IT Management
ًزم افشار هذیزیت خذهات اًفَرهاتیه

یىی اس هطىالت ٍ دغذغِ ّای اهزٍس ٍاحذ  ITدر ساسهاًْای اهزٍسی فمذاى راّىار ٍ رٍضی اجزایی بزای هذیزیت ّرز هرِ بْ رز
ٍاحذ در جْت اّذاف وسب ٍ وار هی باضذ .ایي هْن در سال ّای اخیز در وطَر ها هَرد تَجِ بیط زی لزار گزف ِ ٍ ضزوت ّا ٍ
ساسهاًْای بشري ّز وذام در پی یاف ي راّی بزای هذیزیت درخَاست ّا  ،هطىالتً ،یزٍی اًساًی ٍ … هی باضٌذ.
سیس ن جاهغ هذیزیت خذهات اًفَرهاتیه راّىاری هَفك ٍ ایذُ آل وِ هب ٌی بز اسر اًذارد  ITILطزاحری گزدیرذُ اسرت ٍ هری
تَاًذ پاسخگَی تواهی ًیاسّای ضوا در هذیزیت ٍاحذ في آٍری اطالػات باضذ .ایي سیس ن برا تهْیرش برِ هىراًیشم بسریار لرَی در
بحث  Ticket Managementضوا را در پاسخگَیی ٍ هذیزیت ّز هرِ بْ رز ٍاحرذ فري آٍری اطالػرات یراری هری بخطرذ ٍ راّىرار ٍ
ابشارّای السم را جْت رفغ هَاًغ هَجَد را بزای ضوا فزاّن هی آٍرد.
ًزم افشار هذیزیت خذهات اًفَرهاتیه راّگطای تواهی هَاًغ در جْت ػولىزد ٍ %011احذ  Help Desk ٍ ITهی باضذ .پل فزم
ایي ًزم افشار بزاساس هطخصات سیز طزاحی ضذُ است:




Platform java, J2EE
Data Base SQL Server 2005, MySQL
ههْش بِ سزٍیس  IMAP, POP3جْت ارتباط با صٌذٍق پست الى زًٍیه واربزاى



ه ٌاسب با ّز ًَع ساخ ار ساسهاًی



واهال Web based
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IT Management
اهىاًات ٍ لابلی ْای ًزم افشار هذیزیت خذهات اًفَرهاتیه
 تابلَ اػالًات
 ٍ Ticketing هذیزیت الى زًٍیىی در خَاست ّا

 ثبت ٍ جوغ آٍری اتَهاتیه اطالػات  PMوالیٌت ّا
 اهىاى ثبت ٍ گشارش گیزی اس ًزم افشارّای ًصب ضذُ در ضبىِ ٍ گشارضات تغییزات ًزم افرشاری در  Networkاهىراى
ثبت ٍ گشارش گیزی لزار دادّای واری

 اهىاى ثبت ٍ گشارش اس اهَال تحت وٌ زل IT


اهىاى بزلزار ساسی ارتباط بیي درخَاست ّای ارسالی اس واربز با اطالػرات سرخت افرشاری وراهریَتز ضخصری ٍ ارتبراط برا

اهَال هؼمَل ٍ هٌمَل تحت اخ یار واربز

 دارای اس اًذارد بیي الوللی  ITILهخصَظ وار Help Desk

 دارای پایگاُ داًص  KnowledgeBaseجْت ثبت ٍ بِ اض زان گذاری تهزبیات ٍ آهرَسش ّرای السم برزای وارضٌاسراى ٍ
واربزاى

 هحاسبِ اتَهاتیه سهاًْای صزف ضذُ بزٍی درخَاست
 اهىاى هطاّذُ یىها تواهی ّ Ticketای ارسالی اس سوت واربز بِ ٌّگام بزرسی Ticket
 هىاًیشم پیچیذُ ٍ واهل بزای ضؼبِ بٌذی ٍ هٌطمِ بٌذی واربزاى ٍ وارضٌاساى

 اهىاى تؼزیف ٍ گشارش گیزی فزٍضٌذگاى اهَال ٍ اجٌاس گاراً ی دار ًظیز  .... ٍ Main boardدر سیس ن
 هحاسبِ اتَهاتیه ساػت واری ٍ رٍسّای تؼطیل جْت هحاسبِ دلیك سهاى هصزف ضذُ در بزرسی Ticket

 اهىاى دریافت اساهی درخَاست دٌّذگاى اس طزیك  ٍ Active Directory, CSV Fileسایز باًه ّای اطالػراتی ٍابسر ِ برِ
ًزم افشار ّای دیگز

 اهىاى ثبت ٍ هذیزیت لزارداد ّا
 اهىاى ثبت ٍ هذیزیت درخَاست ّای خزیذ

 اهىاى ثبت ٍ هذیزیت تغییزات هَجَد در ساسهاى
 ٍ صذّا اهىاى دیگز.....
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