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

.2مقدمه
افزایش روز افزون تکنولوژی ،موجب شده است که مدیران سازمانها به دنبال یک محیط تعاملی کارآمد جهت ارتباطات موثر افراد
سازمان خود باشند .یک محیط تعاملی امکان استفاده به موقع و درست اطالعات و به اشتراکگذاری آنها را درون سازمان فراهم
میسازد .این نیاز در سازمانها وجود دارد که افراد به اطالعات به راحتی دسترسی داشته باشند و امکان به اشتراکگذاری اطالعات
با سایر افراد سازمان به سادگی امکان پذیر باشد .نگهداری اطالعات به صورت پراکنده و مجزا در سازمان کار پیچیدهای است و
باعث از بین رفتن اطالعات مهم در سازمان می گردد.
برخی از چالشهای سازمانها عبارتند از:
• نگهداری پراکنده و مجزای اطالعات در سازمان
• از بین رفتن اطالعات مهم در سازمان

• نگهداری آدرسهای مختلف سامانههای سازمان

• مدیریت دسترسی افراد به اطالعات و اسناد سازمان
• اطالعرسانی همگانی اخبار و اعالنات سازمان

پرتال سازمانی تعامالت سازمانیافته بین کارمندان و کاربران را در سازمان فراهم می سازد .کاربران امکان تبادل اطالعات را با سایر
افراد در موقعیت مکانی و زمانی مختلف خواهند داشت و دسترسی همزمان به فایلها و دادهها را در محیط امن را تجربه خواهند
کرد .در پرتال امکان دسترسی به سایر سامانهها وجود خواهد داشت و کاربران جهت دسترسی به سایر سامانهها تنها الزم است از
یک درگاه وارد شوند و نیازی به نگهداری آدرس سامانهها مختلف برای افراد وجود ندارد.
هدف تیم داتام پوینت از طراحی پرتال سازمانی خلق محصولی کارآمد و ساده برای تحقق اهداف سازمان شما است .استفاده از
پرتال سازمانی داتام پوینت ،به سازمان کمک میکند تا ضمن افزایش تعامالت کارآمدتر افراد سازمان ،اطالعیهها و اخبارسازمانی
به راحتی در اختیار افراد قرار دهد و هچنین اطالعات و دادههای سازمان در یک مکان امن نگهداری شود و استفاده و به
اشتراکگذاری اطالعات برای افراد به سادگی میسر شود.

استفاده از پرتال سازمانی داتام پوینت بصورت اجمالی به اهداف زیر میپردازد:
• افزایش بهره وری و کارایی افراد سازمان

• تعامالت سازمانیافته بین کارمندان و کاربران
• مدیریت محتوا

• به اشتراگگذاری راحت و امن فایلها و اطالعات
• سهولت دسترسی به اطالعات

• امکان جستجوی سریع مطالب و اطالعات
• دسترسی به سایر سامانهها
• و ....

.3ساختار پرتال سازمانی داتام پوینت
پرتال سازمانی داتام پوینت در بستر شیرپوینت و با استفاده از امکانات بسیار زیاد این پلتفرم ،محیطی امن و یکپارچه برای دسترسی
و به اشتراکگذاری اطالعات را برای افراد فراهم می سازد و با استفاده از آن امکان تعامل و همکاری بیشتر افراد فراهم میگردد.
تعامالت بهتر افراد سازمان باید افزایش بهرهوری و کارایی افراد سازمان و پیشرفت سازمان میشود .گروهها کاری یا تیمهای پروژه
میتوانند در سایتی مجزا مخصوص به خود به اشتراکگذاری و تبادل اطالعات بین اعضای تیم بپردازند و نگرانی بابت از بین رفتن
اطالعات و یا دسترسی افراد غیر مجاز به اطالعات تیم خود نباشند.
پرتال سازمانی داتام پوینت با توجه به نیازمندیهای شرکت یا سازمان شما ،سفارشیسازی و اجرا میگردد و با طراحی ویژه و
متناسب با نیازهای شما طراحی و پیاده سازی خواهد شد.
.3.1امکانات پرتال سازمانی داتام پوینت

.3.1.1اخبار
معموال واحد روابط عمومی در سازمانها ،اخبار سازمان را منتشر میکند .در پرتال سازمانی داتام پوینت واحد روابط عمومی میتواند
اخبار سازمان را همراه با عکس و متن در پرتال منتشر نماید و این اخبار در صفحه اصلی پرتال برای کاربران نمایش داده میشود.

در صورت نیاز شما ،اخبار بعد از تایید فرد مورد نظر به صورت عمومی در صفحه اول پرتال نمایش داده خواهد شد .امکان مشاهده
آرشیو اخبار نیز برای کاربران فراهم شده است.

.3.1.2اعالنات
تابلوی اعالنات در سازمانها ابزاری شناخته است که وظیفه اطالعرسانی به کارکنان سازمان را بر عهده دارد .در پرتال سازمانی
داتام پوینت این ابزار شناخته شده برای شما پیادهسازی شده است .در زمان ثبت هر اعالن امکان مشخص کردن مدت زمان نمایش
آن نیز وجود دارد و اعالن ثبت شده تا تاریخ انتخاب شده در صفحه اصلی پرتال به افراد سازمان نمایش داده میشود .آرشیو اعالنات
جهت دسترسی به اعالنات گذشته طراحی شده است.

.3.1.3دسترسی به سایر سامانهها
برای کارکنان ،دسترسی به سامانههای دیگر سازمان از روشها و مسیرهای متفاوت کار خوشایندی نیست .ممکن است در طول
روز چندین بار نیاز به استفاده از سامانهها داشته باشند و اگر از یک درگاه نتوانن د به همه آنها دسترسی داشته باشند باعث اتالف
وقت آنها میشود.

در پرتال سازمانی داتام پوینت ،فرد مسئول پرتال به سادگی میتواند اقدام به تعریف سامانههای مختلف سازمان و ایجاد لینک آنها
نماید .انتخاب رنگ ،ترتیب نمایش ،امکان باز شدن در تب جدید و  ...به راحتی قابل انتخاب است .بعد از تعریف آنها ،لینک سامانهها
در صفحه اول پرتال به افراد سازمان نمایش داده خواهد شد و آنها برای دسترسی به سایر سامانهها تنها کافی است وارد پرتال شوند
و پرتال یک درگاه واحد برای دسترسی به سایر سامانهها خواهد بود.

 .3.1.4واحدهای سازمانی
هر واحد سازمانی ،نیاز به یک محیط اختصاصی برای به اشتراکگذاری اطالعات و اسناد مابین افراد واحد را دارد .در پرتال سازمانی
داتام پوینت هر واحد سازمانی دارای یک سایت مجزا برای تبادالت بهتر و به اشتراکگذاری اطالعات و اسناد خواهد بود .این سایت
در اختیار افراد آن واحد قرار خواهد گرفت و افرادی دیگر سازمان به آن سایت دسترسی نخواهند نداشت.

در پرتال سازمانی بر اساس چارت سازمانی شرکت شما ،برای هر واحد صفحهای طراحی شده است که در آن فعالیتها و شرح آن
واحد ،لینک سایت آن واحد و همکاران آن واحد نمایش داده شده و همچنین اسنادی که با آن واحد مرتبط است بر اساس دسترسی
شخص وارد شده به سیستم در آن صفحه قابل مشاهده است.

 .3.1.5کارتابل اسناد سازمان
نگهداری اسناد و مدارک در  File Sharingدارای مشکالتی است و مدیریت دسترسی اسناد و نگهداری اسناد کار مشکلی خواهد
بود .شیرپوینت یک بستر بسیار مناسب برای مدیریت اسناد است.
هر واحد سازمان در سایت مخصوص به خود ،مدارک مربوط را آپلود خواهد کرد و این اسناد ممکن است عمومی و یا مختص همان
واحد باشد .باتوجه به اینکه دسترسی آسان به اسناد و مدارک سازمان با در نظر گرفتن دسترسی افراد ،از اهمیت باالیی برخوردار
است ،در پرتال سازمانی داتام پوینت یک داشبورد در نظر گرفته شده که در آن تمام اسناد سازمان از تمامی سایتهای موجود در
دسترس خواهند بود .این اسناد به راحتی قابل پیمایش بر اساس واحد سازمانی خواهند بود و فردی که وارد سیستم شده تنها قادر
به مشاهده اسنادی است که به آنها دسترسی دارد.

برخی از ویژگیهایی که با استفاده از شیرپوینت به عنوان بستری برای نگهداری اسناد و مدارک سازمان ،در اختیار خواهد بود
عبارتند از:
• جستجوی ساده اسناد بر اساس عنوان و متادیتای سند
• جستجوی در بین متون اسناد

• نگهداری تاریخچه سند به صورت نگارش اصلی و فرعی
• امکان تحویل گرفتن و تحویل دادن سند
• امکان کار مشترک روی اسناد

• مشاهده و نمایش اسناد به صورت آنالین
• و ...

.3.1.6همکاران
افراد در طول روز ممکن است به اطالعات همکاران خود ،مانند ایمیل و شماره داخلی نیاز داشته باشند .در صورتیکه این اطالعات
در پرتال قابل جستجو و مشاهده باشد ،افراد نیازی به استفاده از سیستم دیگری نخواهند داشت .بخش همکاران در پرتال ،اطالعات
افراد سازمان را به نمایش میگذارد و هر فرد میتواند به راحتی با جستجو نام هر شخص به صورت مستقیم یا بر اساس واحد
سازمانی یا سمت فرد ،به اطالعات آنها دسترسی داشته باشد.

در این بخش امکان آپلود تصاویر همکاران ،ورود اطالعاتی نظیر تاریخ تولد همکار ،شماره تماس و  ...وجود دارد .در واقع این بخش
مانند یک دفترتلفن داخلی خواهد بود و افراد به راحتی به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی خواهند داشت.

.3.1.7مناسبتهای فرهنگی
اطالعات مربوط به مناسببتهای فرهنگی توسبط مدیر روابط عمومی یا شبخص مسبئول در سبامانه بارگذاری خواهد شد و مناسبتها
با توجه به تاریخ انتخاب شده در هنگام ورود اطالعات در صفحه اصلی پرتال به افراد نمایش داده میشود.

.3.1.8تبریکات
روز تولد هر فرد ،یک روز خاص میباشد .در صفحه اصلی پرتال پیام تبریک تولد با تصویر همکارانی که درآن روز تولدشان است،
نمایش داده میشود.

.3.1.9یادداشتها
ممکن است شما در سازمان نباشید و تماس تلفنی گرفته شود که برای شما اهمیت خاصی داشته باشد .یا شخصی حضوری به
مالقات شما آماده باشد .در این بخش همکاران دیگر شما ،به راحتی برای شما یادداشتی خواهند نوشت و شما به محض ورود به
پرتال ،با مشاهده تعداد پیغامهای خود متوجه این یادداشتها خواهید شد .هر شخص تنها یادداشتهایی که مربوط به خودش را
مشاهده خواهد کرد.

.3.1.10بانک مشتریان
بانک مشتریان یک پایگاه اختصاصی جهت ذخیرهسازی و نگهداری اطالعات مربوط به شرکتها ،مشتریان و اشخاص حقیقی و
حقوقی است که با سازمان شما در ارتباط هستند .ورود اطالعات شرکتها و اشخاص بر اساس کسب و کارها خواهد بود و مدیر
این سامانه میتواند تمام اطالعات مربوط به شرکتها و اشخاص را مدیریت نماید و تمام افراد سازمان میتوانند به آخرین اطالعات
به روز شده ،دسترسی داشته باشند.

برخی امکانات این سامانه به شرح زیر است:

• امکان پیمایش اطالعات شرکتها و اشخاص بر اساس درخت کسب و کارها

• امکان فیلتر کردن اطالعات شرکتها و اشخاص بر اساس عنوان شغلی ،استان ،جنسیت ،کسب وکار و ...
• امکان جستجو نام شخص یا شرکت

• امکان مشاهده اشخاص و اسناد مرتبط با یک شرکت در صفحه مربوط به نمایش اطالعات شرکت
• امکان مشاهده اشخاص مرتبط با یک شخص در صفحه مربوط به نمایش اطالعات شخص

• امکان مشاهده اطالعات کامل شخص یا شرکت مانند نام ،اطالعات تماس ،تصویر ،عنوان شغلی ،آدرس و ...
• و...

در صورتی که قسمتی از این توضیحات برای شما ابهامی دارد میتوانید با درخواست دمو و مشاهده این سیستم به صورت آنالین
ابهامات خود را برطرف نمایید.

 .3.1.11طراحی بر اساس برند شما
صفحه اصلی پرتال سازمانی داتام پوینت محیطی جهت نمایش اطالعات مهم سازمان شما میباشد .هدف از طراحی این صفحه،
دسترسی راحت و ساده کاربران به اطالعات مهم سازمان ،اطالعرسانی به موقع و دسترسی به سایر سامانهها و سایتها میباشد.
طراحی پرتال سازمانی ،مطابق با برند و نیازهای سازمان شما صورت خواهد گرفت.

ماژولهای زیر در صفحه اول پرتال قابل نمایش هستند و این ماژولها با توجه به نیاز شما قابل تغییر خواهند بود:
• نمایش آخرین اخبار

• نمایش اعالنات با توجه به تاریخ انقضا
• نمایش تبریک تولد افراد سازمان
• نمایش مناسبتهای فرهنگی

• نمایش آخرین اسناد ایجاد شده در سازمان ( مطابق با دسترسی فرد وارد شده به سیستم)
• لینکهای دسترسی به سامانههای دیگر سازمان
• نمایش همکاران سازمان

• نمایش آخرین وظایف فرد وارد شده به سیستم

• نمایش یادداشتهای ارسال شده به فرد وارد شده به سیستم

.3.1.12جستجوی پیشرفته اسناد
به دلیل استفاده از پلتفرم شیرپوینت به عنوان زیرساخت پرتال سازمانی ،در داشبورد مدارک عالوه بر امکانات فیلتر امکان استفاده
از جستجوی پیشرفته شیرپوینت نیز فراهم است .با استفاده از نوارجستجو به راحتی با تایپ کلمه مرتبط یا قسمتی از آن ،جستجو
در نام مدارک ،متادیتاهای مدارک و همچنین متن داخل مدارک صورت میگیرد و مدرک مورد نظر یافت میشود.

موتور جستجو شیرپوینت با دارا بودن امکانات پیشرفته قادر خواهد بود داخل متن فایلهایی از نوع ،Excel ،Power Point ،Word

 OneNoteو  PDFرا نیز جستجو نماید و کلمه مورد نظر شما را داخل این فایلها بیابد.

 .3.1.13فضای اختصاصی افراد در OneDrive
هر واحد یا تیم پروژهای در سازمان جهت نگهداری اسناد و اطالعات خود دارای یک سایت میباشد .ممکن است اسنادی وجود
داشته باشند که مربوط به وظیفه در حال انجام یک شخص باشد یا سایتی جهت نگهداری آن سند در نظر گرفته نشده باشد .برای
نگهداری این اسناد افراد میتوانند از فضای اختصاصی خود یا همان  OneDriveبرای ذخیرهسازی این اسناد استفاده نمایند .در
واقع اینجا محیطی مناسب برای نگهداری اسناد شخصی کارکنان و جایگزینی برای پوشه  Documentsدر رایانه شخصی افراد است.
در  OneDriveافراد میتوانند اسناد خود را ایجاد نمایند و بهراحتی با افراد دیگر به اشتراگ بگذارند .برخی ویژگیهای OneDrive
عبارت است از:
• امکان ایجاد اسناد آفیس به صورت آنالین

• امکان به اشتراکگذاری اسناد با افراد دیگر

• امکان مشاهده اسناد به اشتراکگذاشته شده با شما توسط افراد دیگر
• امکان نمایش و ویرایش مستندات به صورت آنالین
• امکان جستجو داخل متن اسناد
• امکان دسترسی آفالین به اسناد

 .3.1.14سایت شخصی
هر فرد در سازمان دارای یک سایت شخصی میباشد .این سایت شخصی ارتباط افراد با یکدیگر را سادهتر میسازد .افراد میتوانند
برای به اشتراکگذاری اسناد و اطالعات با سایر افراد از این سایت شخصی استفاده نمایند .امکان گفتگو و اطالعرسانی به یکدیگر،
استفاد از برچسبها ،نگهداری اسناد و ...از ویژگیهای این سایت است .در واقع این سایت ،یک سایت شیرپوینت با امکانات کامل
برای فرد است که میتواند از آن به بهترین نحو جهت پیشبرد کارها و ارتباطات بهتر با همکاران از آن استفاده نماید.

 .3.1.15وبالگ شخصی
همیشه در سازمان ها مدیریت دانش یک دغدغه بوده است .در شیرپوینت هر فرد یک وبالگ مخصوص به خود دارد که میتواند
اطالعات و دانش خود را با افراد دیگر سازمان به اشتراک بگذارد .به اشتراک گذاشتن دانش در سازمان ،باعث ترویج این فرهنگ
در سازمان میشود و به مرور زمان یک بانک گستره از دانش سازمانی خواهید داشت.

برخی از امکانات وبالگ شخصی به شرح زیر است:
• دستهبندی موضوعی

• برچسب زدن به مطالب

• امکان ارسال نظر بر روی مطلب توسط افراد دیگر
• امکان پسندیدن مطلب توسط افراد دیگر
• امکان بایگانی مطالب پست شده

 .3.1.16پروفایل کامل همکاران
هر فرد در سازمان دارای یک پروفایل شخصی خواهد بود که توسط خود او قابل ویرایش است .در پروفایل عالوه بر اطالعات
شخصی فرد نظیر نام و نام خانوادگی ،شماره تماس ،آدرس ،ایمیل ،تصویر فرد و مکان دفتر و  ،...اطالعات تکمیلی دیگری نظیر
تخصصهای فرد ،مدیر مستقیم ،عنوان شغلی نیز قابل نمایش خواهد بود.

در پروفایل هر فرد ،فعالیتهای فرد بر روی اسناد ،برچسبهای مرتبط کاری ،پیجوییهای سایتها و گفتگو با افراد دیگر نمایش
داده میشود .البته باید این نکته را در نظر داشت که نمایش این موارد با توجه به دسترسی فرد وارد شده به سیستم خواهد بود.

 .3.1.17ارتباطالت داخلی موثر
پیادهسازی پرتال سازمانی داتام پوینت در بستر شیرپوینت ،این امکان را فرهم میسازد که افراد بدون در نظر گرفتن موقعیت
مکانی و زمانی ،با همکاران خود در ارتباط باشند و به اطالعات مورد نظر خود (با رعایت دسترسیها) دسترسی داشته باشند.

ممکن است شخصی در سازمان حضور فیزیکی نداشته باشد یا در ماموریت باشد ،با استفاده از پرتال ،این افراد ارتباطات خود را
با همکاران خواهند داشت و دسترسی به اطالعات مربوط به خودشان به راحتی فراهم است.

 .3.1.18یکپارچگی با آفیس
از ویژگیهای برجسته شیرپوینت یکپارچگی آن با نرمافزاهای آفیس میباشد .این به این معنا است که تمامی اطالعات موجود در
لیستها و مخازن شیرپوینت با نرمافزاهای آفیس در ارتباط هستند .برای نمونه به چند مورد اشاره خواهد شد:
• تمامی اسناد موجود در مخازن با نرمافزار  Wordقابل نمایش و ویرایش هستند.

• اطالعات موجود در لیستهای شیرپوینت به راحتی به Excelارسال میشوند و امکان استفاده از فایل  Excelرا برای شما
امکانپذیر میسازد.

• اطالعات موجود در لیست تماسها (قالب پیش فرض شیرپوینت) ،لیست وظایف ،تقویم به نرم افزار  Outlookمتصل
میشوند.

 .3.1.19مدیریت دسترسیها
مدیریت ساده دسترسیها یکی از ویژگیهای شیرپوینت میباشد .به راحتی میتوان دسترسی افراد به پرتال سازمانی و سایر
سایتهای واحدهای سازمان را مدیریت کرد و نگرانی از بابت دسترسی غیرمجاز افراد به اسناد و اطالعات سازمان وجود نخواهد
داشت .با در نظر گرفتن یک فرد به عنوان مدیر هر سایت ،مدیریت دسترسیها توسط مدیر سایت انجام خواهد شد.

افراد سازمان می توانند تنها قابلیت مشاهده و استفاده از اسناد و اطالعات پرتال سازمانی را داشته باشند و تنها افراد مجاز قابلیت
ویرایش و ایجاد اطالعات را خواهند داشت .این دسترسیها کامال داینامیک و با توجه به ساختار سازمانی سازمان شما قابل تعریف
خواهد بود.

 .3.1.20دسترسی آفالین
کاربران به اسنادی که به آنها دسترسی دارند ،میتوانند به صورت آفالین آنها را در رایانه شخصی خود داشته باشند .البته این امکان
در صورت اعمال دسترسی امکان پذیر خواهد بود .در صورتیکه به هر دلیلی دسترسی به اینترنت مقدور نباشد ،افراد میتوانند از
اسنادی که قبال از آنها استفاده کردهاند ،به صورت آفالین استفاده نمایند و بعد از اتصال به اینترنت و اتصال به پرتال سازمانی
تغییرات آنها بر روی سند همگامسازی خواهد شد.

 .3.1.21دسترسی از طریق موبایل
پرتال سازمانی داتام پوینت به صورت کامال واکنشگرا طراحی شده است و در دستگاههای مختلف و مرورگرهای شناخته شده به
درستی قابل نمایش است و میتوان با استفاده از موبایل به پرتال متصل شد و از آن استفاده کرد .عالوه بر این امکان با استفاده از
اپلیکیشنهای معرفی شده توسط شرکت مایکروسافت امکان اتصال به پرتال و استفاده از آن امکانپذیر است.

برخی دیگر از امکانات پرتال سازمانی داتام پوینت

• امکان ایجاد فرم های نظرسنجی توسط افراد در سازمان

• امکان ایجاد تاالرهای گفتگو برای تیمهای مختلف در سازمان
• امکان ایجاد فرم ارسال شکایات و نظرات

.4پیش نیازهای سامانه
با توجه به اینکه پرتال سازمانی داتام پوینت بر بستر شیرپوینت طراحی شده است ،جهت پیادهسازی آن در سازمان شما نیاز به
یک زیرساخت شیرپوینت که مطابق با استانداردهای مایکروسافت 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 وابسته 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
این پشتیبانی نیز میتواند انواع و روشهای مختلفی داشته باشد

.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 پروژه 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 پرتال سازمانی 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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