ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
www.VIRAKAM.com

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮا
][۲

][۳

][۴-۹

] [ ۱۰

] [ ۱۱

ﻣﻌﺮﻓﯽ  /درﺑﺎره ﻣﺎ  /ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ  /ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  /اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ وﯾﺮاﺑﺮد

ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﺎﺧﺺ

] [ ۱۲ - ۱۳

] [ ۱۴ - ۱۶

آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ  /وﯾﺮاﺑﺮد

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

١

ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ،ﺛﻤﺮه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﯾﺴﺖ
ﻣﺎ وﯾﺮاﮐﺎم ﻫﺴﺘﯿﻢ و از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

٢

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ
ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ،ﺑﺎاﻧﮕﯿﺰه و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم داده ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﻋﻠﻮم ﺑﺼﺮی ﺟﻬﺖ
اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎت ،در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﮐﻠﯽ ،ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻬﺮه از اﻧﮕﯿﺰه
و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺑﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ در ﻓﻀﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎزار ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻔﺎوت رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﮐﺮدن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﭘﺨﺶ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،زﻧﺠﯿﺮه ای ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﮐﻠﯿﺎت در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮐﻼن ،ﻣﺪﻋﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ،ﺟﺰ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اﺗﮑﺎ از ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﻪ ﮐﺎر ﺳﺎده
ای ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺷﺪﻧﯽ.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ
در اﯾﻦ دوران ﺑﭙﺮدازﻳﻢ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻨﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
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. ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ، ﺑﺮ ﺗﺨﯿﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد،ﺑﺪون ﭼﺎﻟﺶ ﻓﻨﯽ

DAX
SQL Server
(SSAS) sql server analyse service

Power BI

(SSIS) sql server integeration service

Advanced Analythics

(SSRS) sql server reporting service

Analythical Performance Tuning

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﻠﯽ ،ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ:

۴

ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﻴﺎم ﮔﺴﺘﺮ ﺛﺒﺖ و ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻓﺮوش ،رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد
ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺘﺎ و اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﮐﺎرﺑﺮدی واﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
ﻣﺨﺎزن ﻃﺒﯽ آﺑﺎدﯾﺲ ﻧﺎﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﺮان
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﯿﻨﻪ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﺣﻀﻮر در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری اﺑﺰار درﻣﺎن ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻧﺨﺒﻪ در
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻤﺲآﺑﺎد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﺑﺎدﯾﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﺳﺎﮐﺸﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺧﻮد ،آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ زودی اﺧﺒﺎری را در ﻣﻮرد
ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮش در ﺣﻮزه ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ
ﺗﻤﺎم اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﺑﺎدﯾﺲ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ دو و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﺴﻪ در ﺳﺎل اول ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎم
ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻣﺎده ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻢ ﺟﻮار
ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﺑﺎدﯾﺲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ در اﯾﺮان ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ارز،
اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﺗﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد دﺧﯿﻞ در
ﺣﻮزه ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

راﻫﮑﺎر وﯾﺮاﮐﺎم:
در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﺎ وﯾﺮاﺑﺮد ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اراﺋﻪ راﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﯽ و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ راﯾﺞ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اراﺋﻪ ﯾﮏ وﯾﺮاﺑﺮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﻓﺮوش و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ ﻓﺮوش ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ راﻫﮑﺎر و ﺑﻴﻨﺸﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در راﺳﺘﺎی اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرن ﺗﺮ
و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ و دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد،
ﺗﺨﯿﻼت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎز روﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از وﯾﺮاﺑﺮد اﻧﺤﺼﺎری ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺰودی اراﺋﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﻮد.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ
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ﻣﺨﺎزن ﻃﺒﯽ آﺑﺎدﯾﺲ ﻧﺎﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﺮان
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﯿﻨﻪ  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﺣﻀﻮر در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری اﺑﺰار درﻣﺎن ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻧﺨﺒﻪ در
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻤﺲآﺑﺎد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﺑﺎدﯾﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﺳﺎﮐﺸﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺧﻮد ،آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ زودی اﺧﺒﺎری را در ﻣﻮرد
ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮش در ﺣﻮزه ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ
ﺗﻤﺎم اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﺑﺎدﯾﺲ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ دو و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﺴﻪ در ﺳﺎل اول ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎم
ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻣﺎده ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻢ ﺟﻮار
ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﺑﺎدﯾﺲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ در اﯾﺮان ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ارز،
اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﺗﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد دﺧﯿﻞ در
ﺣﻮزه ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت وﯾﺮاﺑﺮد آﺑﺎدﯾﺲ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻔﻆ رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ داری و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎت،

ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﻠﯽ ،ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ:
در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﺎری اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮوش در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮐﺴﻞ ،ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺎه ١ ،روز ﮐﺎری از ﻧﯿﺮوی ﻣﺮﺗﺒﻂ زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.

۶

اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺼﻮرت درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﮐﺴﻞ ادﻏﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ اﮐﺴﻞ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮدن
ﮐﺎر و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﻴﺮات و درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﻴﺮ ﻫﻢ
ﺻﺮﻓﺎ در ﮔﺮو ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻗﺖ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﮐﺴﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮد.
ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ وﯾﺮاﮐﺎم ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ EXCEL، SSIS ،و  SQLاﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﻳﻨﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را
اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ روز ﮐﺎری از ﻧﯿﺮوی ﻣﺮوﺑﻄﻪ زﻣﺎن ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ  ١٥دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ازای ﻃﯽ ﮐﺮدن
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه ،زﻣﺎن را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﺎم آﺷﻨﺎی ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ،ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﺖ ﺗﺎ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻓﺮوش ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲دﻫﻪ

در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎت در  SQLﺑﻮد و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺎری ،ﻃﺒﻖ
ﻓﺮﻣﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ درون ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﻣﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،در ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ

در ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ روﺑﺮو ﻧﺸﻮﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﻫﻪ ﺟﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد

ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت در  ، SQLﯾﮏ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﻴﺮات در دﯾﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ را ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ دﯾﮕﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

وﯾﺮاﮐﺎم و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ روژﻳﻦ ﺗﺎک ،اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ،در وﯾﺮاﺑﺮد ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی و راﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روژﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ
و در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ

۷

ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﺎم آﺷﻨﺎی ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ،ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﺖ ﺗﺎ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻓﺮوش ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲دﻫﻪ
در ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دﻫﻪ ﺟﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ را ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ دﯾﮕﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت وﯾﺮاﺑﺮد روژﻳﻦ ﺗﺎک
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻔﻆ رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ داری و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎت،

ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﻠﯽ ،ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و راﻫﮑﺎر:
۸

 KPIﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و
رﻳﺰﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎز اوﻟﯿﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺻﺤﯿﺢ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل و  ...را ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و ﮔﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﯽ ﻣﮕﺎﻣﺪاوم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
 Inform-Legrandدر اﯾﺮان ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮق ﺳﺎﻟﻢ )ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ  KPIﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎ ﻧﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻮارد
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻣﺎ در ﺳﻤﺖ اﯾﺠﺎد KPIﻫﺎ و ﭘﻴﺪاﮐﺮدن ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ  KPIﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﭘﻴﺪا و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ از ﺗﻮان  ۴۰۰VAﺗﺎ  ،(۴۰۰KVAاﺳﺘﺎﺑﻼﯾﺰر وﻟﺘﺎژ ،ﺷﺎرژر ،ﺑﺎﺗﺮی

ﻣﻮردﻧﯿﺎز را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ .اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺘﺎﺑﻴﺲ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶ ﻧﯿﺎز داﺷﺒﻮرد را ﺗﻬﯿﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ

و ...ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺮﻛﺖ ﻣﮕﺎﻣﺪاوم ﻫﻤﻮاره در راﺳﺘﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری

اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ از ﻃﺮﻳﻖ اﻃﻼﻋﺎت ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎﻻ در اﻧﺒﺎر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ

ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:

 ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی -ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر

ارزش دﻻری ﮐﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و روزﮔﺸﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ

۹

ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﯽ ﻣﮕﺎﻣﺪاوم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
 Inform-Legrandدر اﯾﺮان ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮق ﺳﺎﻟﻢ )ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ از ﺗﻮان  ۴۰۰VAﺗﺎ  ،(۴۰۰KVAاﺳﺘﺎﺑﻼﯾﺰر وﻟﺘﺎژ ،ﺷﺎرژر ،ﺑﺎﺗﺮی
و ...ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺮﻛﺖ ﻣﮕﺎﻣﺪاوم ﻫﻤﻮاره در راﺳﺘﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:

 ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی -ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر

ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت وﯾﺮاﺑﺮد ﻣﮕﺎﻣﺪاوم
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻔﻆ رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ داری و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎت،

ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻣﺎ:
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻴﻨﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی داده ﻣﺤﻮر ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی درﺳﺖ

۱۰

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ:
اﯾﺠﺎد ﺑﻴﻨﺶ ﻋﻤﯿﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی درﺳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ داده ﻣﺤﻮر در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ وﯾﺮاﺑﺮد

۱۱

ﺗﻐﯿﻴﺮات ﺟﺪﯾﺪ در وﯾﺮاﺑﺮد
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در وﯾﺮاﺑﺮد  -ﺳﺎل ۱۴۰۰

ﺑﺨﺶ ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

۱۲

ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ،ﺛﻤﺮه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﯾﺴﺖ

ﺑﺨﺶ ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر:
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮش ﺗﺠﺎری در واﻗﻊ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ را در ﻫﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻳﺪ ،آﻣﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺪف آن ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ) (BIﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ و ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی (Business Intelligence (BI
۱۳

دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻓﻌﻠﯽ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎری را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﺪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری دﯾﺘﺎ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ آن دﯾﺘﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و در دﺳﺘﺮس ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دادن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺎز دارد.
ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻌﻨﺎ دار ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﮕﯿﺮی و اﺻﻼح ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در واﻗﻊ  Bussiness Intelligenceدﯾﺘﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ِ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت  BIرا ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﻮﻟﻪ ی  BIزﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻴﭽﯿﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ! ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻴﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﮔﺰارﺷﮕﯿﺮی ،ﭘﺮدازش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ آﻧﻼﯾﻦ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺒﻮرد ،داده ﮐﺎوی ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎوی ،ﭘﺮدازش روﯾﺪاد ﭘﻴﭽﯿﺪه ،ﻣﺪﯾﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﺎری ،ﻣﻌﯿﺎر ﮔﺬاری ،ﻣﺘﻦ ﮐﺎوی ،ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﯽ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ.

ﺑﺨﺶ ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

۱۴

دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ،در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺟﻬﺎن ،در اﻣﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺑﺨﺶ ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺨﯿﻞ ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖ
۱۵

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ

ﺑﺨﺶ ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

در وﯾﺮاﺑﺮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﯿﻞ ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮان ﻓﻨﯽ ﺑﺎﻻی ﺗﯿﻢ ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر وﯾﺮاﮐﺎم ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺤﺪود و ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﻔﮑﺮات ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .در ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ،وﯾﺮاﺑﺮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺼﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﯾﺮاﺑﺮد ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل از ﺟﻨﺲ ﭘﮑﯿﺞ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض و ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ .در ﻫﯿﭻ ﭘﺮوژه اراﺋﻪ ﺷﺪه ای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ وﯾﺮاﺑﺮد واﺣﺪ و ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
دﯾﺪ ﭼﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن دﯾﺘﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ،داده ﮐﺎوی ،ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺮاﺑﺮد ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺑﺼﺮی
ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ،وﯾﺮاﺑﺮد دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻓﺮوش و ﺑﺴﻂ دادن ﺑﻪ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ،را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪر رﻓﺖ زﻣﺎﻧﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ،زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۶

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وﯾﮋه

ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی

ﺑﺼﺮی ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت

داده ﮐﺎوی

ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی داده ﻫﺎ

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ،
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ،ﺟﺪاول و...

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻟﮕﻮ ﻫﺎ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ،
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎ و ...در داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ.

ادﻏﺎم داده ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و
اراﺋﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ) .ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان(

دارای زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺠﺰای وﯾﺮاﺑﺮد ،ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی دارای
زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﻮر ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﻃﺮاﺣﯽ  UIو UX

ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ

ﭘﻴﺶ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت
۲۰

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﺎﺧﺺ:

Abadis Med

۱۸

︑︺﹝︣﹫ا︑︙﹩
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
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