارسی و انگلیسی قابل ارائه می باشد.
در حال حاضر سازمانهای مختلفی از محصوالت داتام پوینت به صورت عملیاتی استفاده می کنند و ما مصمم هستیم تا بهترین و
کاربردی ترین محصوالت را برای سازمان ها تولید کنیم.

.2مقدمه
اسناد و مدارک یکی از حیاتی ترین و مهمترین اطالعات در گردش سازمانها است که در ارتباطات داخلی یا خارجی سازمان شکل
میگیرند .اسناد و مدارک میتوانند پیرو تعامالت و فرآیندهای درون واحدی یک سازمان یا در حین اجرای یک پروژه در سازمان
ایجاد و یا بروز شوند .به صورت سنتی سازمانها زونکن های مختلفی از اسناد را در هر واحد سازمانی داشتند که اطالعات مخصوص
به آن واحد را نگهداری می کرد ولی امروزه با توجه به رشد روز افزون دنیای کسب و کارها و همچنین سرعت انتقال دادهها و
اطالعات ،پرینت یک سند و نگهداری و بروزکردن آن در این زونکن ها عمال کاری بسیار سخت و پرهزینه شده است .همچنین در
صورتی که سازمانها مکانیسمی برای حفظ این اطالعات که در قالب اسناد در جریان است نداشته باشند با مرور زمان با مشکالتی
همچون از دست رفتن اطالعات مهم سازمان در قالب اسناد ،تکرار فرآیند ایجاد یک سند و پیرو آن از دست رفتن انرژی و هزینه،
از دست رفتن دانش داخل سازمانی همراه یک سند و دیگر مواردی که همه با دسترسی مناسب به یک سامانه مدیریت مستندات
و آرشیو مستندات قابل حل خواهد بود.
عالوه بر موارد فوق نیاز به ابزاری که با استفاده از آن افراد یک تیم بتوانند پیرو یک موضوع با فراغ بال همکاری کنند و اطالعات
تولید شده در قالب اسناد را با یکدیگر به مرور زمان ایجاد کنند به صورت روزافزونی در سازمانها حس میشود .این ابزار که سامانه
مدیریت مستندات است باید الزامات استانداردی داشته باشد تا بتوان اطمینان حاصل نمود به مرور زمان میتوان با تکیه بر آن
تمامی نیازهای آتی سازمان را برآورد کرد الزاماتی همچون موارد زیر:
• قابلیت مدیریت نگارش های اسناد  :سامانه مدیریت مستندات باید امکانی برای مشاهده نسخه های مختلف اسناد که در
طول زمان توسط افراد مختلف تغییر کرده اند را داشته باشد تا بتوان روند تغییر و دالیل هر تغییر را مشاهده نمود.
• قابلیت به اشتراک گذاری و کارگروهی روی اسناد  :سامانه مدیریت مستندات به عنوان پلتفرمی برای کارگروهی روی
اسناد باید قابلیت اشتراک گذاری اسناد بین افراد را فراهم کند و با مکانیزمهایی کارگروهی روی یک سند بدون تداخل را
ارائه دهد.
• قابلیت جستجوی اسناد  :اسناد داخل سامانه مدیریت مستندات را باید بتوان به روشهای مختلفی یافت .یکی از این
روشها باید جستجوی کلمه کلیدی در متن کلیه اسناد سامانه مدیریت مستندات و یا جستجوی مشخصات و دادههای
مرتبط با اسناد باشد.

• قابلیت دسته بندی اسناد براساس ساختار سازمان و یا اطالعات الحاق شده به اسناد :فرض کنید اسناد مرتبط با
پروژههای مختلف را در سامانه مدیریت مستندات داریم و میخواهیم اسناد را بر اساس درخت پروژهها ،نوع پروژه و یا هر
متادیتای دیگر داشته باشیم تا در انجام یک پروژه مشابه جدید شروع به استفاده از تجربیات پروژههای قبلی نماییم .طبق
این مثال باید مستندات را بتوان با درختهای مختلف مانند چارت سازمانی ،درخت پروژهها ،تاریخ سند ،نوع سند و دیگر
متادیتاهای اسناد دسته بندی شده مشاهده کرد.
• امنیت اطالعات و مستندات :سامانه مدیریت مستندات باید از لحاظ تضمین امنیت اطالعات محرمانه سازمان ،تضمین
حفاظت از اطالعات در برابر تهدیدات مختلف و قابلیت تنظیم سطوح دسترسی مختلف برای کاربران سازمان تمهیداتی
لحاظ کرده باشد تا بتواند به نیازهای آتی کسب و کار پاسخ دهد.
برخی از الزامات نیز مختص یک حوزه از کسب و کارها میباشد الزاماتی همچون:
• قابلیت بررسی و قفل نمودن یک سند
•

قابلیت ارجاعات داخلی اسناد جهت چرخه تاییدات

• قابلیت ایجاد سرویس جایگزین با سرورهای مجزا و تقسیم سرویس بین آنها
•

الزامات دیگری در استاندارهایی همچون  ISO14001 ،ISO 9001و EFQM

• تیم داتام پوینت بر اساس تجارب موفق پیادهسازی سامانههای مدیریت مستندات در سازمانهای مختلف و بررسی
مقاالت و  Best Practiceهای موجود در حوزه ( EDMS )Electronic Document Management Systemو
همچنین استفاده از پلتفرمها و تکنولوژیهای روز دنیا همچون شیرپوینت و  Reactسامانه مدیریت مستندات داتام
پوینت را بر بستر پلتفرمهای مختلف ایجاد و در حال بروزرسانی بر اساس تجارب جدید است .در این سامانه بصورت
متمرکز نیازها و الزامات استاندارد مدیریت مستندات در نظر گرفته شده و همچنین با طراحی ماژوالر امکان اضافه
نمودن ماژولهای جدید به سامانه جهت نیازهای آتی نیز وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

.3ساختار سامانه مدیریت مستندات
• ما در تیم داتام پوینت با استفاده از امکانات پلتفرمهای مورد استفاده (شیرپوینت و  )Reactآماده ارائه سامانه مدیریت
مستندات تحت وب هستیم .همچنین از بین این پلتفرمها شیرپوینت با توجه به امکانات بسیار زیاد آن برای مدیریت
مستندات و کارگروهی درون تیمی برای استقرار مدیریت مستندات بسیار مناسب تر میباشد .همچنین با توجه به
ردهبندی سالیانه موسسه گارتنر در زمینه مدیریت مستندات و ) ECM (Electronic Content Managementکه
(مایکروسافت شیرپوینت در صدر این ردهبندی قرار دارد) و همچنین تجارب موفق ما در پیادهسازی سامانه مدیریت
مستندات در شیرپوینت ،ما برای سازمانهایی که در مدیریت مستندات بدنبال بهترینها هستند انتخاب پلتفرم
شیرپوینت را پیشنهاد میکنیم.
ساختار کلی سامانه فارغ از پلتفرم مورد استفاده به صورت ماژوالر و قابل توسعه طراحی شده است .بدین صورت که با استفاده از
ماژول اصلی به صورت متمرکز نیازهای تمامی واحدهای سازمان توسعه یافته تا افراد بتوانند پیرو موضوعات مختلف به کارگروهی

روی اسناد و اطالعات بپردازند .ماژولهای دیگر مانند ماژول مدیریت جلسات و صورتجلسات ،اسناد مدیریت مهندسی ،پرونده
پرسنلی و قراردادها امکانات خاصتری را به برخی از انواع اسناد اضافه میکنند تا کسب و کارها بتوانند به صورت متمرکز به اهداف
و برنامههای خود برسند.
اکنون با معرفی ساختار سامانه مدیریت مستندات داتام پوینت بیشتر با مزایا و امکانات آن آشنا خواهید شد و سپس به بررسی
برخی دیگر از ماژولها خواهیم پرداخت.

تصویر  : 1صفحه اصلی سامانه مدیریت مستندات

.3.1ساختار طبقه بندی اسناد
جهت سهولت همکاری تیمی ،طبقهبندی اسناد باید بر اساس منشا تولید آنها (واحدهای سازمانی ،تیمهای کاری و یا پروژههای
مختلف سازمان) باشد .با توجه به این اصل و مزایایی که جلوتر به آن اشاره خواهد شد ما به ازای هر تیم ،واحد سازمانی و پروژه
قادر هستیم در سامانه سایت مجزایی ایجاد کنیم .همچنین زیرمجموعه هر سایت کتابخانههای مختلفی بر اساس محتوای رایج در
واحد وجود دارد که افراد میتوانند اسناد و مدارک خود را به تفکیک داخل کتابخانهها ایجاد و سپس ویرایش کنند .سطح سوم نیز
اسناد و مدارکی است که در این کتابخانهها ایجاد شدهاند .این سه سطح یا طبقه بندی به صورت کلی در موارد مختلفی وجود دارند
مانند دسترسی که قادر خواهیم بود دسترسیهایی برای سایت ،کتابخانه و سند تعریف کنیم تا برای مثال دسترسی ویرایش یک
سند خاص را فقط به مدیر واحد بدهیم.
در ادامه به همراه تصاویر سامانه به توضیح مفصلتر این سه سطح خواهیم پرداخت.

 .3.1.1سطح اول سایتها
همانطور که قبال نیز اشاره شد به منظور تفکیک فعالیتهای پروژهها ،واحدهای سازمانی و تیمهای کاری از یکدیگر و همچنین
طبقهبندی استاندارد اسناد به ازای هر کدام از این تیمها ،پروژهها و واحدهای سازمانی ما سایت ایجاد خواهیم کرد که مزایای
بسیاری مانند طبقهبندی استاندارد اسناد ،قابلیت جداسازی دیتابیسهای سایتها ،قابلیت مدیریت دسترسیهای هر سایت و تنظیم
انواع محتوای هر سایت در پی خواهد داشت.
ایجاد سایت توسط مدیران سامانه در کنترل پنل ادمین سامانه انجام خواهد شد .در هنگام ایجاد سایت در سامانه مدیریت مستندات
ما مشخصاتی همچون مدیر ارشد سایت ،نام سایت و توضیحات را مشخص و سایت را ایجاد میکنیم سپس مدیر ارشد سایت قادر
خواهد بود سایت را در کارتابل "سایتهای من" مشاهده کند .این کارتابل در جاهای مختلفی از سامانه مشاهده میشود که به
کاربر الگین کرده سایتهایی را نمایش میدهد که به آنها دسترسی دارد و در آنها عضو است( .عضویت در سایتها میتواند با
دسترسی پایین فقط خواندن تا دسترسیهای مدیر و مدیر ارشد سایت باشد)

تصویر  :2کارتابل سایتهای من

کاربر میتواند با استفاده از کارتابل "سایتهای من" (مانند تصویر )3اطالعات و محتویات سایت مورد نظر خود را مشاهده نماید و
این قسمتها تفصیل در زیر توضیح داده شده است.

تصویر  : 3صفحه سایت مدیریت فناوری اطالعات

• مشخصات سایت :در قسمت اول عالوه بر مشخصات سایت مانند عنوان سایت ،نام مدیر ارشد سایت و توضیحات
سایت،سطل بازیافت نیز در صورتی که کاربر وارد شده دارای دسترسی مدیر در این سایت باشد قابل مشاهده است تا اگر
سندی به اشتباه پاک شده بتواند بازگرداند.
• دسترسیهای سایت :در قسمت دسترسیها اشخاص میتوانند دسترسیهای داده شده به این سایت را مشاهده کنند و
اگر کسی دسترسی کاربر مدیر داشته باشد میتواند دسترسیها را مدیریت کند و با سطوح دسترسی از قبل تعریف شده
(کاربر مشاهده کننده ،کاربر عادی ،کاربر مدیر) دسترسی جدیدی به یک شخص بدهد ،دسترسی شخصی را ویرایش کند
یا دسترسی شخصی را بگیرد.

• کتابخانههای سایت :در این قسمت افراد میتوانند کتابخانههای مختلف این سایت را که برای کاربردهای متفاوتی ایجاد
شدهاند را مشاهده کنند و همچنین در صورت نیاز یک کتابخانه را با کلیک بروی آن بازنمایند .در این قسمت نیز در
صورتی که شخصی دسترسی کاربر مدیر داشته باشد میتواند یک کتابخانه جدید با نوع محتوای مورد نیاز ایجاد کند.

• اسناد من :کارتابل "اسناد من" فقط اسناد سایت جاری را نشان میدهد و به ترتیب دارای قسمتهای زیر میباشد:
 oاسناد در حال بررسی ،اسناد در انتظار تایید توسط کاربر جاری یا اسناد تحویل شده به کاربر جاری را نمایش
میدهد
 oاسناد بررسی شده ،اسنادی را که توسط کاربر جاری قبال بررسی شده باشد را نشان میدهد.
 oاسناد ایجاد شده ،اسنادی که توسط کاربر جاری ایجاد شده باشد را نشان میدهد.
 oدر آخر اسناد تغییر یافته ،به صورت کلی اسنادی که بتازگی تغییر یافته باشد را نشان میدهد.
شایان ذکر است همانطور که در تصویر  1مشاهده میکنید کارتابل اسناد من در صفحه اصلی سامانه نیز وجود دارد با این تفاوت که
در آن از تمامی سایتها این اسناد را به صورت مجتمع نشان خواهد داد و فقط به یک سایت محدود نمیشود.

 .3.1.2سطح دوم کتابخانهها
کتابخانه ها توسط مدیران سایت قابل ایجاد هستند و در هنگام ایجاد هر کتابخانه مدیر سایت مشخصات کلی کتابخانه شامل عنوان،
توضیحات ،نوع محتوا و چرخه تایید اسناد را مشخص خواهد کرد .انواع محتوا یا  Content Typeتوسط مدیران سامانه در کنترل
پنل ادمین قابل ایجاد و مدیریت هستند و پس از ایجاد آنها توسط مدیران سامانه ،در همه سایتها توسط مدیران سایتها قابل
مشاهده و استفاده است .هر نوع محتوا یا  Content Typeفیلدهای اطالعاتی خاص خود را دارد که توسط مدیران سامانه از قبل
ایجاد شده است برای مثال نوع محتوای صورتجلسه فیلدهایی همچون تاریخ جلسه ،مکان جلسه و شرکت کنندگان و نیز نوع
محتوای حکم پرسنلی فیلدهایی همچون کد پرسنلی ،نوع حکم و تاریخ حکم میتوانند داشته باشد.

تصویر  : 4فرم ایجاد کتابخانه جدید

پس از ایجاد یک کتابخانه با مشخصات مورد نظر ،برای تمامی کاربران سایت که دارای دسترسی هستند قابل مشاهده خواهد بود
و از این پس آنها میتوانند از آن استفاده کنند.

تصویر  :5صفحه کتابخانه

در صفحه کتابخانه همانطور که مشاهده میکنید در قسمت مشخصات کتابخانه تمامی اطالعاتی که ایجاد کننده کتابخانه مشخص
کرده قابل مشاهده است .همینطور در بخش دسترسی ها اطالعات مربوط به دسترسی افراد به این کتابخانه قابل مشاهده و ویرایش

است (برای ویرایش دسترسیها نیاز به دسترسی مدیر در این کتابخانه است) و همچنین دسترسیها در صورت نیاز قابلیت ارث
بری از سطح سایت را نیز دارند.
در نهایت اسناد داخل این کتابخانه برای کاربران با توجه به دسترسیشان قابل مشاهده خواهد بود و آنها میتوانند با عملیات
مختلف اسناد را مدیریت کنند.

 .3.1.3سطح سوم اسناد
برای باز کردن یک سند کافی است در هر کارتابلی که هستید (کارتابل اسناد من ،صفحه اصلی و یا صفحه کتابخانه) روی یک سند
کلیک کنید.

تصویر  :6صفحه مشاهده سند

در صفحه سند اطالعاتی چون فیلدهای اطالعاتی سند ،دسترسیهای سند ( باقابلیت ویرایش دسترسیها و ارث بری از کتابخانه
اسناد) ،نسخهها یا نگارشهای سند ،عکس صفحه اول سند ،نظرات ثبت شده روی سند ،پیشنمایش تحت وب سند (برای فایلهای
آفیس بدون نیاز به آفیس) و اسناد مرتبط با این سند را میتوان مشاهده و استفاده نمود.

.3.2امکانات ماژول اصلی سامانه مدیریت مستندات
در ادامه برخی از ویژگیهای سامانه مدیریت مستندات داتام پوینت شرح داده خواهد شد.

.3.2.1تحویل گرفتن و تحویل دادن اسناد
گاهی ممکن است برای ویرایش یک سند الزم باشد مطمئن شویم شخص دیگری در زمان ایجاد تغییرات ما روی سند آنرا ویرایش
نکند و در طول مدت تغییرات سند فقط یک نفر بتواند سند را ویرایش کند ،با استفاده از امکان "تحویل گرفتن" افراد میتوانند
سند را برای تغییر دیگران قفل کنند و پس از اتمام تغییرات با "تحویل دادن" ،سند مورد نظر را در دسترس باقی افراد قراردهند.

.3.2.2متادیتا و تگ گذاری روی اسناد
برای طبقه بندی و مدیریت بهتر اسناد یکی از الزامات مهم هر سیستم مدیریت اسناد ،نگهداری متادیتاها و تگهای وابسته به هر
سند و تعبیه راهی برای جستجوی اسناد طبق این متادیتاها است .سامانه مدیریت اسناد داتام پوینت این امکان را برای شما فراهم
خواهد کرد که وابسته به نوع هر سند در یک کتابخانه این متادیتاها را به صورت جامع مدیریت نمایید تا با بارگذاری و ایجاد هر
سند بتوان متادیتاهای وابسته به هر سند را نیز از کاربران سامانه دریافت کرد.
این متادیتاها همچنین قابلیت تعریف ساختار درختی و پیمایش درختی اسناد بر اساس آنها را نیز دارند برای مثال درخت واحدهای
سازمانی را میتوان به اسناد متصل نمود تا در کارتابلهای جتسجو کاربران بتوانند بصورت درختی اسناد مربوط به هر واحد و
واحدهای زیرمجموعه را پیمایش نمایند.
از دیگر امکانات سامانه مدیریت اسناد داتام پوینت استفاده از هشتگ برای اسناد مختلف است تا بتوان به راحتی سایر اطالعات
وابسته به یک سند را دریافت کرد.

.3.2.3آرشیو نگارشهای پیشین اسناد
اسناد در کسب و کار به صورت تدریجی ایجاد خواهند شد و همچنین در حین کارگروهی روی اسناد ممکن است ورژنهای مختلفی
از یک سند ایجاد شود ،سامانه مدیریت مستندات همیشه آخرین تغییرات را بر حسب اینکه سند پیشنویس است یا منتشر شده،
آنها را به کاربران نشان خواهد داد ولی روند تغییرات و همه نگارشهای قبلی اسناد نیز به راحتی قابل مشاهده و مقایسه خواهد
بود و درصورت نیاز بازگرداندن به یک نگارش پیشین نیز ممکن است.

.3.2.4اسناد مرتبط به یک سند
سامانه مدیریت مستندات داتام پوینت این امکان را برای شما فراهم خواهد کرد تا ارتباطات اسناد را نیز برقرار کنید برای مثال
فرض کنید یک پیشنهاد قیمت دریافت کردهاید که به یک نیازمندی پروژه مرتبط است به راحتی میتوانید آنها را به هم متصل
کنید تا افراد بتوانند از این سلسله ارتباطات استفاده کنند.

.3.2.5سطوح دسترسی و دسترسی سلسه مراتبی
سامانه مدیریت مستندات داتام پوینت دارای سه سلسه مراتب سایت ،کتابخانه و سند است که مزایای زیادی برای کاربران دارد
یکی از این مزایا استفاده از این سه سطح در مدیریت دسترسیها خواهد بود برای مثال دسترسی کتابخانه که نخست از سایت
ارثبری میکند را میتوان تغییر داد و ارثبری را متوقف کرد و تمامی دسترسیهای افراد را به یک کتابخانه خاص گرفت و یا
دسترسیهای بیشتری نسبت به سایت داد.
ترتیب ارثبری از سایت به کتابخانه و از کتابخانه به سایت میباشد که در هرزمان میتوان این ارتباطات را قطع نمود یا دوباره برقرار
کرد.
عالوه بر سلسه مراتب دسترسی ،سامانه مدیریت مستندات بر پایه سه سطح دسترسی کاربر مدیر ،کاربر عادی و کاربر مشاهده
کننده است که هر کدام اعمال خاصی در سایت میتوانند انجام دهند برای مثال حذف یک سند فقط توسط کاربری میتواند انجام
شود که دسترسی کاربر مدیر داشته باشد ،سطوح دسترسی نیز قابل انعطاف هستند و توسط مدیرسامانه قابل تغییر میباشند.

.3.2.6گفتگو پیرو یک سند
در حین انتشار یک سند ،تحویل گرفتن سند ،تحویل دادن سند ،ایجاد یک سند و یا در جریان گردش تاییدات سند افراد نظراتی
برای سند میتوانند ثبت نمایند که در صفحه سند (تصویر  )6قابل مشاهده خواهد بود .همچنین افراد میتوانند یک نظر به صورت
دستی روی یک سند ثبت کنند و یا با پاسخ نظر شخص دیگر به گفتگو در مورد یک سند بپردازند تا با هم به کار بروی اسناد
بپردازند.

.3.2.7اسناد پیشنویس و منتشر شده
در سامانه مدیریت مستندات داتام پوینت اسناد قبل از منتشر شدن پیشنویس محسوب میشوند و پس از انتشار یک سند و تایید
سند توسط تایید کنندگان سند منتشر خواهد شد.
اسناد پیشنویس برای کاربران با دسترسی مشاهده کننده ،قابل رویت نخواهد بود و فقط آخرین ورژن منتشر شده را خواهند دید
و این روال به افراد کمک خواهد کرد تا با اطمینان به تغییرات تدریجی اسناد بپردازند.

.3.2.8ارسال به همکار
در صورتی که در حین مشاهده یک سند نیاز به نظر یکی از همکاران خود داشتید میتوانید از گزینه ارسال به همکار استفاده کنید
تا با ارسال یک اعالن همراه با لینک سند از او مشورت بگیرید .برای مثال در سایت منابع انسانی به تازگی رزومهای دریافت شده
که شخص مسئول میخواهد قبل از تعیین وقت مصاحبه نظر مدیرفناوری اطالعات را در مورد این رزومه بداند.

.3.2.9مشاهده اسناد بر اساس درختهای مختلف مانند چارت سازمانی
در سامانه مدیریت مستندات داتام پوینت امکان پیمایش اسناد براساس درخت چارت سازمانی وجود دارد .اسنادی که در واحدهای
سازمانی مختلف در حال ایجاد هستند را میتوان براساس چارت سازمانی یا هر ساختار درختی دیگری مانند ساختار پروژههای
سازمان مشاهده و پیمایش کرد.

تصویر :7پیمایش اسناد براساس چارت سازمانی

برای مثال با انتخاب یک معاونت از چارت سازمانی میتوان تمامی اسناد ایجاد شده در تمامی واحدهای زیرمجموعه یک معاونت را
مشاهده نمود و با دسته بندی و فیلترهای بیشتر اطالعات و اسناد مورد نظر را پیدا کرده و استفاده نمود.

.3.2.10مشاهده فایلهای آفیس تحت وب
یکی از ویژگیها و امکانات مفید شیرپوینت باز کردن فایلهای آفیس ( )PowerPoint ،Excel ،PDF ،Wordتحت وب بدون نیاز
به نرم افزار خاصی سمت کالینت است .با استفاده از سرویس  Office Onlineمیتوان فایلهای آفیس را تحت وب مشاهده و
ویرایش نمود.

.3.2.11گردش کارهای سفارشی برای اسناد
با استفاده از امکانات فرآیندساز شیرپوینت و راهکارهای ارائه شده بر بستر شیرپوینت (مانند  )Nintex Workflowاین امکان وجود
دارد که برای هرکتابخانه گردشکاری برای تایید سند و یا اهداف دیگر طراحی و اجرا نمود.

.3.2.12جستجوی پیشرفته اسناد
با استفاده از پلتفرم شیرپوینت و موتور جستجوی بسیار قوی شیرپوینت میتوان اسناد و مدارک را با باکسهای جستجوی تعیبه
شده در نرم افزار نیز جستجو کرد .یکی از قابلیتهای بسیار پرکاربرد موتور جستجوی شیرپوینت یافتن یک کلمه کلیدی در متن
فایلهای آفیس است که خود امکانات زیادی به کاربران میدهد تا بتوانند در اطالعات داخل اسناد نیز جستجو کنند.

.3.2.13بایگانی و تعریف چرخه عمر مستندات
در سامانه مدیریت مستندات داتام پوینت این امکان وجود دارد که برای هر نوع سند چرخه عمر تعریف شود تا برای مثال بعد از
دو سال از ایجاد ،سند به بایگانی مستندات منتقل شود.
برای تعریف چرخه عمر مستندات روشهای گوناگونی وجود دارد که با تحلیل در فازهای استقرار و یا پشتیبانی میتوان آنرا اجرایی
نمود.

.3.2.14امنیت اطالعات
در سامانه مدیریت مستندات داتام پوینت امکانات بسیار زیادی برای تضمین امنیت اطالعات و عدم از دست رفتن اطالعات مهم
سازمان در دسترس خواهد بود که میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
• امکان بازیابی اسناد حذف شده به صورت دو مرحلهای از سطل بازیافت
• امکان تعریف کاربران و گروهها در سطح  Active Directoryجهت ورود به سیستم و دسترسی به مدارک
• امکان  Backupگیری به صورت دورهای به روشهای مختلف از اطالعات سامانه
• امکان استفاده از پروتکل  httpsو ارتباط امن بین کاربران و سرور
• امکان کدگذاری در سطح دیتابیس برای امنیت اطالعات و جلوگیری از سرقت اطالعات

 .3.2.15ویژگیهای سامانه مدیریت مستندات داتام پوینت
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تحویل گرفتن و تحویل دادن اسناد
متادیتا و تگ گذاری روی اسناد
آرشیو نگارشهای پیشین اسناد
مشاهده و بازیابی نگارشهای پیشین اسناد
مشاهده اسناد مرتبط به یک سند
سطوح دسترسی و دسترسی سلسه مراتبی
گفتگو بر روی یک سند
اسناد پیشنویس و منتشر شده
ارسال سند به همکار
مشاهده اسناد بر اساس درختهای مختلف مانند چارت سازمانی
مشاهده فایلهای آفیس تحت وب
امکان جستجو درون فایل های Excel، Word
گردش کارهای سفارشی برای اسناد

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

جستجوی پیشرفته اسناد بر اساس فیلترهای تعریف شده
بایگانی و تعریف چرخه عمر مستندات
امنیت اطالعات
کدگذاری اسناد با فرمت خاص مشتری
امکان تعریف درخت سازمان
امکان ثبت مشخصات کامل سند با توجه به نوع محتوا
امکان تولید بارکد برای هر سند
امکان تهیه نسخه پشتیبان
امکان بازگشت سند حذف شده
محیط کاربری فارسی و امکان استفاده از تقویم شمسی

.3.3دیگرماژولها سامانه مدیریت مستندات
تیم تولید و توسعه داتام پوینت با بررسی استانداردها و نیازهای روز سازمانها به ایجاد دیگرماژولهای مدیریت مستندات میپردازد
و به صورت مداوم در حال ارتقاء ماژولها یا ایجاد ماژولهای جدید است .ماژولهای فرعی که قابل اضافه شدن به سامانه مدیریت
مستندات است شامل ماژولهای مدیریت جلسات ،اسناد مهندسی ،پرونده پرسنلی ،قراردادها وکنترل مدارک تضمین کیفیت است.
برای مثال ما در ماژول مدیریت جلسات از درخواست تشکیل جلسه و ایجاد دستورجلسه تا برگزاری جلسه و بارگذاری مصوبات
جلسه و سپس پیگیری مصوبات جلسه را خواهیم داشت که با توجه به روال و گردشکارهای سازمانها قابل پیادهسازی خواهد بود.

.4پیش نیازهای سامانه
با توجه به اینکه سامانه مدیریت مستندات داتام پوینت بر بستر شیرپوینت و  Reactطراحی شده است ،جهت پیادهسازی سامانه
در سازمان شما نیاز به یک زیرساخت مناسب که مطابق با استانداردهای موجود پیادهسازی شده است میباشد .درصورت عدم
وجود زیرساخت مطلوب در فاز اول پروژه ،این زیرساخت برای شما توسط تیم زیرساخت پیادهسازی خواهد شد.
مشخصات سرورهای مورد نیاز برای نصب و کانفیگ فارم شیرپوینت و یا  Reactوابسته به نیاز و حجم استفاده از سرویسها متغیر
خواهد بود و قبل از شروع پروژه ،برآورد مورد نیاز از سرورها به اطالع شما خواهد رسید .معماریهای پیادهسازی شده توسط ما
معماریهای سرویسگرا خواهد بود بنابراین تمامی سرویسها بین سرورهای متعدد بسته به میزان مورد نیاز پخش خواهد شد و
قابلیت ارتقاء در آینده را نیز خواهد داشت.
پس از دریافت سرورها در فاز نصب با ارتباط کارشناسان فنی بخش زیرساخت و کارشناسان فناوری اطالعات سازمان نصب و
پیادهسازی انجام خواهد شد و با مستندسازیهای صورت گرفته تحویل شما خواهد شد سپس زیرساخت در دسترس تیم فنی
پروژه برای پیادهسازی قرار خواهد گرفت.
در صورتی که در فازهای پروژه گزارشات هوشتجاری نیز مورد نیاز باشد برای پیادهسازی این گزارشات از  Power BIاستفاده
خواهد شدکه برای این نیز سروری جداگانه نیاز است البته میتوان از زیرساخت موجود  Power BIنیز استفاده نمود.

.5مراحل پیادهسازی سامانه
در تیم داتام پوینت با دریافت نیازهای کارفرما مراحل زیر جهت پاسخ به نیازها طی خواهد شد.

 .1اعالم نیاز کارفرما
پس از ارائه دمو اولیه ،نیازهای اولیه کارفرما دریافت میگردد

 .2بررسی فنی نیازها
با برگزاری جلسات حضوری یا تلفنی نیازهای کارفرما و همچنین پیشنیازهای سامانه مانند
زیرساخت فارم شیرپوینت به دقت بررسی خواهد شد.

 .3ارائه پروپزال نهایی
پس از دریافت نیازمندیهای دقیق در مرحله قبل و برگزاری جلسات فنی داخلی ،پیشنهاد

نهایی توسط واحد فروش به کارفرما تقدیم خواهد شد.

 .4شروع پروژه
پس از عقد قرارداد ،با زمانبندی فازهای پروژه توسط تیم فنی و با اختصاص منابع مورد نیاز،
مدیر پروژه هماهنگیهای الزم با کارفرما را جهت شروع کار انجام خواهد داد.

 .5تحویل اولیه
پروژه به صورت فاز به فاز توسط مدیر پروژه به کارفرما تحویل داده میشود و فیدبکهای
دریافتی پس از اصالح مجدد به کارفرما تحویل داده میشود.

 .6تحویل نهایی
پس از تحویل اولیه و دریافت و اصالح فیدبک های کارفرما پروژه به کارفرما تحویل نهایی
خواهد شد.

 .7آموزش
پس از اتمام پیاده سازی پروژه ،سامانه های پیاده سازی شده به پرسنل آموزش داده میشود
این آموزش ها میتواند متنوع و به روش های مختلف برگزار شود.

 .8پشتیبانی
پس از اتمام یک پروژه ،پشتیبانی کارفرما توسط واحد پشتیبانی مشتریان شروع خواهد شد

.6متدولوژی توسعه و پیادهسازی سامانه
با توجه به پیچیدگیهای توسعه نرم افزار و همچنین نیاز به عکسالعمل انعطافپذیر و سریع در مقابل تغییرات خواستهشده کارفرما،
نیاز به متدولوژیهای توسعه نرم افزار نیازی مبرم میباشد.
تیم داتام پوینت با تجربه در مدیریت پروژههای متنوع و بزرگ در زمینه شیرپوینت ،متدولوژی چابک ( )Agileرا در دستور کار خود
قرار داده است و از الگوهای اسکرام در مدیریت پروژهها خود استفاده مینماید.

.7پیشنهاد مالی
با توجه به تنوع نیازهای کسب و کارهای مختلف و امکان پیادهسازی کامال سفارشیشده سازمانها و با توجه به موارد ذکر شده در
سند جاری ،هزینههای سامانه نیز کامال وابسته به نیازهای کسب و کار شما خواهد بود .بنابراین بعد از اینکه نیازهای شما توسط
واحد مهندسی فروش دریافت و تحلیل شد هزینههای سامانه به تفکیک فازهای پروژه به شما اعالم خواهد شد.

.8خدمات پس از استقرار
تیم داتام پوینت با تشکیل تیم پشتیبانی از متخصصان و کارشناسان امکان ارائه انواع خدمات پشتیبانی را به کسب و کار شما
خواهد داشت .پس از اتمام پروژه یا فازی از پروژه شما میتوانید با استفاده از این خدمات ،تغییرات مورد نیاز کسب و کار خود را
در سامانه ها توسط کارشناسان ما اعمال نمایید.
تیم داتام پوینت پس از اتمام پروژهها با ارائه خدمات فوق آماده است تا به کسب و کار شما در پیادهسازی و استقرار هر چه بیشتر
این سامانه کمک نماید همچنین با فراهم نمودن طیف متنوعی از سرویسهای پشتیبانی امکان ارائه سرویس مورد نظر کسب و کار
شما را خواهد داشت.
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