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بخش اول :مقدمه
در این مستند شرح خدمات و توانمندیهای شرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیس گسترNafis IT 1
 Companyبیان خواهد شد .این مستند شامل درباره ما ،رسالت ما ،شرح حوزههای تخصصی کاری شرکت،
شرح خدمات قابل ارائه در زمینه انواع بانکهای اطالعاتی ،شرح خدمات قابل ارائه در زمینه انبار داده و هوش
تجاری میباشد.

بخش دوم :درباره شرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیس
شرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیس گستر متشکل از نیروهای زبده و باتجربهای است که به شکلی حرفهای
در کنار یکدیگر همکاری سازندهای دارند تا نیازهای مشتریان را به نحو احسن پاسخگو باشند .سازماندهی و
ابزارها و سازوکارهای بهکاررفته در این شرکت کامالً مدرن و انعطافپذیر میباشند و مطابق با نیاز هر سازمانی
کیفیت و کمیت خدمات قابلتعریف است.
مجموع سابقه مدیران و کارشناسان شرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیس گستر ،در حوزه انبار داده بیش
از  70سال ،در حوزه بانک اطالعاتی بیش از  60سال تجربه کاری و در حوزه مدیریت ،توسعه تجارت و بازرگانى
بین الملل بیش از  35سال میباشد .عمده این تجربه کاری در پروژههای مهم و در مقیاس ملی بوده است.
کلیه این تجربیات ارزشمند فنی در ارایه خدمات باکیفیت به مشتری استفاده خواهد شد

بخش سوم :رسالت شرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیس
ما رسالت خود را در ارائه بهترین و مناسبترین خدمات به مشتری و جلب رضایت کامل مشتری میدانیم و
در این راستا از تمام توان موجود خود استفاده خواهیم نمود.
رسالت ما همراهی با دادههای مشتری از زمان خلق و پیدایش در سامانههای مشتری تا زمان مرگ آن ازنظر
مشتری خواهد بود .با این رویکرد ،ما به مشتریان عزیز کمک خواهیم کرد ضمن استفاده از سامانههای موجود
خود از مشاورهها ،نظارتها و خدمات ما نیز استفاده نمایند و کیفیت و کمیت خدمات مبتنی برداده خود را
باالتر ببرند.
از جمله امورات و اهداف این شرکت شناسایی ریسکها و مخاطراتی است که اطالعات مشتریان را تهدید
میکند و این شرکت با ارائه راهکارهای پیشگیرانه سعی خود را در کاهش و از بین بردن آنها بکار خواهد بست.

1
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از دیگر وظایف این شرکت بایستی به کاهش هزینهها اشاره کرد که این شرکت با طراحی و ارایه پیشنهادات
فنی خود از صرف هزینههای اضافی جلوگیری بعمل خواهد آورد.
ما بر آن هستیم زمانیکه کنار مشتریان قرار میگیریم مشتریان عزیز بتوانند با خیالی آسوده به امورات تخصصی
کسبوکار خود بپردازند و هیچ نگرانی بابت دادهها ،اطالعات و سامانههای خود نداشته باشند.

بخش چهارم :حوزههای کاری شرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیس
حوزههای کاری اصلی و فرعی شرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیس گستر به صورت خالصه به شرح زیر
میباشند:
 .1توسعه کسبوکار(مشاوره ،رهبری ،تحقیق و شناسایی)
 .2انبار داده و هوش تجاری (در حوزهها و مقیاسهای مختلف)
 .3بانک اطالعاتی (تمام فنآوریهای بانکهای اطالعاتی رایج دنیا به فراخور نیاز)
 .4سیستم عامل (همه سیستم عاملهای رایج در ایران)
 .5حکمرانی داده(2بر اساس استانداردها و دسیپلینهای معتبر)
 .6هوش مصنوعی (تولید برنامه کاربردی مبتنی بر هوش مصنوعی)
 .7توسعه نرمافزار (تولید برنامه کاربردی سفارش مشتری)
لیست خدمات در زمینه توسعه کسبوکار عبارتند از:







ارائه رهبری ،مشاوره تعلیمی (منتورینگ)
تحقیق و شناسایی به صورت فعال و عملیاتی
توسعه و همکاری استراتژیک با شرکتهای داخلی و خارجی سرمایهگذاری خطرپذیر
ارائهی استراتژی ورود به بازارهای بینالمللی
همکاری و هماندیشی مستقیم و نزدیک با تیمهای تکنیکال
همکاری مستقیم و نزدیک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

لیست خدمات در زمینه انبار داده و هوش تجاری عبارتند از:
 اجرای راهکار هوش تجاری نفیس

2
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 اجرای انبار داده سازمانی

3

 مشاوره انبار داده و هوش تجاری
 پشتیبانی ،نظارت و کنترل انبار داده
 نصب و راهاندازی محیطهای انبار داده و هوش تجاری
 طراحی انبار داده
 آزمایش سالمت انبار داده
 بهینهسازی انبار داده
 خدمات حوزه بانک اطالعاتی
لیست خدمات در زمینه انواع مختلف بانکهای اطالعاتی عبارتند از:
 اجرا و نگهداری بانک اطالعاتی
 بهینهسازی بانک اطالعاتی
 پشتیبانی از بانک اطالعاتی
 آزمایش سالمت بانک اطالعاتی
 آزمایش محک بانک اطالعاتی
 شبیهسازی بانک اطالعاتی
 طراحی بانک اطالعاتی
 مانیتورینگ بانک اطالعاتی
 مشاوره بانک اطالعاتی
 مهاجرت بانک اطالعاتی
 نصب و راهاندازی بانک اطالعاتی
 نظارت و کنترل بانک اطالعاتی


بخش پنجم :خدمات در زمینه توسعه کسبوکار
همانگونه که اشاره شد در این مستند عالوه بر توانمندیهای فنی شرکت نفیس آیتی ،توانمندیهای زمینه
توسعه کسبوکار که میتوانند مکمل راهکار هوش تجاری نفیس باشد ارائه خواهد شد .مشاوره استراتژی
3
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کسبوکار خدمتی است که در درجه اول شیوهها و اهداف تجاری را تجزیهوتحلیل میکند تا بتواند
پیشنهادهایی برای پیشرفت اهداف تجاری ارائه نماید.
در خدمت توسعه کسبوکار استراتژیهایی برای افزودن ارزشهای قابل اندازهگیری ،ارتقای سریع و توسعه
کسبوکار از طریق مدیریت استراتژیکِ برنامهریزى شده ،برنامهریزی برای توسعه و مدیریت کسبوکار ملی و
بینالمللی ،افزایش درآمد و سود ،تدوین راهاندازی و مدیریت شراکتهای کسبوکار ،شناسایی سرمایهگذاران
بینالمللی و داخلی به منظور مشارکتهای صحیح و دقیق ،به دست آوردن سهم بازارهای داخلی و بینالمللی،
افزایش بهرهوری ،بهبود کیفیت محصول ،بهبود ارائه خدمات به مشتریان ،کاهش ریسک ،افزایش داراییها و
مالکیتهای معنوی شرکت ،متعادل کردن و افزایش رشد و بازده سهامداران میباشد.
درباره خدمت توسعه کسبوکار موارد زیر بیان میگردند:










ارائه رهبری ،مشاوره تعلیمی (منتورینگ) ،راهنمایی و مشوقهایی برای سازمانهای استارتآپ و
دیگر شرکتها و سازمانها مبتنی بر فناوریهای نوین
تحقیق و شناسایی به صورت فعال و عملیاتی ،پیگیری و مذاکره در راستای فرصتهای توسعه
استراتژیک کسبوکار ،سرمایهگذاری و اجرای اهداف
توسعه و همکاری استراتژیک با شرکتهای داخلی و خارجی سرمایهگذاری خطرپذیر ،سرمایهگذاران
شرکتی ،گروههای سرمایهگذاری توانگر ،بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ،شتابدهندهها و
سرمایهگذاران خصوصی و عمومی مبتنی بر مدیریت کسبوکار ،دستیابی به دانش فناوری دیجیتال
ارائهی استراتژی ورود به بازارهای بینالمللی ،همکاری و هماندیشی مستقیم و نزدیک با تیمهای
تکنیکال و تکنولوژیست که موفق به طراحی و توسعه محصوالت برتر با تأثیر مستقیم بر روی درآمد
و کسبوکار
همکاری مستقیم و نزدیک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،صندوق نوآوری و شکوفایی،
بیمه و بانک مرکزی ایران و دیگر ارگانها و سازمانهای دولتی سیاستگذار و اجرایی

این خدمت با استفاده از دانش عمیق برای ارائه بهترین نتیجه  ،به سازمانها در مورد تصمیمات سطح باال به
صورت بی طرفانه مشاوره میدهد .این یک نوع مشاوره مدیریت است که به طور کلی به معنای مشاوره در
باالترین سطح یک شرکت است.
این خدمات مدیریت علمى وعملی مى باشد که مستقیمأ به شرکتها و سازمانها برای بهبود عملکرد خود
کمک می کند .ممکن است کمک به مدیریت تغییر سازمان ،توسعه مهارتهای مربیگری ،تجزیهوتحلیل
فرآیندهای کسبوکاری ،اجرای فناوری اطالعات ،توسعه استراتژی یا خدمات بهبود عملیاتی را ارائه دهد .این
شرح خدمات و توانمندیهای شرکت
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خدمت به نوعی شریک استراتژی تیم مدیریت اجرایی است تا به ارزیابی و بهبود فرآیندهای فعلی و آینده
کسبوکار کمک نماید.

بخش ششم :خدمات در زمینه انبار داده و هوش تجاری
شرح توانمندیهای شرکت و همچنین خدمات قابل ارائه در زمینه انبار داده و هوش تجاری در بخش ششم
به صورت مفصل بیان خواهد شد .نکته حائز اهمیت در این بخش خدمت هوش تجاری نفیس است که شامل
یک بسته خدمت کامل در زمینه هوشمندسازی کسبوکار بوده که در قسمت  6.1به صورت مشروح بیان
گردیده است.
.6.1

اجرای راهکار هوش تجاری نفیس و انبار داده

تیترهای خدمت:
 امکان سنجی ،تحلیل و بررسی نیازهای سازمان جهت اجرای انبار داده و هوش تجاری
 طراحی انبار داده و طراحی مدلسازی ابعادی بر اساس نیازهای سازمان
 پیادهسازی انبار داده بر اساس دیتامارتهای سازمان
 طراحی و پیادهسازی ETLهای مورد نیاز هر کدام از دیتا مارتها
 اجرا و ارائه راهکار هوش تجاری نفیس ،یک بسته خدمات نرمافزاری کامل شامل:
 oتحلیل وضعیت موجود و شناسایی شاخصهای کلیدی عملکرد کسبوکار
 oتحلیل نیازمندیها و زیرساختهای سازمان
 oتحلیل و پاالیش دادههای موجود
 oطراحی و پیادهسازی انبار داده وETL
 oطراحی و پیادهسازی برنامه کاربردی هوش تجاری
 oآموزش به کاربران جهت استفاده از امکاناتِ برنامه کاربردی هوش تجاری
 oنصب ،استقرار و راهاندازی راهکار هوش تجاری
شرح خدمت:
امروزه با رقابتیتر شدن محیط کسبوکارها و صنایع ،برای کسب سهم بیشتر از بازار و افزایش سودآوری،
باید اثربخشی فرآیندهای سازمانی بهبود یافته و هزینهها کاهش یابد .برای این منظور نیاز است نظام تصمیم-
گیری سازمان توانمندتر و چابکتر شود ،تا به تصمیمات سریع ،دقیق و هوشمندانهتری دست یابد.

شرح خدمات و توانمندیهای شرکت
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مدیران ارشد و عملیاتی سازمانها نیاز دارند ،با پایش شاخصهای کلیدی عملکرد ( )KPIبهشکل لحظهای از
عملکرد واقعی سازمان یا فرآیند تحت مدیریتشان مطلع شوند ،بهسرعت بتوانند علت نوسانات منفی و مثبت
عملکردی را دریابند و تصمیمات بهموقعی بگیرند.
از طرف دیگر ،تحلیلگران و کارشناسان سازمان برای تجزیه و تحلیل فرآیندها و عملیات ،به خوراک اطالعاتی
جامع و قابل اتکایی نیاز دارند .سیستمیکه خروجیهای تصمیمساز استخراج شده را با فرآیندی منسجم و
قابل اتکا دردسترس مدیران و تصمیمگیران قرار دهد.
براساس تعاریف موسسه گارتنر ،یک بستر نرمافزای هوش تجاری باید امکانات مشخصی را در حوزههای:
 مصورسازی اطالعات)(Data Visualization
 تجریه و تحلیل اطالعات )(Analysis
 یکپارچهسازی اطالعات )(Integration
در اختیار کاربران قرار دهد.

ما خدمت هوشمندی کسبوکار خود را در قالب یک بسته خدماتی کامل با نام راهکار هوش تجاری نفیس
ارائه کردهایم .راهکار هوش تجاری نفیس ،سبد کاملی از امکانات کاربردی نرمافزاری و تکنولوژیکی در سه
حوزه یکپارچهسازی ،تجزیه و تحلیل و مصورسازی را در اختیار کاربران قرار میدهد .در این بخش عالوه بر
خدمت هوش تجاری نفیس به شرح و توضیح خدمت انبار داده سازمانی نیز خواهیم پرداخت .راهکار هوش
تجاری نفیس و در قالب خدمات زیر ارائه مینماید:








تحلیل نیازمندیها ،وضعیت موجود و زیرساختهای سازمان
شناسایی شاخصهای کلیدی عملکرد کسبوکار
تحلیل و پاالیش دادههای موجود
طراحی و پیادهسازی انبار داده و ETL
طراحی و پیادهسازی برنامه کاربردی هوش تجاری
آموزش کاربران جهت استفاده از امکاناتِ برنامه کاربردی هوش تجاری
نصب ،استقرار و راهاندازی راهکار هوش تجاری

مراحل پیادهسازی و اجرای راهکار هوش تجاری نفیس:
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راهکار هوش تجاری نفیس شامل چهار مرحله مهم است که کل خدمات ارائه شده در راهکار هوش تجاری
نفیس طبق نقشه راه انجام پروژه ،در این چهار مرحله به انجام خواهند رسید.


مرحله اول :شناخت مساله و وضوح در نیازمندیها :نخستین مرحله شناخت و تحلیل نیازمندی
و زیرساختهایِ نرمافزاری و سختافزاری سازمان مشتری است .در این مرحله با جلساتی که با
مدیران و کارشناسان کارفرما برگزار میگردد سعی میشود به وضوح و شفافیت در نیازمندی موجود
و شناخت محیط کارفرما برسیم .همچنین این فاز میتواند یک مرحله امکانسنجی مستقل باشد تا
در نهایت به سازمان کمک درباره وضعیت فناوری اطالعات موجود در سازمان تصمیم بهتر بگیرند.



مرحله دوم :تحلیل و استخراج شاخصهای کلیدی عملکرد ) :(KPIاین مرحله ،به مطالعه
فرآیندهای کسبوکار و برنامههای پیش روی سازمان و شاخصهای کلیدی عملکرد خواهیم پرداخت.
این مرحله با بهرهگیری از تجارب فارغالتحصیالنی که کسبوکار خواندهاند و با  Nafis IT Ciهمکار
هستند انجام خواهد شد.



مرحله سوم :مرحله اخذ و پردازش اطالعات :در این مرحله اطالعات از کلیه پایگاهدادهها و منابع
اطالعاتی سازمان کارفرما جمعآوری خواهد شد .دادههای جمعآوری شده خام هستند و آگاهی یا
دانشی را به استفادهکننده اضافه نخواهند کرد .دادههای جمعآوری شده درون انبار داده سازمانی
مجتمع شده ،روابط بین آنها شناسایی و آنالیز شده و در نهایت قابل استفاده خواهند گردید.



جزء چهارم :نمایش اطالعات :کاربران باید بتوانند از اطالعات گردآوری شده درون انبار داده
بهراحتی استفاده کنند .کاربران با استفاده از ابزار رابط گرافیکی4راهکار هوش تجاری نفیس بهراحتی
به اطالعات دسترسی خواهند داشت و نمایش اطالعات صورت خواهد پذیرفت .رابط گرافیکی انتخاب
شده در راهکار هوش تجاری نفیس پنجرهای واحد برای دسترسی تمامیکاربران سازمان را فراهم
میکند ،همچنین کار با این رابط گرافیکی هوش تجاری بسیار سهل و آسان بوده و مهارت کاربری
آن به راحتی انتقال مییابد .این رابط کاربری شامل کلیه اِلمانهای گرافیکی مورد نیاز کاربر برای
ساخت تحلیل و داشبورد میباشد.

کاربران سازمانی راهکار هوش تجاری نفیس:
کارکرد سازمانی راهکار هوش تجاری نفیس را در سه حوزه میتوان تقسیم بندی کرد:

4

)UI (User Interface
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 -1سطح استراتژیک :مربوط به تصمیمگیریهای کالن سازمان که توسط مدیران رده باال انجام
میشود ،و کمک کرده تصمیمگیری و تصمیمسازی صحیح در سازمان صورت پذیرد.
 -2سطح تاکتیکی :مربوط به عملیاتی است که در حوزه مدیران میانی انجام میشود .این عملیات
میتواند شامل پیگیری عملیات در سطح پایین ،نحوه انجام آن ،گزارشگیری و نهایتاً جمع بندی
دادههای مفید برای اتخاذ تصمیمات میان مدت سازمان باشد.
 -3سطح عملیاتی :پایینترین سطح انجام فعالیتهای تجاری یک سازمان است که در دفعات باال و
معموال به صورت تکراری در ردههای پایین عملیاتی سازمان و توسط کارشناسان انجام میشود.
در راهکار هوش تجاری نفیس کاربران هوش تجاری به سه دسته تقسیم میشوند:
 :Power User -1به کاربری اطالق میشود که اَدمین هوش تجاری است .این کاربر وظیفه ساخت دیگر
کاربران و همچنین دادن حق دسترسی به آنها و مدیریت مخزن5ایجاد شده بر روی انبار داده سازمانی
را برعهده دارد .معموالً چنین کاربری از کارشناسان خبره قسمت  ITسازمان انتخاب میشود.
 :Author User -2این کاربران مولف هوش تجاری هستند .چنین کاربرانی با آموزشی ساده و کوتاه
مدت شیوه کار با ابزار هوش تجاری را آموزش دیده و وظیفه ساختن گزارشها ،تحلیلها و داشبوردها
را دارند .چنین کاربرانی از کارشناسان سایر بخشها و قسمتهای سازمان انتخاب میشوند.
 :Consumer User -3به این کاربران استفادهکنندگان هوش تجاری گویند .چنین کاربران معموالً
مدیران میانی و ارشد سازمان میباشند .این کاربران بعد از ورود به سامانه هوش تجاری ،به
داشبوردهایی دسترسی خواهند داشت که توسط مولفان ایجاد شده و با نگاه کردن به داشبوردهای
مدیریتی ایجاد شده به پایش و تحلیل وضعیت کسبوکار میپردازند .همچنین در صورت نیاز چنین
کاربرانی میتوانند در دسته مولفان هوش تجاری قرار گیرند.
.6.2

بهینهسازی انبار داده سازمانی

تیترهای خدمت:
 بررسی معماری داده و الیههای داده  SOURCE, STAGE, TARGETدرون انبار سازمانی داده جهت
بهبود
 بررسی ETLهای توسعه داده شده و زمان اجرای آنها جهت بهبود
 بررسی کدهای  SQLجهت کشف دالیل کندی اجرای  ETLو رفع آن
5
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 بررسی نحوه استفاده از  multi-processingدر اجرای  ETLو بهبود آنها
شرح خدمت:
برخی سازمانها پس از توسعه انبار داده گاهاً با مشکالتی مواجه خواهند شد .مهمترین مشکالت مربوط به
زمان اجرای فعالیتهای بهروزرسانی انبار داده و مشکالت پشتیبانی و نگهداری از انبار داده توسعه داده شده
میباشند.
در سبد خدمت بهینهسازی انبار داده ،سعی خواهیم کرد تا با ارائه خدمات در بهینه کردن انبار داده حین
بهروز شدن ،همچنین حین استفاده کاربران نهایی از انبار داده ،به سازمانها کمک کنیم.
یکی از مهمترین مسائلی که در بهبود کارآیی انبار داده تاثیرگذار است ،معماری داده انبار داده میباشد.
بنابراین یکی از خدمات ما بررسی الیههای داده انبار داده میباشد .در این بررسی مشخص میگردد که آیا
الیههای داده انبار داده بر اساس استانداردهای مطرح توسعه یافتهاند؟ آیا معماری داده موجود در انبار داده
کارآیی الزم در زمان بهروزشدن و یا استفاده کاربران از انبار داده را دارد؟
در بخشی دیگر از خدمات زمان اجرای فرآیندهای  ETLتوسعه داده درون انبار داده ،با توجه به میزان دادههایی
که از منابع دادهای و سامانههای عملیاتی کسبوکار واکشی ،تبدیل و بارگذاری میشود بررسی میشود .پس
از بررسیهای مقصلی که انجام خواهیم داد چناچه امکان داشته باشد زمان اجرای این فرآیندها را کاهش
خواهیم داد و بهینهسازی زمان بهروزرسانی انبار داده انجام خواهد شد.
در بخش دیگری از خدمات کدهای اسکیوال که در محیطهای پایگاهداده رابطهای نوشته شده و حین اجرای
فرآیندهای  ETLمورد استفاده قرار میگیرند را بررسی خواهیم کرد .ما با این بررسیها سعی خواهیم کرد باز
به بهینهسازی زمان اجرای کدها و کم کردن سرباره زمانی اجرا کمک نمائیم.
.6.3

پشتیبانی ،نظارت و کنترل انبار داده سازمانی

تیترهای خدمت:
 نگهداری و پشتیبانی از انبار داده و اجرای جابهای ETL
 مانیتورینگ ،نظارت و کنترل روی جابهای  ETLانبار داده
 ثبت و ارایه گزارشهای روزانه از اجرای جابهای ETL
 بررسی خطاهای حین اجرای جابهای  ETLو رفع آنها
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 نگهداری و پشتیبانی از سامانه هوش تجاری شامل :داشبوردها ،تحلیلها و کاربران و سطوح دسترسی
آنها
شرح خدمت:
چالش اصلی برخی از سازمانها پس از توسعه انبار داده پشتیبانی و نگهداری از انبار داده سازمانی میباشد.
ما در  Nafis IT Coدر زمینه پشتیبانی ،نظارت و کنترل انبار داده خدمات متنوعی جهت نگهداری از انبار
داده میباشد.
خدماتی شامل نگهداری و پشتیبانی از انبار داده و اجرایی فرآیندهای  ، ETLمانیتورینگ ،نظارت و کنترل
روی اجرای فرآیندهای  ETLو ثبت و ارایه گزارشدهی روزانه ،بررسی خطاهای حین اجرای فرآیندهای ETL
و پیگیری رفع آنها  ،نگهداری و پشتیبانی از سامانه هوش تجاری میباشند.
با این خدمات سعی خواهیم کرد نقش پشتیبان کننده انبار داده سازمانی را ایفا نمائیم و کمک کنیم که انبار
داده بهروزرسانی شود و گزارشهای روزانه از بهروز شدن انبار داده ارائه دهیم .همچنین مشکالت و مسائلی
که باعث خواهند شد فعالیتهای اجرایی انبار داده را شناسایی ،گزارش و حل و رفع خواهیم نمود.
.6.4

آزمایش سالمت انبار داده سازمانی

تیترهای خدمت:
 بررسی کالن کسبوکار و تطابق آن با دیتامارتهای انبار داده موجود
 بررسی ابزارهای پیادهسازی انبار داده و هوش تجاری با توجه به سامانههای نرمافزاری موجود
 بررسی معماری سختافزاری انبار داده موجود و مقایسه آن با استانداردهای موجود
 بررسی معماری داده انبار داده موجود و مقایسه آن با استانداردهای موجود
شرح خدمت:
بیشتر سازمانها که از راهکار هوش تجاری و انبار داده در کسبوکار خود استفاده میکنند ،هیچ وقت سالمت
انبار داده و راهکار پیادهسازی شده را مورد بررسی قرار نمیدهند.
ما در خدمت آزمایش سالمت انبار داده سعی خواهیم کرد که صحت ،سالمتی و درستی راهکار انبار داده و
هوش تجاری موجود در سازمان را مورد بررسی و آزمایش قرار دهیم.
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سبد خدمت آزمایش سالمت انبار داده شامل خدمات متنوعی است .بررسی خواهیم کرد که آیا دیتامارتهای
موجود در انبار داده سازمانی بر اساس موضوعات کسبوکاری ایجاد شدهاند و تمامینیاز موضوع خاص
کسبوکاری را پوشش میدهند؟ آیا انبار داده کلیه موضوعات کسبوکاری را پوشش میدهد؟ آیا دیتامارتهای
پیادهسازی شده با همدیگر همپوشانی دارند؟ با بررسیهایی از این دست آزمایش صحت دیتامارتهای انبار
داده با توجه به وضعیت کسبوکار مورد بررسی قرار میگیرد؟
در بخش دیگر از خدمات آزمایش سالمت انبار داده ،تکنولوژیها ،پلتفرمهای نرمافزاری و زیرساختهای
سختافزاری موجود در سازمان مورد بررسی قرار خواهند گرفت .این بررسی مشخص خواهد کرد که آیا
فناوریهای مورد استفاده در توسعه انبار داده به درستی انتخاب شده و یا بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرند؟
خدمت دیگری که در سبد آزمایش سالمت انبار داده وجود دارد ،به بررسی معماری داده انبار داده خواهد
پرداخت .در این خدمت معماری داده انبار داده را با معماریهای مطرح مقایسه و بررسی خواهیم کرد.
همانگونه که میدانیم معماریهای مطرح انبار داده حاصل تحقیقات دانشمندان بزرگ رالف کیمبال و بیل
اینمون میباشد.
بیل اینمون خالق معماری ( top-downرویکرد باال به پایین) بوده و در این معماری بیان میکند انبار داده
یک مخزن داده مرکزی برای تمام سازمان است که در این رویکرد دیتامارتها پس از توسعه کامل انبار داده
ایجاد خواهند شد .شکل زیر این معماری را بیان میکند:

رالف کیمبال خالق معماری ( Bottom-upرویکرد پایین به باال) بوده و در این معماری بیان میکند ابتدا
دیتامارتها ایجاد میشوند و نمایی برای تجزیهوتحلیل سازمان بوجود خواهند آورد .درنهایت انبار داده پس از
ایجاد تمامیدیتامارتها بوجود خواهد آمد:
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نتیجه این بررسی مشخص خواهد که آیا معماری داده انبار داده موجود به درستی انتخاب و ایجاد شده یا
نیازمند بازنگری و بررسی بیشتر خواهد بود؟
.6.5

طراحی انبار داده سازمانی

تیترهای خدمت:
 طراحی منطقی دیتا مارتهای انبار داده بر اساس نیازهای تحلیلی کسبوکار
 طراحی معماری مدل سه الیه داده انبار داده بر اساس نیازهای کسبوکار
 طراحی  ETLهای مورد نیاز دیتا مارتهای انبار داده
 طراحی معماری سختافزاری و محیطهای مورد نیاز انبار داده
شرح خدمت:
برخی سازمانها نیازمند طرحی فنی و اصولی برای اجرا و پیادهسازی انبار داده میباشند .سبد خدماتی طراحی
انبار داده به سازمانها این امکان را میدهد که بر اساس نیازهای خود انبار داده طراحی نمایند.
خدمت طراحی انبار داده کمک میکند تا بر اساس نیازهای کسبوکار طراحی منطقی مدل داده ،دیتا
مارتهای درون انبار داده ،طراحی معماری مدل سه الیه داده انبار داده ،طراحی  ETLهای مورد ،طراحی
معماری محیطهای سختافزاری مورد نیاز انبار داده را انجام دهید.
در این خدمت سعی خواهیم کرد طرحی در اختیار شما قرار دهیم که با نیازهای سازمانی هماهنگ باشد و بر
اساس این طرح انبار داده سازمانی را توسعه دهید.
این طرح زوایای مختلف انبار داده سازمانی را مورد بررسی قرار خواهد داد .طراحی سختافزار ،طراحی معماری
داده و مواردی که در موفقیت یک پروژه انبار داده مهم هستند در این طراحی دیده شده است.
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.6.6

مشاوره انبار داده

تیترهای خدمت:
 مشاوره و کمک جهت امکان سنجی پیادهسازی راهکار هوش تجاری و انبار داده
 مشاوره و کمک جهت شناخت شاخصهای کلیدی عملکرد  KPIسازمان
 مشاوره و کمک جهت آمادهسازی زیرساختهای سختافزاری برای اجرای پروژه هوش تجاری و انبار
داده
 مشاوره و کمک جهت آمادهسازی پلتفرمهای نرمافزاری برای اجرای پروژه هوش تجاری و انبار داده
 کمک به شناخت ارزش افزوده ایجاد شده توسط هوش تجاری انبار داده در سازمان با بیان قابلیتهای
آن
 مشاوره و کمک در انتخاب ابزار جهت پیاده سازی انبار داده و هوش تجاری
شرح خدمت:
برخی سازمانها که قصد دارند از مزایای فراوان انبار داده بهرهمند شده و میخواهند از انبار داده در سازمان
خود استفاده کنند باید برای اجرای کار تمهیدات ویژهای در نظر بگیرند و نقشه راهی برای پیادهسازی انبار
داده داشته باشند.
ما اعتقاد داریم که انبار داده یک محصول نرمافزاری نیست که خریداری ،نصب و راهاندازی گردد ،بلکه بر این
باور هستیم که انبار داده و هوش تجاری یک راهکار سازمانی بوده که خاص هر سازمان یا کسبوکاری باید
شخصی سازی و پیادهسازی شود.
همان گونه از نامش برمیآید خدمات مشاوره ما در زمینه انبار داده شامل یک سبد خدمت مشاورهای بوده که
قصد داریم با این سبد خدمت به سازمانها کمک کنیم تا تصمیم صحیح را در زمینه رفتن به سمت انبار داده
اتخاذ نمایند.
این خدمات مشاوره طیف گستردهای از آگاهیهای است که ماحصل تجربه اجرای پروژههای موفق و ناموفق!
است و کمک خواهد کرد سازمان مشتری نقشه راه گسترش انبار داده را درک کند و ارزش افزودهای که راهکار
انبار داده و هوش تجاری در سازمان بوجود خواهد آورد را خوب بشناسد .ما سعی خواهیم کرد به عنوان یک
مشاور کمک کنیم تا سازمان مشتری نیازمندیهای قبل از توسعه انبار داده را شناسایی نماید ،وضعیت موجود
و سامانه فعلی نرمافزاری را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد ،زیرساختهای سختافزاری و پلفرمهای نرمافزاری
خود را درک نماید ،شاخصهای کلیدی عملکرد کسبوکار خود را بشناسد و بتواند آنها را پاییش کند.
شرح خدمات و توانمندیهای شرکت
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همچنین مشاوره خواهیم داد که در زمینه انتخاب ابزار یا تکنولوژی جهت توسعه انبار داده با توجه به وضعیت
موجود سازمان چه سمت و سویی داشته باشد.
خدمت مشاوره ما در زمینه انبار داده ،امکانسنجی و بررسی سطح بلوغ سازمان جهت رفتن به این سمتوسو
را پوشش خواهد داد.
.6.7

نصب و راهاندازی انبار داده

تیترهای خدمت:
 نصب و راهاندازی ابزارهای توسعه انبار داده و هوش تجاری در محیط توسعه
 نصب و راهاندازی ابزارهای توسعه انبار داده و هوش تجاری در محیط آزمایش و عملیاتی
شرح خدمت:
چناچه سازمانی نیازمند نصب و راهاندازی ابزارهای توسعه انبار داده و هوش تجاری باشد ،ما با خدمت نصب و
راهاندازی انبار داده به آنها کمک خواهیم کرد.
بر اساس استانداردهای مطرح و جدید ،در پروژههای انبار داده نیازمند به سه محیط مجزای:
 توسعه
 آزمایش
 عملیاتی
میباشد .این سه محیط مزایای فراوانی حین پروسه توسعه انبار داده به تیم توسعه دهنده و متولیان کسبوکار
خواهد داد .نصب و راهاندازی ابزارهای توسعه انبار داده در محیطهای توسعه و آزمایش متفاوت بوده و این
خدمت جدید و بهروز را در اختیار سازمانها قرار خواهیم داد.

بخش هفتم :خدمات در زمینه بانکهای اطالعاتی
شرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیس گستر ،افتخار دارد که خدمات تفکیکشده و با جزئیات بسیار زیاد
درزمینه بانک اطالعاتی ارائه دهد .تنوع خدمات بانک اطالعاتی با توجه به تجربههای کاری مفید گذشته و
شناخت نیازمندیهای سازمانهای داده محور درزمینه بانک اطالعاتی است .شرکت راهبران اطالعات هوشمند
نفیس گستر قصد دارد با این تفکیک در خدمات و خُرد کردن خدمات پایگاه داده به مشتریان کمک کند تا
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بر اساس نیازمندی و فقط درزمینه موردنیازشان از خدمات استفاده و بهرهبرداری کند .شیوه استفاده از خدمت
بهاندازه نیاز مشتری یکی از تمایزهای شرکت نفیس گستر است.
شرح جزئیات خدمات قابل ارائه در زمینه بانکهای اطالعاتی در بخش پنجم بیان خواهد شد.
.7.1

اجرا و نگهداری بانک اطالعاتی

تیترهای خدمت:






اجرا و نگهداری انواع مختلف بانکهای اطالعاتی متناسب با نیازمندیهای کمیو کیفی سازمانها
اجرا و نگهداری بانکهای اطالعاتی عملیاتی و پشتیبان همزمان و ناهمزمان و آزمایشی
اجرایی و عملیاتی نگهداشتن بانک اطالعاتی مطابق با سطح خدمت توافق شده
اجرایی و عملیاتی نگهداشتن  24ساعته بانکهای اطالعاتی
اجرایی و عملیاتی نگهداشتن پردازشهای دستهای

شرح خدمت:
از دیرباز تا کنون نگهداری و عملیاتی نگهداشتن بانکهای اطالعاتی مسئلهای مهم بوده است بهخصوص برای
سازمانهایی که خدمتدهی  24ساعته بدون قطعی برای آنها بسیار مهم و حیاتی است .به واقع طراحی و
نصب و راهاندازی یک بانک اطالعاتی مشکالت و مسائل مقطعی و یکباره ای دارد که اگر بهدرستی انجام شوند
تا مدتهای طوالنی بانک اطالعاتی دچار مشکالت حادی نخواهد شد .ولی پروسه اجرایی و عملیاتی نگهداشتن
بانک اطالعاتی موضوعی است که زمان آن بسیار طوالنیتر است و تنوع مشکالتی که با آن مواجه خواهیم شد
ممکن است بسیار زیاد باشد ،همچنین بروز مشکالت ناشناخته هم محتمل است چرا که به مرور زمان ممکن
است الگوهای کاری و ورودی به بانک اطالعاتی تغییرات زیادی داشته باشند و این قضیه تحمل بانک اطالعاتی
را در نقاط سیستمیکه حساس هستند دچار ضعف و ناکارآمدی گرداند .فلذا هزینه این مرحله از کار به مراتب
زیادتر از سایر مراحل است و اگر تمهیدات الزم در سایر مراحل بخوبی انجام شده باشند ما در این مرحله
شاهد کاهش هزینهها خواهیم بود ولی بازهم نمیتوان گفت که این مرحله هزینه کمتری دارد چرا که مدت
زمان زیاد و نیروهای انسانی زیاد و ابزارهای متنوع و بروز مشکالت زیاد باعث خواهند شد تا باز هم هزینه این
مرحله نسبت به سایر مراحل بیشتر باشد.
برای آنکه از این مرحله جان سالم بدر ببریم و از عهده اجرایی و عملیاتی بودن بانک اطالعاتی خیالمان راحت
باشد ،میتوانیم کارهای متعددی انجام دهیم مثال میتوانیم از ابزارهای مفیدتر و مناسبتری استفاده کنیم،
یا اینکه گروههای انسانی را طوری مدیریت کنیم که با کمترین تعداد بیشترین بازدهی را داشته باشند .یا
شرح خدمات و توانمندیهای شرکت

www.NafisBI.com

18

صفحه

شرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیس گستر

اینکه این مرحله را بهعنوان یک خدمت خارجی از یک شرکت یا سازمان دیگری درخواست بدهیم و کسبوکار
خودمان را درگیر مسایل مختلف این مرحله نکنیم .یا اینکه در بخشهای مکانیزه نمودن امورات خیلی حرفهای
و کامل عمل کنیم .همه موارد فوق در کاهش هزینه اجرا و عملیاتی نگهداشتن بانک اطالعاتی تاثیر گذارند و
هر سازمانی با شرایطی که دارد میتواند از آنها استفاده نماید.
البته گاهی اوقات هم سازمانها بسیار بزرگ هستند و به همین دلیل دارای تعداد زیادی از بانکهای اطالعاتی
متنوعی هستند که گاها هم از تکنولوژیهای متفاوتی هستند و در این گونه از سازمانها هزینه اجرا و عملیاتی
نگه داشتن بانک اطالعاتی نسبت به سازمانهای کوچکتر طبیعتا بسیار بیشتر خواهد بود و در بعضی از موارد
هم ناممکن است چرا که تخصصهای مورد نیاز جهت انجام آن کار بسیار زیاد و متنوع است و همچنین خارج
از حوزه کاری آن سازمان است.
یکی از اهداف ما در  Nafis IT Coآن است که هزینه اجرایی و عملیاتی نگهداشتن بانکهای اطالعاتی
سازمانها را کاهش دهیم و در کنار آن با سرعت باالتری نسبت به رفع مشکالت حادث شده اقدام نماییم و با
ارایه خدمتهای مطلوب کاری کنیم که سازمانها فقط به فکر خدمتها و خدمات کسبوکاری خودشان
باشند و در نتیجه بهتر بتوانند در کسب و کار خویش پیشرفت نمایند.
.7.2

بهینهسازی بانک اطالعاتی

تیترهای خدمت:







رویت و کشف مشکالت بازدهی و کارآیی بانک اطالعاتی عملیاتی و پشتیبان
بررسی و پیشنهاد اقدامات الزم جهت ارتقا کارآیی
سناریوسازی و آزمایش برخی از اقدامات بهینهسازی برای شرایط کنونی یا آتی سازمان در محیط
آزمایشگاهی
رویت و کشف مشکالت نرمافزاری و سختافزاری بالقوه و بالفعل
بررسی موردی دستورات  SQLو ارایه راهکارهای الزم برای بهبود کارآیی آنها
بررسی و بهینهسازی موردی SPها

شرح خدمت:
اغلب شرکتها تصور میکنند که کار بهینهسازی را در زمان بروز مشکالت باید انجام دهند و پس از انجام آن
دیگر نیازی به انجام آن ندارند و یا اینکه آنقدر منابع سختافزاری زیادی مصرف کردهاند که دیگر نیازی به
بهینهسازی ندارند و یا اینکه تصور میکنند که آنقدر بهینهسازی را خوب و کامل انجام دادهاند که دیگر نیازی
به انجام آن ندارند .کلیه این شرکتها درست میگویند ولی برای مدت زمان محدودی این طرز تفکر درست
شرح خدمات و توانمندیهای شرکت
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است و نه برای زمان طوالنی .چونکه با گذر زمان شرایط سیستم تغییر خواهد کرد و خواسته یا ناخواسته
سیستم نیازمند بهینهسازی است و مجبور هستیم بهینهسازی انجام دهیم تا بازدهی بانک اطالعاتی دچار افت
نشود.
در برخی از شرکتها به دلیل عدم استفاده از ابزارها یا افراد مناسب متاسفانه متوجه نیازمندیهای بهینهسازی
نمیشوند و به تصورشان همه چیز در بانک اطالعاتی و سیستم به خوبی پیش میرود در حالیکه اینچنین
نیست.
در سازمانهایی بزرگ به دلیل حجم زیاد کارها و عدم توجه به مسایل مالی شاهد آن هستیم که یک نوع
سختافزار و نرمافزار را برای کاربردهای مختلفی از بانک اطالعاتی بکار میبرند و این موضوع مغایر با کار
کارشناسی و فنی است و نتیجه آن عدم توازن منابع سیستمیو هدر رفتن منابع مالی و بروز مشکالتی در
بانک اطالعاتی خواهد بود در حالیکه میتوانستند با استفاده از تجربه افراد آگاه و خبره در این زمینه استفاده
بهتری از منابع انسانی ،سیستمیو مالی خود داشته باشند.
در  Nafis IT Coبا ارایه خدمت بهینهسازی بانک اطالعاتی بنا داریم که به سازمانها و شرکتها کمک کنیم
تا آنها بتوانند استفاده بهتری از منابع انسانی ،سیستمیو مالی خود داشته باشند .سعی و تالش ما بر آن خواهد
بود که مبنای مدیریت منابع در راستای اهداف کاربردی شرکتها و سازمانها باشد بنابراین سازمانها و
شرکتها میتوانند با انجام بهینهسازی به سود اقتصادی برسند.
از طرفی هم سعی خواهیم نمود کیفیت ارایه خدمت را با توجه به بارکاری سازمانها ارتقا دهیم به نحوی که
سازمان به اهداف خود در ارایه کیفی خدمت برسد و کامال رضایت خاطر داشته باشد.
 .7.3پشتیبانی بانک اطالعاتی
تیترهای خدمت:





ثبت ،پیگیری و اطالع رسانی مکانیزه درخواستها و رویدادها
رفع مشکالت بهصورت تلفنی یا حضوری
ارایه گزارشات رویدادها و نحوه رسیدگی و غیره
نصب وصلههای سیستمی

شرح خدمت:
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شرکتها و سازمانهایی که تیمهایی فنی برای نصب و راهاندازی و نگهداری بانک اطالعاتی خود دارند گاهاً
دچار مشکالتی میشوند که از عهده آنها برنمیآیند یا اینکه نمیتوانند خیلی سریع آن را حل نمایند و باعث
میشوند تا مدیران مربوطه از آنها بسیار ناراضی باشند و در این حالت علی رغم زحمات کشیده شده شاهد
خدمت دهی چندان مناسبی نخواهیم بود و مدیران مربوطه گاها روی به تغییرات سازمانی یا آموزشی یا تهدید
و جریمه میآورند که عمال هیچکدام از آنها نمیتواند جای تجربه اندوزی و دانش عمیق را بگیرد و نهایتا همان
مشکالت قبلی با کمیتغییر بوجود خواهند آمد.
خدمت پشتیبانی بانک اطالعاتی این شرکت حمایتی فنی از کارکنان فنی زحمت کش سازمانها و شرکتها
است تا ضمن حفظ آن تیمها به ارتقا فنی آنها و انجام بهتر و سریعتر کارها هم کمک نماید .در این خدمت ما
در کلیه مراحل و کارهای تعیین شده کنار شما خواهیم بود و هرجا که نیاز بود راهنمایی و کمکهای الزم
بعمل خواهیم آورد .شرایط پشتیبانی برای سازمانهای مختلف متفاوت و متغییر است و طبق نیاز هر سازمان
قابل تعریف میباشد.
.7.4

آزمایش سالمت بانک اطالعاتی

تیترهای خدمت:






رویت و بررسی اطالعات بالینی بانک اطالعاتی
اجرای برنامه هایی برای بررسی وضعیت سالمت بانک اطالعاتی
رویت کلیه اطالعات الگ های مرتبط با بانک اطالعاتی
بررسی پچ ها و وصله های مورد نیاز
بررسی ریسکهای محتمل و بالفوه که ممکن است در آینده بانک اطالعاتی را تهدید نماید

شرح خدمت:
شرکتها و سازمانها حین انجام کار با بانکهای اطالعاتی به دلیل حجم زیاد کارها و یا نبود ابزارهای مناسب
و یا هر دلیل دیگری امکان سالمت سنجی بانک اطالعاتی خود را ندارند و این قضیه سبب میشود تا مشکالت
بالقوه ای که در الیه بانک اطالعاتی وجود دارد نادیده گرفته شوند و پس از گذشت مدت زمانی بروز نمایند و
سبب پیدایش مشکالتی شوند و نهایتا هزینه هایی را به شرکت تحمیل نمایند.
اینگونه شرکتها میباید بهصورت ادواری اقدام به آزمایش سالمت بانک اطالعاتی خود نمایند و با این کار
مطمئن شوند که بانک اطالعاتی در حال حاضر در سالمت کامل به سر میبرد و هیچگونه مشکل مخفی ندارد.
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www.NafisBI.com

21

صفحه

شرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیس گستر

طبیعتاً هر چه خدمتهای شرکتها و سازمانها حساستر باشند مقاطع انجام آزمایش سالمت هم باید کوتاهتر
باشد و رسیدگی به مشکالت هم باید سریعتر و زودتر انجام شود.
طبق تجربیاتی که داشتهایم متاسفانه شاهد شرکتها و سازمانهای بسیار بزرگی بودهایم که چیزی بنام
آزمایش سالمت ادواری بانک اطالعاتی نداشته و در نتیجه دایماً درگیر بروز مشکالت مختلفی بودهاند و
هزینههای زیادی هم بابت این مشکالت پرداخت کردهاند ولی اگر در کسبوکار خود انجام چنین آزمایشهای
ادواری وجود داشت ،میتوانند شاهد بروز مشکالت کمتری باشند و هزینهها کاهش خواهد یافت.
ذکر این نکته بسیار مهم است که آگاه باشیم اکثر بانکهای اطالعاتی با وجود داشتن مشکالت مخفی باز هم
کار کرده و خدمتدهی مینمایند .ولی هیچ تضمینی برای خدمتدهی آنها در آینده وجود ندارد بنابراین این
بانکهای اطالعاتی با ریسکهایی عملیاتی همراه هستند که ممکن است ریسکهای کم یا زیادی باشند و
بستگی به نوع آنها دارد.
 Nafis IT Coمصمّم است که خدمت آزمایش سالمت خود را به نحوی شایسته و مطلوب انجام دهد و با ارایه
گزارشات مرتبط بتواند شرکتها را از وجود اینگونه ریسکها و مشکالت مخفی آگاه سازد تا مجال پیشگیری
از بروز آنها را وجود داشته باشد .مقاطع و دورههای انجام آزمایشها طبق نیازمندی شرکتها و اهمیت خدمتها
تنظیم خواهد شد و شامل کلیه اجزای نرمافزاری و سختافزاری مرتبط با بانک اطالعاتی خواهد بود تا کلیه
موارد مشکوک مورد بازبینی و آزمایش ادواری قرارگیرند.
 .7.5آزمایش محک بانک اطالعاتی
تیترهای خدمت:







تهیه و تدارک سختافزار و نرمافزار مورد نیاز
بررسی و انجام تنظیمات سختافزاری و نرمافزاری عملیاتی یا آنچه که شرکتها نیاز دارند
تنظیم سناریوهای آزمایش مطابق با نیاز شرکتها
اجرای چندین سناریو سازگار با نوع بارکاری شرکتها در محیط آزمایشگاهی
ارایه گزارشات اجرای سناریوهای مورد نظر به شرکتها جهت اخذ تصمیمات الزم
ایجاد اطالعات آزمایشی

شرح خدمت:
امروزه گزارش و خروجیهای آزمایش محک سیستم و بانک اطالعاتی یکی از معیارهای انتخاب آن سیستم و
بانک اطالعاتی است و شرکتها و سازمانها برای آنکه بازدهی سختافزاری و نرمافزاری خود را ارزیابی نمایند
شرح خدمات و توانمندیهای شرکت
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میتوانند سراغ چنین گزارشاتی بروند .البته باید بدانیم که گزارشات آزمایش محکی که بهصورت عمومی
شرکتهای مختلف از قبل انجام دادهاند و گزارش آن را اعالم نمودهاند با شرایط ویژه خودشان بوده است و
صرفاً جنبه مقایسهای دارد و لزوماً مطابق با نیاز و ویژگیهای شرکتها و سازمانها نیست و برای انواع
سختافزار نمیباشد .بنابراین آنها نمیتوانند بطور کامل نیاز سازمانها را پوشش دهی نمایند.
بعنوان مثال اگر سازمانی بخواهد نرمافزاری را ارزیابی نماید و آن هم قبالً گزارش آزمایش محک عمومی روی
همان نوع از سختافزار را داشته باشد ولی وصلههای نرمافزاری آن متفاوت باشد بازهم شرکتها و سازمانها
نمیتوانند بطور صد درصدی به آن گزارشات عمومیاطمینان نمایند.
 Nafis IT Coبنا دارد با توجه به بضاعت فنی و تجهیزاتی که در اختیار دارد اقدام به اجرای آزمایشهای
محک با همان شرایط شرکتها بنماید منتهی به نحوی که قدرت تصمیمگیری را به شرکتها بدهد تا آنها
بتوانند تصمیمات خود را به درستی اتخاذ نمایند.
بعنوان مثال چنانچه شرکتی بخواهد که تصمیم به خرید سختافزار و نرمافزار جدیدی داشته باشد و بخواهد
که تصمیم گیری مقایسه ای انجام دهد آن هم در زمان کوتاه ،بهترین کار اجرای آزمایش محک میباشد که
میتواند کمک شایانی برایشان داشته باشد .همانطور که مشخص است چنانچه تصمیمات خرید به اشتباه
صورت پذیرند سرباره زمان و هزینه باال خواهد رفت و حتی جبران اعتبار از دست رفته بسیار سنگین خواهد
بود.
ما در  Nafis IT Coمیتوانیم قبل از هر گونه اقدامی برای خرید سختافزار و نرمافزار جدیدی با انجام
آزمایشهای محک خود به شرکتها و سازمانها کمک کنیم تا تصمیمات درستی اتخاذ نمایند .در آزمایش
محک ما از یکسری الگوهای بارکاری استاندارد آماده استفاده میکنیم و این سرعت کار ما را باال میبرد و به
شرکتها و سازمانهایی که هنوز نوع بارکاری آنها دقیقا به ریز مشخص نشده است و یا برایشان ریز بارکاری
مهم نیست بلکه سرعت در تصمیم گیری مقایسهای را برای نوع کلی بارکاری خود میخواهند که داشته باشند
بسیار مفید است.
.7.6

شبیهسازی بانک اطالعاتی

تیترهای خدمت:
 بررسی بارکاری و اولویتهای کاری شرکتها
 طراحی و تولید برنامه شبیهسازی مطابق نیاز شرکتها
 تهیه و تدارک سختافزار و نرمافزار مورد نیاز
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 بررسی و انجام تنظیمات سختافزاری و نرمافزاری عملیاتی یا آنچه که شرکتها نیاز دارد
 تهیه و اجرای سناریوهای موردنظر در محیط آزمایشگاهی و گزارش نتایج حاصله
شرح خدمت:
امروزه شرکتها و سازمانهایی که قصد استفاده از بانکهای اطالعاتی را دارند چطور میتوانند برای نوع بار
کاری خود و برای حجم اطالعات مورد نیاز خود برآوردهای دقیقی از بازدهی سیستمهای نرمافزاری و
سختافزاری را برای سالهای پیش رویشان داشته باشند؟ چطور میتوانند سطح خدمتدهی خود را برآورد
نمایند؟ چطور میتوانند تصمیمات انتخابی درستی در زمینه سختافزار و نرمافزار داشته باشند؟ چطور
میتوانند سیاستهای رشد ظرفیتهای پردازشی خود را برنامه ریزی نمایند؟ چطور میتوانند برنامه ریزی
هزینه را با توجه به تصمیمات خرید خود داشته باشند؟ چطور میتوانند با وجود مستندات قوی به آیندهای
روشن برای داشتن بازدهی خوب سیستم امیدوار باشند و یقین داشته باشند که در عمل مشکلی پیش نخواهد
آمد؟
هانطور که میدانید عدم پاسخدهی به سواالت فوق و انجام اشتباه هر یک از موارد مهم فوق میتواند ما را
درگیر چالشهای زیادی بنماید و کل پروژه ما را زیر سوال ببرد! پس راه چاره چیست؟ و چطور باید بتوانیم
آینده را پیش بینی کنیم؟
پاسخ تمام موارد فوق را میتوان در خدمت شبیهسازی بانک اطالعاتی  Nafis IT Coبیابید! ما در این خدمت
بارکاری شرکتها را تا جائیکه امکان دارد دقیقاً شبیهسازی کرده و با همان شرایط واقعی یک محیطی
آزمایشگاهی برای شرکتها بوجود میآوریم تا آنها بتوانند آینده را در زمان حال تجربه نمایند و قبل از مواجهه
واقعی با مشکالت احتمالی یک مواجهه شبیهسازی شده را داشته باشند!
تصور کنید شرکتی که با بارکاری فعلی مشکلی نداشته است و با سختافزارهای فعلی پاسخگوی نیاز جاری
است بخواهد که افزایش ظرفیت داشته باشد و بتواند که سه برابر توان فعلی را برای خود بدون ایجاد خللی
در سیستم داشته باشد .چنین تصمیمات مهمیکه عموماً راهکارهای یکنواختی هم دارد در سازمانهایی که
کسب و کارشان رشد زیادی دارد بسیار زیاد دیده شدهاند .ما برای اینگونه شرکتها با انجام شبیهسازی محیط
و شرایط جدید را فراهم خواهیم نمود تا آنها با خیالی آسوده به استقبال آینده بروند.
 .7.7طراحی بانک اطالعاتی
تیترهای خدمت:
 طراحی منطقی و فیزیکی برای مدلهای دادهای مختلف و متناسب با کاربرد آن
شرح خدمات و توانمندیهای شرکت
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طراحی محیط اینترپرایز بانک اطالعاتی برای سازمانهای خیلی بزرگ
طراحی سازوکارهای تهیه نسخه پشتیبان
طراحی سازوکارهای تهیه آرشیو اطالعاتی
طراحی سازوکارهای امنیتی
طراحی بانکهای اطالعاتی تراکنشی ،تحلیلی ،گزارشی ،جستجویی و ...
طراحی راهکارهای افزایش سطح در دسترس بودن بانک اطالعاتی
طراحی پردازشهای دستهای برای اجرای کارآمد

شرح خدمت:
امروزه بانکهای اطالعاتی نقش بسزایی در حوزههای مختلف دارند چراکه ذخیره و بازیابی سریع و امن دادهها
برای اکثر شرکتها و سازمانها مهم و حائز اهمیت است .مثالً چنانچه سازمانی مثل بیمه دچار از دست دادن
اطالعات شود و یا سامانه فروش بلیط هواپیما یا قطار خیلی آهسته سفارشات را انجام دهد و یا اینکه اداره
آمار قادر به استفاده از کلیه اطالعات ناهمگون سالهای گذشته نباشد و صدها نمونه دیگر آنگاه هم مشتریان
و هم سازمانها و شرکتها متضرر خواهند شد و به مرور زمان اینگونه شرکتها جایگاه خود را نزد مشتری از
دست خواهند داد.
از طرفی هم شرکتها و سازمانها برای اطالعاتی که طی سالیان متمادی ایجاد کردهاند ارزش قایل هستند و
میخواهند که همه آنها را حفظ نمایند ولی در عمل به دلیل هزینه زیاد سختافزارهای مورد نیاز مجبورند که
یا از این خواسته خود صرف نظر نمایند و یا اینکه متحمل هزینههای زیاد خرید سختافزار شوند .مدیران
شرکتها بخوبی میدانند که اطالعات روز به روز در حال افزایش است و هر چقدر که بتوانند این اطالعات را
حفظ نموده و ضمن جامع نمودن آنها از آنها استفاده مطلوب نمایند همانقدر هم در مسیر رقابت پیش خواهند
گرفت و نمونههای آن را میتوان در صنایع مختلفی مثل بیمه و بانک و شبکه های اجتماعی به وفور پیدا کرد.
در بیشتر سازمانها یک الگوی تقریباً ثابتی را در طراحی بانک اطالعاتی خود استفاده میکنند که آنها بعنوان
الگوهای عمومی شناخته میشوند و این در حالیست که عالوه بر موارد فوق نوع خدمتدهی سازمانها نیز با
یکدیگر فرق دارد بنابراین شما نمیتوانید طراحی عمومی را برای هر سازمانی مفید بدانید و میباید نسبت به
انجام یک طراحی سفارشی اقدام نمایید .حتی اگر آن دو شرکت در یک بیزینس فعالیت داشته باشند .مثال
سازمان بیمهای که مشتریان خود را از شبکههای اجتماعی پیدا میکند نمیتواند طراحی سازمان بیمه دیگری
که مشتریان خود را از مشتریان بانکی پیدا میکند داشته باشد .یا مثالً بانکی که میخواهد برای انجام بیشترین
تراکنش در ساعات اداری فعالیت نماید نمیتواند طراحی خود را بر مبنای یک بانکی که تراکنش  7*24و
عمدتاً هم تراکنشهای تحلیلی یا پاسخدهی به درخواستهای ناهمزمان است قرار دهد.
شرح خدمات و توانمندیهای شرکت
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ما در فعالیت و خدمت طراحی خود سعی بر آن داریم که با اهداف شرکت و سازمانها همسو باشیم و طراحی
خود را به گونهای انجام دهیم که نیاز آنها را بخوبی پوشش دهد و چنانچه مثالً سازمان به دنبال باالترین درجه
امنیت و سرعت در کار باشد ما موظف هستیم که این مولفهها را در طراحی خود به بهترین شکل ممکن لحاظ
نماییم .کلیه طرحهای ارایه شده جنبه اجرایی خواهند داشت و چنانچه سازمانی بخواهد میتواند از خدمت
شبیهسازی ما نیز بهره برده و قابلیت اجرایی طرحهای ما را در محیط آزمایشگاهی آزمایش و ارزیابی نماید.
 .7.8مانیتورینگ بانک اطالعاتی
تیترهای خدمت:









انجام مانیتورینگ هدفمند بانک اطالعاتی
ایجاد مانیتورینگ یکپارچه بانکهای اطالعاتی
ایجاد مانیتورینگ سطح بندی شده
ایجاد مانیتورینگ تاریخچهای
انجام مانیتورینگ لحظهای
انجام مانیتورینگ ریشه یابی
انجام مانیتورینگ تحلیلی تاخیری
انجام مانیتورینگ جهت ظرفیت سنجی

شرح خدمت:
سازمانهای زیادی هستند که فعالیت مانیتورینگ را برای بانکهای اطالعاتی خود انجام میدهند ولی بازهم
قبل از وقوع مشکالت نمیتوانند متوجه آنها بشوند و فقط هنگام بروز مشکالت و آن هم بهصورت خیلی
سطحی و کلی متوجه مشکل میشوند .چنین سازمانهایی به دلیل عدم پیشگیری از مشکالت و نیز عدم
ریشهیابی مشکالت دایماً در هنگام بروز مشکالت در چالشهای ریشهیابی مشکالت هستند و نیز به دلیل
نداشتن پروسه تحلیل بعد از بروز مشکل نمیتوانند از اطالعات کافی برای تحلیل مشکالت استفاده نمایند
بنابراین نمیتوانند پاسخگوی مدیران و خدمت گیرندگان خود باشند و مشکالت را به درستی تحلیل نمایند.
هنر مانیتورینگ در پیشگیری و تحلیل درست مشکالت است وگرنه کلیه هزینههای انجام شده برای
مانیتورینگ را میتوان بیهوده تلقی کرد .ما با استفاده از روشهای مختلف مانیتورینگ و انجام هدفمند آن
قدرت پیش بینی و تحلیل مشکالت را به سازمانها و شرکتها خواهیم داد تا ضمن جلوگیری از بروز مشکالت
بتوانند تحلیلهای درستی از مشکالت را داشته باشند.
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.7.9

مشاوره بانک اطالعاتی

تیترهای خدمت:












کمک به تهیه لیست نرمافزاری و سختافزاری نیازمندیها جهت تحقق اهداف پروژههای سازمان
کمک به شناسایی و کشف مشکالت بازدهی ،امنیتی ،در دسترس پذیری و غیره
کمک به رفع مشکالت بازدهی و امنیتی و در دسترس پذیری و غیره
کمک به برنامه ریزی تغییر بانک اطالعاتی
کمک به انتخاب بانک اطالعاتی مناسب سازمان
کمک به انجام بهینه تنظیمات الزم در راستای نیازمندیهای سازمان
کمک به یکپارچهسازی بانکهای اطالعاتی
کمک به توزیع منابع مختلف دادهای جهت استفاده بهینه از آنها
کمک به تهیه نسخههای پشتیبان کارآمد
کمک به استفاده بهینه از منابع سیستمیدر بانک اطالعاتی
کمک به تهیه سیاستهای آرشیو اطالعات

شرح خدمت:
برای برخی از شرکتها و سازمانها که در حال تصمیم گیری جهت انتخاب بانک اطالعاتی خود هستند خیلی
مهم است که از افرادی جهت تصمیم گیری استفاده نمایند که تجربیات عملی و زیادی را در آن حوزه داشته
باشند و نیز توانایی ارایه پیشنهاداتی مقایسهای را داشته باشند تا شرکتها و سازمانها ضمن داشتن قدرت
انتخاب تصمیم درستی را اتخاذ نمایند .در غیر اینصورت یا تصمیمات نادرستی اتخاذ خواهد شد و یا اینکه
بدون داشتن قدرت انتخاب و گزارشات مقایسهای و تحلیلهای مناسب تصمیم گیری نمایند و این چندان
خوشایند شرکتها نیست.
شرکتها و سازمانهایی که گاهاً به مشکالت موردی برخورد میکنند و یا اینکه در مورد گشایش کارهایشان
نیازمند ارایه راهکارهای بنیادی و فنی هستند بهتر است که سراغ مشاورانی بروند که آنان بتوانند دیدگاهی
همه جانبه و عملی داشته باشند و تک محوری نباشند چرا که در اینصورت نقاط کوری در کارها بوجود خواهد
آمد که همین نقاط کور در آینده آسیب رسان خواهند شد.
حتی شرکتهایی که ادعای داشتن نفرات و گروههای تخصصی بانک اطالعاتی را دارند هم گاهاً نیازمند
مشاوره هستند چرا که تکنولوژی های جدید و ریسک استفاده از آنها در محیطهای عملیاتی و از طرفی هم
حجم زیاد امورات و کارهای جاری باعث خواهند شد تا تیمها و گروههای فنی مجال تجربه اندوزی و قبول
ریسکهای جدید را داشته باشند فلذا از حرکت و گسترش بانک اطالعاتی خود گاهاً باز میمانند و برای
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بازگشایی این مشکل بهتر است که سراغ مشاوران مناسبی باشند تا همچون کاتالیزوری امورات آنها را تسریع
بخشند و کیفیت سطح خدمت دهی آنان را ارتقا دهند.
ما در  Nafis IT Coبا ارایه خدمات مشاوره نقش مکملی برای کارها و امورات شرکتها و سازمانها داریم
بطوریکه در کنار طرحها و پیادهسازیها و عملیاتی نمودن سامانههای مختلف آنها در تمام مراحل کنار مشتری
خواهیم بود و هر جا که الزم باشد راهنمایی و کمک مورد نیاز انجام خواهد شد ،تا شرکتها بتوانند به اهداف
عالی خود با کیفیتی مناسب برسند .همچنین در پروسه مشاوره هر جا که الزم باشد خدمات دیگری را
میتوانیم پیشنهاد نماییم بطوریکه شرکتها میتوانند در شرایط الزم بالفاصله از پیشنهادات خدمات دیگر ما
هم استفاده نمایند.
 .7.10مهاجرت بانک اطالعات
تیترهای خدمت:












بررسی نیازمندیها و قابلیتها و محدودیتهای سازمان
امکانسنجی فنی و تکنیکی
طراحی و برآورد حجم کار
جابجایی هر نوع بانک اطالعاتی به هر گونه دیگری بانک اطالعاتی
بررسی روند اجرا و گزارش ریسکها
بررسی و گزارش مزایا ومعایب مهاجرت
انجام کلیه تبدیالت دادهای در صورت نیاز
انجام تغییر طراحی و مدل دادهای در صورت نیاز
اجرای برنامههای کنترل نهایی جهت اطمینان از صحت عملکرد پروسه مهاجرت
انجام تنظیمات ابتدایی بانک اطالعاتی مطابق با تنظیمات قبلی
بررسی نحوه انتقال اطالعات با توجه به حجم اطالعات و شرایط سازمان

شرح خدمت:
برای شرکتها و سازمانهایی که بانک اطالعاتی دارند امر مهاجرت باالخره در مقاطعی اجباری میشود و هر
چند که سازمانی که در حال خدمتدهی مطلوبی بوده است دوست ندارد که درگیر چالش جدیدی بنام
مهاجرت شود ولی بنا به دالیلی مختلف منجمله ارتقا یا تغییرات سختافزاری ،یا استفاده از قابلیتهای
نرمافزاری جدید ،یا افزایش توان پردازشی ،یا افزایش ظرفیت پذیرش پردازشها و غیره مجبور است که بانک
اطالعاتی خود را از نسخهای به نسخه دیگر مهاجرت دهد .قبل از شروع پروسه مهاجرت داشتن گزارشی مبنی
بر دالیل مهاجرت و هزینهها و ریسکها بسیار حائز اهمیت است .تیمها و گروههای درگیر مهاجرت حتما باید
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برنامهریزی شده و منظم فعالیت نمایند و فعالیت هر یک از قبل طرح ریزی شده باشد .وجود طرحها و
راهکارهای الزم برای مشکالت محتمل هم امری ضروری محسوب میشود به طوریکه اگر آنها وجود نداشته
باشند آنگاه ممکن است با یک وضعیتی مواجه شویم که مجبور به تصمیمگیریهای سطحی شویم و زمان با
ارزش خدمتدهی را هم از دست بدهیم.
برخی از مهاجرتهای بانک اطالعاتی نیازمند تغییرات نوع دادهای و یا سایر پردازشهای الزم روی اطالعات
هستند تا صحت اطالعات در مبدا و مقصد رعایت شود .همچنین نحوه استفاده از ویژگیها و قابلیتهای جدید
هم باید حتما مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند .انجام تغییرات در پارامترها هم مقولهای است که بستگی به
نوع پارامتر دارد و به هیچ عنوان نباید نادیده گرفته شوند .در نسخ مختلف بانک اطالعاتی رفتارها میتواند
سازگارانه یا غیرسازگارانه باشد و این بستگی به انتخاب شرکت و سازمان مربوطه دارد.
ما در  Nafis IT Coدر زمینه مهاجرت بانک اطالعاتی پس از بررسی همه جانبه و علل و ریسکهای انجام
کار گزارشاتی را ارایه خواهیم داد تا در خصوص انجام مهاجرت تصمیمگیری الزم بعمل آید .چنانچه
تصمیمگیری مثبت بود آنگاه در خصوص چگونگی انجام مهاجرت گزارشاتی را ارائه خواهیم داد .کلیه تغییرات
الزم و مهم هم مورد تبادل نظر و بحث قرار خواهیم داد .نحوه انجام مهاجرت و استفاده از محیط جدید با
توجه به شرایط هر شرکت سنجیده و ارزیابی میشود بطوریکه کلیه محدودیتها و معذوریتهای شرکت در
نحوه اجرای مهاجرت بانک اطالعاتی دیده و لحاظ خواهند شد و سعی بر آن خواهد شد که ابزارها و راهکارها
متناسب با محدودیتها و توان فعلی شرکتها انتخاب و استفاده شوند.
 .7.11نصب و راهاندازی بانک اطالعاتی
تیترهای خدمت:
 نصب و راهاندازی کلیه بانکهای اطالعاتی رابطهای و غیر رابطهای محیط عملیاتی و آزمایش و پشتیبان
همزمان و پشتیبان ناهمزمان
 نصب و راهاندازی محیطهای مختلف مطابق با تنظیمات مورد نیاز شرکتها برای خدمتدهیهای
طوالنی مدت
شرح خدمت:
در گذشته به دلیل حجم و رشد کم اطالعات و عدم تنوع در نوع دادهها و نیز صرفاً رابطهای و تراکنشی بودن
آنها پروسه نصب و راهاندازی یک بانک اطالعاتی بسیار ساده و آسانتر از امروز بود .
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هم اکنون با توجه به حجم و رشد زیاد اطالعات باید پارامترها و ویژگیهای زیادی را هنگام نصب بانک
اطالعاتی در نظر بگیرید و اگر چنین کاری صورت نگیرد مجبور خواهید شد در آینده این کار را انجام دهید و
این یعنی هم ریسک و هم تحمیل قطعی خدمت که هر دو خوب نیستند و باید از آنها پرهیز نمود .در ضمن
تغییر یکسری از پارامترها هم در آینده غیرممکن است و این یعنی نصب مجدد بانک اطالعاتی که یدترین
رویداد ممکن خواهد بود .مثالً اگر شما ویژگیهای رشدپذیری را به خوبی تنظیم نکرده باشید چگونه
میخواهید در آینده انتظار رشد اطالعات بدون داشتن ریسک و مخاطره را داشته باشید؟ یا اگر شما تنظیمات
امنیتی را بخوبی تنظیم نکرده باشید چطور میخواهید شاهد ریسکهای آن نباشید؟
از آنجا که بانکهای اطالعاتی امروزی با توجه به مدلهای دادهای مورد نیاز کامالً از یکدیگر متفاوت هستند
و از تکنولوژیها و پارامترهای مختلفی در نصب استفاده میکنند فلذا نمیتوان پروسه نصب را بهراحتی و
بدون داشتن دانش کافی انجام داد.
شرکتهای تولید کننده بانکهای اطالعاتی پا را فراتر از این هم گذاشته اند و به تولید بانکهای اطالعاتی با
پشتیبانی از چندین ویژگی و مدل دادهای مختلف پرداختهاند و نکته منفی این قضیه آن است که این ویژگیها
را در نسخ جدید خود گذاشتهاند حال چه شما بخواهید و چه نخواهد با ارتقا به نسخ جدید از بانکهای
اطالعاتی خود درگیر آنها خواهید شد و باید هنگام مهاجرت کامال به آنها رسیدگی نمایید.
ما در خدمت نصب و راهاندازی خود با بهرهگیری از افراد مختلف برای تخصصها و بانکهای اطالعاتی مختلف
سعی بر آن داریم تا بهترین پروسه نصب را برای سازمانها داشته باشیم و کلیه پارامترهای الزم را با مشتری
درمیان گذاشته و تعیین تکلیف نماییم .برای بهرهبرداری از خدمت نصب و راهاندازی Nafis IT Co
لزومینیست که طراحی بانک اطالعاتی را ما انجام داده باشیم و یا اینکه اجرای کار با ما باشد بلکه ما میتوانیم
طبق طراحی شما نصب کرده و بعد از نصب ادامه اجرای عملیاتی کردن را به خودتان واگذار نماییم.
 .7.12نظارت و کنترل بانک اطالعاتی
تیترهای خدمت:






کنترل و نظارت روالهای امنیتی
کنترل و نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان
کنترل و نظارت و گزارش بر برآورده شدن سطح خدمت
کنترل و نظارت بر رویدادهای کارآیی
کنترل و نظارت بر نحوه کارکرد بانکهای اطالعاتی پشتیبان
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شرح خدمت:
سازمانها و شرکتهایی که خدمتهای مهم و حیاتی دارند و یا اینکه میخواهند که با اعمال سیاستهایی
مانع از بروز مشکالتی شوند معموالً با کمک تیم فنی خود یکسری روتینها را تعریف میکنند که اجرای این
روتینها به سامانههای عملیاتی آنها بارکاری اضافهای تحمیل میکند و همچنین نیروی انسانی خاص خودش
را نیاز دارد و هزینه آن برای اجرای  7*24سنگین خواهد بود.
برخی از قابلیتهای نظارتی و کنترلی هم وجود دارند که از دید مدیران ارشد مخفی میماند و آنان غافل از
وجود چنین قابلیتی با نقایص موجود امورات خود را سپری میکنند .در چنین شرایطی دریافت راهنماییهای
الزم و عملیاتی کردن آنها بدون آنکه سیستم عملیاتی را دچار مشکل نماییم بسیار حائز اهمیت است.
این شرکت در خدمت نظارت و کنترل خود سعی میکند تا کلیه قابلیتهای نظارتی را برای شرکتها به
فراخور نیازشان فراهم بیاورد و فعالسازی آنها را بدون نگرانی انجام دهد .در این خدمت شرکتها میتوانند از
نحوه اجرای استانداردهای خود و قواعد و مقررات خود مطلع شوند بدون آنکه برای سایر افراد و کاربران سیستم
ملموس باشد.
بعنوان مثال اگر سازمانی نگهداری و اجرای بانک اطالعاتی خود را به شرکتی دیگر واگذار کرده است میتواند
با استفاده از این خدمت ما از نحوه خدمتدهی آن شرکت و سطح خدمتدهی و یا رعایت مسایل امنیتی آن
مطلع گردد و بتواند امورات خود را مدیریت نماید .پروتکل نظارتی برای شرکتها و سازمانهای مختلف مطابق
با نیازشان قابل تعریف میباشد.
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