پیشنهاد راهکار
باران هوش | مدیریت هوشمند رویداد و سامانه داشبورد اطالعات مدیریتی

شرکت ارقام نگار اندیشه
نسخه 1.0.1

مقدمه
وضعیت کشور از لحاظ اقتصادی در مراحل گذار قرار دارد و در این موقعیت ،داشتن دیدی وسیع نسبت به
کسب و کار ،مهمترین رکن تصمیمگیری مناسب تلقی می شود .از سویی مدیریت منابع محدود نیز امری بسیار
حیاتی است و باید بپذیریم دوره ریخت و پاش و آزمون و خطا سپری شده است.

شاخص چیست:
حوزههای مدیریت ،اقتصاد خرد و کالن ،کسب و کار و
سرمایه گذاری ،از جمله زمینههایی هستند که به شدت
بر شاخصها اتکا دارند :از شاخص بورس تا شاخص
رشد اقتصادی ،از شاخص فروش تا شاخص خستگی و
انگیزه کارکنان .همه ما در طول روز با انواع شاخصها
مواجه میشویم و حتی خودمان هم به شکلهای
مختلف ،شاخصهای متنوعی را تعریف میکنیم و مورد استفاده قرار میدهیم.

استعارهای برای شناخت بهتر شاخص عملکرد Performance Indicator
شاید یک استعاره خوب برای درک بهتر شاخصها و کاربرد آنها ،استفاده از داشبورد خودرو باشد.
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قطعاً پارامترهای زیادی در یک خودرو وجود دارد و قابل سنجش است :از باز و بسته بودن دربها تا سرعت
حرکت و دور موتور ،فشار روغن و دمای آب و صدها پارامتر دیگر.
اما تعدادی از آنها برای نمایش در داشبورد خودرو انتخاب میشوند .در دنیای مدیریت و اقتصاد و سرمایه گذاری
هم میتوان از استعارهی داشبورد استفاده کرد.
مدیر یک شرکت ،مسئول یک دولت ،وزیر یک وزارتخانه ،پدر یک خانواده و حتی فردی که به توسعه توانمندیهای
فردی خود فکر میکند ،همگی با حجم گستردهای از اتفاقات و رویدادها و روندها احاطه شدهاند .برای اینکه
بتوانیم درک بهتری از محیط خود داشته باشیم ،بهتر است آن را در قالب یک خودرو تصور کنیم .همه اتفاقهای
اطراف را نمیتوان همزمان مورد توجه قرار داد.مهم تر اینکه اتفاقها و رویدادهای پُر سر و صداتر ،الزاماً
مهمترین رویدادها نیستند.

بخشی از رویدادها اصالً بهتر است در داخل یک فضای بسته (مثل اتاق موتور خودرو) اتفاق بیفتد و تا وقتی
نشانهای از مشکل بروز نکرده به سراغشان نرویم (درست همان کاری که با موتور خودرو انجام میدهیم)
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شاید همین که پس از هر چند هزار کیلومتر نگاهی به داخل موتور بیندازیم کافی باشد و الزم نباشد در حالت
عادی به شکلی وسواس گونه ،هر روز و هر لحظه ،متوقف شویم و داخل اتاق موتور را نگاه کنیم.

شاخصهای کلیدی عملکرد Key Performance Indicator
اگر بخواهیم بر اساس استعاره داشبورد اتومبیل ،تعریفی از شاخصهای کلیدی عملکرد داشته باشیم،
تا زمانیکه نشانگر بنزین روی یک چهارم ویا نصف است
و می توان محاسبه کرد که چند کیلومتر را با چند لیتر
بنزین پیموده اید ،شما از شاخصهای عملکردی
استفاده میکنید؛ اما زمانی که نشانگر بر روی
قسمت قرمز که نشانه اتمام قریب الوقوع بنزین
است قرار گرفت ،پیام مهمتری را به شما منتقل
میکند؛ این بدان معناست که شما به زودی با یک
مشکل مواجه می شوید .پیامهای شاخصهای کلیدی عملکرد برای اطالع رسانی اتفاقات ناگواراند .و دلیل
انتشار آن جلوگیری از این اتفاقات است.

سازمانها ،کسب و کارها و شاخصهای کلیدی عملکرد
با تعریفی که از شاخصهای کلیدی عملکرد داشتیم برای همه ما روشن و مبرهن است که شاخصهای هر
سازمان با سازمان دیگر کامال متفاوت است .این تفاوت به این جهت است که چشم انداز ،ماموریت و ارزشهای
هر سازمان متفاوت است؛ لذا با این ترتیب مشخص است که پیوند عمیقی بین استراتژی و شاخصهای کلیدی
وجود دارد.

3

به طور مثال در وزارتخانهای مانند وزارت امور
اقتصادی و دارایی ،عملیات انجام شده برای
افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی ( Gross
Product

)Domestic

و

رشد

يا

اقتصادی ) (Economic Growthاز شاخصهای
بسیار مهم تلقی می شود اما در وزارت ارتباطات و
فناوری

اطالعات،

تعداد

دفاتر

ایجاد

شده

درحوزه  ICTشاخص عملکردی محسوب میشود.

یا مثال در صنعت خرده فروشی شاخصهایی مانند عملکرد محصول
( )product performanceیا گردش انبار ( )stock turnoverیا
بازدهی سود ناخالص سرمایهگذاری ( )GMROIمطرح میباشد.
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مدیریت هوشمند رویداد
(راهکار شرکت ارقام نگار اندیشه)

امروزه بسیاری از سازمانها و شرکتهای بزرگ دنیا دریافتهاند که برای حرکت تعالی و رشد سازمانی و همچنین
اجرای موفقیتآمیز استراتژیهای خود ،راهی به جز شناسایی و نظارت بر شاخصهای کلیدی عملکرد خود ندارند
و برای مواجهه با این مسأله حیاتی و مهم با صرف هزینههای فراوان و با انتخاب مشاوران برجسته و معتبر به
مطالعه این موضوع پرداختهاند و بسیاری از کسب و کارهای موفق سنجههای عملکردی را با کارت امتیازی
متوازن تلفیق و راه حلی ویژه جهت اجرای استراتژیهای خود آفریدهاند.
در این مسیر وجود یک ابزار عملیاتی که بتواند پس از شناخت این شاخصهای کلیدی عملکرد ،اطالعرسانی
صحیح ،پرمحتوا و بموقعی از این موضوع داشته باشد ،امری بسیار ضروری به نظر میرسد.
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راهکار مدیریت هوشمند رویداد ،هوشمندانه و بر اساس بررسی اطالعات سازمان شما و پیوند تعاملی
با شاخصهای کلیدی عملکرد ،اطالعات را بررسی و به صورت ساعتی ،روزانه و یا ماهانه ،آالرمهای تنظیمی
شما را اطالع رسانی میکند .در این صورت شما دارای اطالعات صحیح ،بهموقع و کامل از سازمان خود شدهاید؛
و کافی است که فرمان خود را صادر نمایید و در اجرای تصمیم بکوشید.

شاخصهای کلیدی عملکرد و پیوند آن با استراتژی
شاخصهای کلیدی عملکرد در صورتی که به درستی طراحی و به طور موثر استفاده گردند ،می توانند به عنوان
یک ابزار جهت نیل به اهداف مورد توجه
جدی قرار بگیرندKPI .ها اطالعات مهمی را
در خصوص عملکرد ارایه مینماید تا با
استناد به آن یک سازمان متوجه این
موضوع شود که آیا در مسیری صحیح بوده
و به درستی به سمت اهداف استراتژیک
خود حرکت میکند یا نه .با استفاده از
KPIها که می توان به منزله شواهدی ناظر
بر وضعیت یک سازمان در نظر گرفت ،به سمت تصمیمگیری مناسب و در نهایت بهبود عملکرد حرکت کرد.
مدیریت مبتنی بر شواهد ،ریشه در تفکر فوق دارد.

چیزیراکهنمیتوانیداندازهبگیریدنمیتوانیدمدیریتکنید.
"پیتردراکر"
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معرفی تیم مشاوره مدیریت ،مدیریت هوشمند رویداد باران
تیم مشاوره مدیریت هوشمند رویداد باران دارای پشتوانه شرکت ارقام نگار اندیشه ،ارایه دهنده
راهکارهای نرمافزاری مالی ،اداری ،داشبورد تحت  ،WEBبه مدیران کمک میکند تا بهترین شاخصهای ارزیابی
عملکرد متناسب با سازمان خود را بیابند .چرا که شاخصهای عملکردی مختلفی برای سنجش جنبههای
عملکردی در یک سازمان وجود دارد .بطور مثال شاخصهای بهرهبرداری از دارایی می تواند برای تعیین قابلیت
شرکت در حفظ سطح فروش ،سطح دارایی و هزینههای مورد نیاز شرکت و نیز میزان پایداری سطح فروش
فعلی و سطوح هزینهای مورد استفاده قرار گیرد.
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سامانه داشبورد اطالعات مدیریتی
مقدمه
سازمانهای مختلف با ابعاد و زمینههای کاری متفاوت ممکن است با مشکالت متفاوتی در امر استفاده بهینه
از دادههای موجود در سیستمهای عملیاتی خود مواجه شوند .بطور مشخص میتوان به مسائل زیر بعنوان
چالش سازمانها در استفاده از دادهها اشاره نمود:
▪

در بسیاری از شرایط دادهها در منابع مختلفی قرار دارند و یکپارچه نمودن آنها برای بدست آوردن گزارشات
تحلیلی ،کاری هزینه بر و زمانگیر برای سازمانها میباشد.

▪

نرمافزارهای عملیاتی در سازمان مثل برنامههای فروش ،مالی ،منابع انسانی ،انبار ،حقوق دستمزد و
 ...میتواند گزارشاتی را تا سطح مدیران میانی فراهم آورد .کمتر دیده شده که مدیران ارشد از ابزارهای
ذکر شده بعنوان منبع تصمیمسازی استفاده نمایند و بیشتر گزارشات مورد نظر آنها توسط مدیران
میانی و با صرف زمانی زیاد تهیه میشود که در اغلب مواقع بصورت روزانه باید تکرار شوند.

▪

بدلیل نوع طراحی نرمافزارهای عملیاتی ساختن گزارشات حجیم از اطالعات موجود بسیار کند خواهد
بود.

▪

بیشتر گزارشات تولید شده توسط نرمافزارهای عملیاتی گزارشاتی ساده و نمایانگر عملیات انجام شده
در سیستم میباشد و نمیتوان بوسیله آنها گزارشات تحلیلی و چند بعدی در زمانی کوتاه ساخت.

▪

در بسیاری از مواقع گزارشات ساخته شده دیدگاهی عمیق به مدیران ارشد برای اتخاذ تصمیمات
استراتژیک مناسب ارائه نمیدهد.

▪

پرسنل یک مجموعه برای درک بهتر از شرایط کار نیاز به گزارشات تحلیلی دارند .عدم سهولت در ایجاد
چن ین گزارشاتی باعث می شود تا افراد بدنه سازمان از مسیر اصلی کار خارج گردند و یا زمان زیادی
صرف تحلیل شرایط مختلف نمایند.
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هوش تجاری یا  Business Intelligenceراهکاری است که برای شرایط مطرح شده پاسخی مناسب ارائه
میدهد.

هوش تجاری چیست؟

هوش تجاری( )BIمجموعه تواناییها ،تکنولوژیها ،ابزارها و راهکارهایی است که به درک بهتر مدیران از شرایط
کسب و کار کمک مینماید .در حقیقت تلفیقی از تکنیکها و ابزارهاییست در راستای تبدیل اطالعات خطی به
اطالعات معنادار و مفید برای تجزیه و تحلیل اهداف سازمان.

ابزارهای هوش تجاری ،دیدگاههایی از شرایط گذشته ،حال و آینده را در اختیار مدیران تصمیمگیر قرار میدهند
که با پیادهسازی آنها فاصله موجود بین مدیران میانی و مدیران ارشد از دیدگاه ارتباط اطالعاتی از میان خواهد
رفت و اطالعات مورد نیاز مدیران در هر سطح ،در لحظه و با کیفیت باال در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

9

هوش تجاری چطور کار می کند؟
هوش تجاری بر مبنای یک هدف ساده پیادهسازی میشود" :بهبود کارایی با ایجاد بستری مناسب برای

تصمیمسازی در سازمان" .زمانی که دیدگاه مدیران نسبت به دادههای سازمانی کامل و جامع باشد ،میتوان
به تصمیمات اتخاذ شده اطمینان کامل داشت و مطمئن بود که این تصمیمات ،سازمان را در شرایط رقابتی

حفظ مینماید و دسترسی به اهداف تأیید شده رو به صد میل مینماید.

در راستای نیل به این اهداف در سازمانها ،مطالعه و تحقیق بر روی عملکرد و رفتار افراد ،گروهها ،مبادالت،

ماشینآالت و تراکنشهای مالی امری ضروری بوده که امروزه در قالب سیستمهای اطالعات مدیریتی MIS
مطرح می گردد.

اما برای استفاده کامل از قابلیتهای هوش تجاری ،توانایی انعطافپذیری و در اختیار گذاشتن امکانات مختلف

از تمام اطالعات ساختار یافته ) (Structured Dataو یا ساختار نیافته) (Unstructured Dataدر سطح افراد،

تیمها و کل سازمان از ارکان اصلی میباشد.
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ویژگیهای راهکار هوش تجاری:
راهکار هوش تجاری مجموعه امکانات هماهنگ برای تسهیل فرآیند تصمیم سازی در سازمان در تمام

سطوح است که به سادگی و با هزینه کم قابل پیادهسازی میباشد.
▪

هماهنگی دادهها :به طور معمول در سازمانها پراکندگی اطالعاتی زیادی مشاهده میشود .استفاده

از ابزارها و نرمافزارهای مختلف باعث میشود تا بانکهای اطالعاتی متفاوت با ساختارهای گوناگون
در یک سازمان ایجاد شود .سرویس هماهنگکننده اطالعات در راهکار هوش تجاری این امکان را فراهم

میآورد تا بانک اطالعاتی متمرکزی از اطالعات ارزشمند برای تصمیمسازی ساخته شود.
▪

انباره دادهها :همانطور که شرح داده شد در سازمانها پراکندگی اطالعات یکی از بزرگترین معضالت

میباشد .انباره داده این امکان را فراهم میآورد تا دادههای مهم پس از پشت سر گذاشتن مرحله

هماهنگی در یک بانک اطالعاتی متمرکز قرار گیرند.
▪

داشبورد گزارشات :در سیستمهای اطالعات مدیریت ،داشبورد مفهوم و ابزاری جهت مشاهده آسان

وضعیت فعلی سازمان در قالب رابطهای کاربری نموداری و بهلحظه می باشد ،که میتواند منجر به

اخذ تصمیمات سرنوشت ساز سازمان گردد.
▪

 :OLAPقابلیتی است که دسترسی به اطالعات برای ساخت گزارشات و تحلیل داده را برای کاربران غیر

▪

نظارت ) :(Monitoringبه واسطه این راهکار میتوان وضعیت پیشرفت اهداف تعیین شده سازمان را

فنی نیز امکانپذیر مینماید.

به صورت درلحظه تحت نظر داشته و کنترل نمود .بعنوان مثال میتوان میزان فروش هدف را با میزان
فروش واقعی در فاصله زمانی مورد نظر مقایسه نموده و در خصوص برنامهریزی فروش تصمیمگیری

کرد.
▪

تحلیل :دریافت اطالعات و نمایش آنها در شکلهای گوناگون در راستای تحلیل دادهها اولین و مهمترین

قدم در راهکار هوش تجاری میباشد.

11

چه نوع کسب و کارهایی میتواند از این راهکار بهره ببرد؟
▪ شرکتهای تولیدی و بازرگانی

 oبدست آوردن دیدگاه نسبت به افزایش یا کاهش سود حاصل از فروش ،میزان فروش بر حسب
نوع کاال ،مناطق فروش ،کانالهای فروش ،پیش بینی میزان فروش و سود آوری بر مبنای

دادههای قبلی

 oکنترل و برنامهریزی مناسب برای منابع فروش
 oشناسایی مشتریان با ارزش

 oهماهنگی برنامه فروش با اهداف سازمانی
 oکنترل حجم تولید و یا خرید کاال

▪ شرکتهای سرمایهگذاری

 oبدست آوردن دیدگاه نسبت به سرمایهگذاریهای انجام شده و پیشبینی سود حاصله از منابع
مالی اختصاص داده شده
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 oبدست آوردن دیدگاه نسبت به شرایط هر یک از سرمایهگذاریهای انجام شده بصورت جداگانه
 oکنترل اهداف و یا تعیین اهداف جدید بر مبنای گزارشات بدست آمده

 oتصمیمسازی برای انجام سرمایهگذاریهای جدید بر مبنای تحلیل دادههای پیشین
 oهماهنگی شرایط سرمایهگذاری با اهداف سازمانی

▪ شرکتها خدماتی

 oتحلیل نوع خدمات بر مبنای موقعیتهای مختلف ،زمان خدمترسانی ،هزینههای انجام شده
و سود بدستآمده

 oبدست آوردن دیدگاه نسبت به نحوه خدمترسانی به مشتریان
 oهماهنگی ارائه خدمات با اهداف سازمانی

▪ شرکتهای پروژهای

 oبدست آوردن دیدگاه نسبت به شرایط پروژههای انجام شده در هر لحظه
 oبدست آوردن دیدگاه از بودجه و منابع تخصیص داده شده به پروژه
 oتحلیل ارزش کسبشده در طول مدت حیات پروژه
 oپیشبینی شرایط منابع موجود با پیشرفت پروژه

 oهماهنگ نمودن شرایط پروژهها با اهداف سازمانی

چه افرادی در سازمان از پیادهسازی این راهکار بهره خواهند برد؟
▪ مدیران ارشد

 oدر اختیار داشتن محلی متمرکز برای مشاهده گزارشات مختلف از اطالعات سازمان
 oافزایش ضریب اطمینان در تصمیمگیری

 oکاهش هزینهها با بدست آمدن دیدگاهی مناسب نسبت به عملکرد بخشهای مختلف سازمان
 oبررسی شرایط اهداف سازمان و برنامهریزی برای دستیابی به اهداف

▪ مدیران فروش ،عملیات ،پروژه

 oکنترل روند انجام امور با در اختیار گرفتن گزارشات تحلیلی
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 oتقویت توان مشاوره به مدیران ارشد در راستای انتخاب بهترین استراتژی

▪ مدیرانIT

 oکاهش حجم امور تکراری با خودکار نمودن فرآیندهای جمعآوری دادهها و گزارشسازی از آنها
 oمدیریت و امنیت متمرکز اطالعات

 oاستفاده از دانش موجود برای راهبری ابزارها و بررسی نتایج حاصل از آن

مزایای استفاده از ابزار داشبورد اطالعات مدیریتی در راهکار هوش تجاری:
▪

ایجاد نمایی مجازی از رشد شاخصهای سازمان

▪

توانایی در شناسایی و تصحیح گرایشات نادرست سازمانی

▪

تعیین میزان بازدهی و ناکارآمدی واحدهای سازمانی

▪

توانایی در تولید جزئیات گزارشات با نگرشی جدید

▪

توانایی در ساخت تصمیمات ساختار یافته مبتنی بر هوش تجاری

▪

جهتدار نمودن استراتژیهای سازمان در راستای اهداف بلند مدت

▪

صرفه جویی زمانی در مقایسه با گزارشگیریهای چندگانه از سیستمها

▪

بدست آوردن نمایی کلی از تمامی اطالعات سیستمها در لحظه
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تعریف و مزایای استفاده از :OLAP
سیستمهای  OLAPنام خود را از عبارت ) (On Line Analytical Processبا معنی تحتاللفظی

سیستمهای پردازش تحلیلی برخط گرفته اند .میتوان به جای  OLAPاز واژه پردازش سریع اطالعات چند بعدی
و یا به عبارت بهتر از " فن آوری تحلیل داده ها" استفاده کرد .این سیستمها ،بر اساس تکامل سیستمهای
OLTPبه معنی پردازش آنالین تراکنشها )  (On Line Transaction Processingایجاد شدهاند.

سیستمهای  OLAPبرای ارائه پاسخهای سریع به سواالت و جستجوهای تحلیلی روی داده های "چند بعدی"
طراحی شده اند .بطور معمول اگر بخواهیم مشابه همین پرس و جوهای تحلیلی را روی سیستم های اطالعاتی

عادی  OLTPاجرا کنیم ممکن است نتایج در زمانی طوالنی و غیرکاربردی بازگردانده شود در حالیکه استفاده

از  OLAPتضمین میکند که اطالعات و گزارشات تحلیلی با زمان پاسخ مناسبی به کاربر تحویل داده شود.
کاربردهای معمول  OLAPعبارتند از :گزارشات تجاری فروش ،بازاریابی ،گزارشات مالی و مواردی از این قبیل.

این سیستم ها دادههای خود را به نحوی خاص نگهداری می کنند که از نظر سرعت در برخورد با دادههای چند
بعدی بهتر از سیستمهای  OLTPعمل میکنند و از این رو به آنها بانکهای اطالعاتی سلسله

مراتبی ) (Hierarchicalهم گفته میشود OLAP .و پایگاه دادههای مربوطه با استفاده از یک ساختار سلسله
مراتبی و یک  data modelچندبعدی قدرتمند جهت سازماندهی اطالعات به ساده سازی محاسبات پرداخته
وگزارشاتی بسیار سریعتر نسبت به روشهای قبلی ارائه می دهند .بانکهای اطالعاتی به کار رفته در OLAP

که  Data warehouseیا انبار دادهها نامیده می شوند متشکل از مکعبهای اطالعاتی چند بعدی بوده که

امکان آنالیز سریع اطالعات پایگاه دادههای مختلف را فراهم میآورند .بعنوان مثال یک پایگاه داده چند بعدی
می تواند فروش کل سالیانه را با ماه فروش ،تعداد مشتری و قیمت متقاطع سازد .حاصل این تقاطع این

است که گزارشات بسیار متنوعی مثل مجموع فروش در ماه خاص یا بهترین قیمت و مشتری سال و  ...از

سیستم به راحتی قابل استخراج است.
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مکعبهای  OLAPبا استفاده از  data modelجامع خود Queryهای کارآمد و پر سرعتی را ارئه داده و جایگزین
بهتری برای خالصه سازی جداول هستند .محاسبات پیچیده میتوانند براحتی درون این مکعبها قرارگرفته و

باعث بهبود کیفیت تحلیل برنامه های کاربردی شوند .مثال یک مکعب  OLAPمی تواند شامل محاسبات

مقایسهای فروش سال جاری هر منطقه و خط تولید با همان زمان در سالهای قبل باشد .در واقع ساختار این

مکعبها برای بهینه چنین گزارشات و تحلیلهایی بهینه شده است .عمده عملیات روی  Databaseمی تواند

شامل  delete ،insert، updateو  ...باشد اما  Data warehouseکه یک مکعب چند بعدی با صدها برابر

گنجایش یک  Databaseاست که به عنوان اصلی ترین وظیفه اش به کاربر  dataارائه میدهد و میتواند
اطالعات را در قالبهای متنوع برای نیازهای مختلف نگهداری کند .پرس و جوهای کاربران در روزهای مختلف غیر
قابل پیش بیش بینی هستند .به عنوان مثال شاید الزم شود فروش یک هفته را با همان هفته در چند سال

پیش مقایسه کرد .با سیستمهای  relationalبهینه کردن چنین درخواست هایی بسیار مشکل است .برای
برآوردن این نیاز  DatabaseوDBAها بصورت متناوبviewها و خالصه جدولهایی را تولید میکنند .خروجی

یک سیستم  OLAPبه صورت کلی یک ماتریس میباشد و ابعاد مختلف داده ،ستونها و سطرهای ماتریس

راتشکیل میهند.
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سامانه داشبورد اطالعات مدیریتی و گزارش ساز
داشبورد اطالعات مدیریتی و گزارش ساز براساس آخرین تکنولوژی موجود در زمینه طراحی و تولید نرمافزار تهیه

شده و در نوع خود دارای قابلیتهای بی نظیری میباشد که میتواند به بهترین شکل ممکن گزارشات مورد
نیاز را در کوتاهترین زمان در اختیار کاربر خود قرار دهد.

ظاهری زیبا در کنار سرعت بسیار باالی سیستم در ارائه گزارشات مورد نظر از ویژگیهای غیر قابل انکار این

سیستم بوده که به راحتی هر کاربری را به خود جلب مینماید.

 نحوه پیادهسازی:با توجه به نیازمندیهای مطرح شده از سوی مشتری و همچنین بررسیها و شناخت انجام شده در

سازمان ،این پروژه در سه فاز متناسبسازی شده و قابل اجرا و تحویل میباشد:

▪ فاز اول
استخراج و جمعآوری اطالعات مورد نیاز از پایگاههای دادهای و نرمافزارهای مختلف و فعال در سازمان
به منظور استفاده در گزارشات آماری و تحلیلی و نیازسنجی اطالعاتی مدیران (فاز )ETL
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▪ فاز دوم
بررسی ،شناخت و تحلیل فرایندهای درون سازمانی و بدست آوردن شاخصهای کلیدی عملکرد )(KPIs

کسب و کار مورد نظر

شاخصهای كلیدی عملكرد ،معیارهای اندازهگیری مالی و غیر مالی هستند كه به منظور تعیین كیفیت

اهداف و انعكاس عملكرد استراتژیك یك سازمان بكار برده می شوند .این شاخصها به منظور ارزیابی

موقعیت كنونی شركت و تعیین راهكارهای مناسب برای هوشمند كردن كسب و كار استفاده

میشوند.
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▪ فاز سوم
ساخت و نمایش گزارشات مورد نیاز در انواع پلتفرمها و سیستمهای عامل با قابلیت ارسال به صورت
ایمیل و پیامک و همچنین امکان ارائه آنها بر روی گوشی موبایل و تبلت (تحت وب)

برخی از ویژگیهای سامانه:
▪

امکان واکشی اطالعات از تمامی منابع اطالعاتی موجود در سازمان ( ) ETL

▪

قابلیت ارائه تحت وب و در مرورگرهای مختلف ( ) Web Base

▪ قابلیت کنترل سطوح دسترسی بر روی اطالعات ثبت شده ( ) Data Access Override
▪
▪
▪
▪

قابلیت ارائه بر روی گوشی موبایل و تبلت

پشتیبانی از متدهای  OLTPو OLAP

پشتیبانی از گزارشهای مبتنی بر  MDXو T-SQL

امکان طراحی گزارش و داشبورد دلخواه توسط کاربر
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

امکان ارائه گزارشها بر روی نقشه و موقعیت مکانی )(GEO-Dashboard
امکان نمایش کل به جز اطالعات نموداری )(Drill Down

ارائه گزارشها و نمودارها منطبق بر صفحات نمایش با ابعاد مختلف )(Responsive
پشتیبانی از صفحات نمایشگر لمسی ) ( Touch Screen

ارائه گزارشهای پویا و تعاملی با کاربر ) ( Interactive
امکان ارائه گزارشهای ماتریسی و محوری ) ( Pivot

امکان نمایش نمودارهای مختلف بر روی گزارشها ) ( Chart Integration
پشتیبانی از سرویس گزارشهای ) SSRS ( SQL Server

▪

قابلیت پشتیبانی از چند پایگاه اطالعاتی در یک داشبورد ) ( Multi Data Source

▪

امکان انتخاب پوسته ) (Themeنرم افزار به دلخواه کاربر

▪ قابلیت فراخوانی کاربران شبکه دامین و عدم نیاز به تعریف مجدد ایشان ) ( Single Sign On
▪
▪

امکان ارسال گزارشها به صورت ایمیل و اس ام اس

امکان تهیه خروجی از گزارشها در قالبهای مختلف
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