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 شناسنامه مستند

 عنوان مستند

 اطالعات هوشمند نفیس گسترهای شرکت راهبران شرح خدمات و توانمندی

 حق طبع و نشر 

استفاده جهت  گستر، نفیسمند هوشراهبران اطالعات توسط شرکت  02/02/1399این مستند در تاریخ 

 شده است.ارائه  01/05/1400آن در تاریخ  ویرایشایجاد و آخرین  www.NafisBI.comکاربران سایت 

 هدف

راهکارهای ارائه شده توسط شرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیس ها و خدمات، توانمندیدر این مستند 

راهبران شرکت با عنوان خدمت دانش بنیان همچنین راهکار هوش تجاری نفیس  .گستر ارائه شده است

 گستر توضیح و تبیین شده است.نفیس مند هوشاطالعات 

 تهیه کننده 

 تهیه گردیده است. گستر نفیسمند هوشراهبران اطالعات این مستند توسط شرکت 

 4، واحد 2پالک  ،34نبش خیابان  ،رش مهرآخیابان  ،اشهرآردفتر مرکزی : تهران، آدرس 

  https://NafisBI.comوبسایت: 

  info@NafisBI.comپست الکترونیک : 

   صفحه لینکدین شرکت:

https://www.linkedin.com/company/ اطالعات_هوشمند_نفیس_گستر_راهبران   

    http://instagram.com/Nafis_IT: شرکت اینستاگرامصفحه 

                                  http://Telegram.me /NafisBI: شرکتکانال تلگرام 

 02186112034و  02186111725تلفن: 

https://nafisbi.com/
mailto:info@nafisbi.com?subject=نظرات%20کاربران%20سایت
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 مقدمهبخش اول: 

Nafis IT  1های شرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیس گستردر این مستند شرح خدمات و توانمندی

Company .شرکت های تخصصی کاریاین مستند شامل درباره ما، رسالت ما، شرح حوزه بیان خواهد شد ،

اطالعاتی، شرح خدمات قابل ارائه در زمینه انبار داده و هوش  هایبانکشرح خدمات قابل ارائه در زمینه انواع 

 باشد. تجاری می

 درباره شرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیسبخش دوم: 

ای ای است که به شکلی حرفهشرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیس گستر متشکل از نیروهای زبده و باتجربه

دهی و سازمان. ای دارند تا نیازهای مشتریان را به نحو احسن پاسخگو باشندسازندهدر کنار یکدیگر همکاری 

باشند و مطابق با نیاز هر سازمانی پذیر میکاررفته در این شرکت کامالً مدرن و انعطافابزارها و سازوکارهای به

 .تعریف استکیفیت و کمیت خدمات قابل

اده بیش دهبران اطالعات هوشمند نفیس گستر، در حوزه انبار مجموع سابقه مدیران و کارشناسان شرکت را

ارت و بازرگانى سال تجربه کاری و در حوزه مدیریت، توسعه تج 60سال، در حوزه بانک اطالعاتی بیش از  70از 

های مهم و در مقیاس ملی بوده است. باشد. عمده این تجربه کاری در پروژهسال می 35بین الملل بیش از 

 ن تجربیات ارزشمند فنی در ارایه خدمات باکیفیت به مشتری استفاده خواهد شدکلیه ای

 رسالت شرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیسبخش سوم: 

دانیم و ترین خدمات به مشتری و جلب رضایت کامل مشتری میما رسالت خود را در ارائه بهترین و مناسب

 خواهیم نمود. در این راستا از تمام توان موجود خود استفاده

های مشتری تا زمان مرگ آن ازنظر های مشتری از زمان خلق و پیدایش در سامانهرسالت ما همراهی با داده

های موجود انهمشتری خواهد بود. با این رویکرد، ما به مشتریان عزیز کمک خواهیم کرد ضمن استفاده از سام

ه نمایند و کیفیت و کمیت خدمات مبتنی برداده خود را ها و خدمات ما نیز استفادها، نظارتخود از مشاوره

 باالتر ببرند.

هدید تکه اطالعات مشتریان را  ها و مخاطراتی استاز جمله امورات و اهداف این شرکت شناسایی ریسک

 اهش و از بین بردن آنها بکار خواهد بست.ه راهکارهای پیشگیرانه سعی خود را در ککند و این شرکت با ارائمی

                                                           
1 www.NafisBI.com 
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پیشنهادات  ها اشاره کرد که این شرکت با طراحی و ارایهاز دیگر وظایف این شرکت بایستی به کاهش هزینه

 های اضافی جلوگیری بعمل خواهد آورد.ز صرف هزینهفنی خود ا

ی ه به امورات تخصصگیریم مشتریان عزیز بتوانند با خیالی آسودانیکه کنار مشتریان قرار میما بر آن هستیم زم

 خود نداشته باشند. هایسامانهاطالعات و ها، دادهخود بپردازند و هیچ نگرانی بابت  وکاربکس

 راهبران اطالعات هوشمند نفیس شرکت های کاریحوزهبخش چهارم: 

خالصه به شرح زیر  شرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیس گستر به صورتاصلی و فرعی های کاری حوزه

 باشند:می

 (مشاوره، رهبری، تحقیق و شناساییوکار)کسبتوسعه  .1

 های مختلف(ها و مقیاسهانبار داده و هوش تجاری )در حوز .2

 ه فراخور نیاز(اطالعاتی رایج دنیا ب هایبانک هایآوریتمام فنبانک اطالعاتی ) .3

 های رایج در ایران(سیستم عامل )همه سیستم عامل .4

 (های معتبردسیپلینها و استانداردبر اساس ) 2حکمرانی داده .5

 (مبتنی بر هوش مصنوعی هوش مصنوعی )تولید برنامه کاربردی .6

 دی سفارش مشتری(افزار )تولید برنامه کاربرتوسعه نرم .7

 :عبارتند ازوکار توسعه کسبدر زمینه  لیست خدمات

  (نگی)منتور یمتعلیمشاوره  ،رهبریارائه 

 یی به صورت فعال و عملیاتیشناسا و قیتحق 

  ریخطرپذ گذاریهیسرما یو خارج یداخل هایبا شرکت کیاستراتژ یهمکارتوسعه و 

 المللینیب یورود به بازارها یاستراتژ یارائه 

 کالیتکن هایمیبا ت کیو نزد میمستق یشاندیو هم یهمکار 

 یجمهور استیر یو فناور یبا معاونت علم کیو نزد میمستق یهمکار 

 :عبارتند از و هوش تجاری انبار دادهدر زمینه لیست خدمات 

  نفیساجرای راهکار هوش تجاری 

                                                           
2 Data governance 
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 3اجرای انبار داده سازمانی 

  و هوش تجاری انبار دادهمشاوره 

  انبار دادهپشتیبانی، نظارت و کنترل 

 و هوش تجاری انبار دادههای اندازی محیطنصب و راه 

  انبار دادهطراحی 

 انبار دادهسالمت  آزمایش 

 انبار دادهسازی بهینه 

 خدمات حوزه بانک اطالعاتی 

 د از:های اطالعاتی عبارتنلیست خدمات در زمینه انواع مختلف بانک

   یبانک اطالعاتاجرا و نگهداری 

 یبانک اطالعات سازیبهینه 

 یبانک اطالعات از پشتیبانی 

   یبانک اطالعاتآزمایش سالمت 

 یک بانک اطالعاتحآزمایش م 

 یبانک اطالعات سازیشبیه 

  اطالعاتیطراحی بانک 

   یبانک اطالعاتمانیتورینگ 

 یمشاوره بانک اطالعات 

 یمهاجرت بانک اطالعات 

  یبانک اطالعات اندازیراهنصب و 

 ینظارت و کنترل بانک اطالعات 

  

 وکارتوسعه کسبخدمات در زمینه بخش پنجم: 

های زمینه تی، توانمندیهای فنی شرکت نفیس آیهمانگونه که اشاره شد در این مستند عالوه بر توانمندی

ی استراتژ همشاورتوانند مکمل راهکار هوش تجاری نفیس باشد ارائه خواهد شد. وکار که میتوسعه کسب

                                                           
3 EDW (Enterprise Data Warehouse) 
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تا بتواند  کندیم لیلوتحهیرا تجز یها و اهداف تجاروهیدر درجه اول ش وکار خدمتی است کهکسب

 د. نمایارائه اهداف تجاری  شرفتیپ یبرا ییشنهادهایپ

و توسعه  عیسر یارتقا ی،رگیقابل اندازههای افزودن ارزش یبرا ییهایاستراتژوکار خدمت توسعه کسب در

و  یوکار ملکسب تیریتوسعه و مد ی برایزریبرنامه ،ریزى شدههبرنام کِیاستراتژ تیریمد قطری از وکارکسب

 گذارانهیاسرم شناسایی وکار،کسب هایشراکت تیریو مد اندازیراه نیتدو ،درآمد و سود شیافزا المللی،نیب

 المللی،نیو ب یداخل یبه دست آوردن سهم بازارها ،قیو دق حیصح هایبه منظور مشارکت یو داخل المللینیب

و  هاییرادا شیافزا ،سکیکاهش ر ،انمشتری به خدماتبهبود ارائه  ،محصول تیفیبهبود ک وری،بهره شیافزا

 باشد.می رشد و بازده سهامداران شافزای و کردن متعادل ،شرکت یمعنو هایتیمالک

 گردند:وکار موارد زیر بیان میدرباره خدمت توسعه کسب

  و  آپاستارت هایسازمان یبرا هاییو مشوق یی(، راهنمانگی)منتور یمتعلیمشاوره  ،رهبریارائه

 نینو هاییبر فناور یها  مبتنها و سازماندیگر شرکت

 توسعه  هایفرصت یو مذاکره در راستا یریگیپ ،یی به صورت فعال و عملیاتیشناسا و قیتحق

 اهداف یو اجرا گذاریهیسرما وکار،کسب کاستراتژی

 گذارانهیسرما ر،یخطرپذ گذاریهیسرما یو خارج یداخل هایبا شرکت کیاستراتژ یتوسعه و همکار 

 و هادهندهمجاز، شتاب یو اعتبار مالی موسسات و هاتوانگر، بانک گذاریهیسرما هایگروه ،یشرکت

 التیجید یبه دانش فناور یابیوکار، دستکسب تیریبر مد یمبتن یو عموم یخصوص گذارانهسرمای

 هایمیتبا  کیو نزد میمستق یشاندیو هم یهمکار ،المللینیب یورود به بازارها یاستراتژ یارائه 

درآمد  یبر رو میمستق ریو توسعه محصوالت برتر با تأث یکه موفق به طراح ستیو تکنولوژ کالیتکن

 وکارو کسب

 ییو شکوفا آوریصندوق نو ،یجمهور استیر یو فناور یبا معاونت علم کیو نزد میمستق یهمکار، 

 ییو اجرا گذاراستیس یدولت هایسازمان و هاارگان گریو د رانیا یو بانک مرکز مهیب

سطح باال به  ماتیها در مورد تصم، به سازمان جهینت نیارائه بهتر یبرا  قیخدمت با استفاده از دانش عم نیا

وره در مشا یبه معنا یاست که به طور کل تیرینوع مشاوره مد کی نی. ادهدیطرفانه مشاوره م یصورت ب

 شرکت است.   کیسطح  نیباالتر

بهبود عملکرد خود  یها برامى باشد که مستقیمأ به شرکتها و سازمان یعلمى وعمل تیریخدمات مد نیا

 لیوتحلهیتجز ،یگریمرب یهاسازمان، توسعه مهارت رییتغ تیریکند. ممکن است کمک به مد یکمک م

 نیرا ارائه دهد. ا یاتیخدمات بهبود عمل ای یاطالعات، توسعه استراتژ یفناور یاجرا ،یوکارکسب یندهایفرآ
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 ندهیو آ یفعل یندهایو بهبود فرآ یابیاست تا به ارز ییاجرا تیریمد میت یاستراتژ کیشر یخدمت به نوع

 .دیوکار کمک نماکسب

 بخش ششم: خدمات در زمینه انبار داده و هوش تجاری

تجاری در بخش ششم  همچنین خدمات قابل ارائه در زمینه انبار داده و هوشهای شرکت و شرح توانمندی

مل به صورت مفصل بیان خواهد شد. نکته حائز اهمیت در این بخش خدمت هوش تجاری نفیس است که شا

 به صورت مشروح بیان 6.1وکار بوده که در قسمت یک بسته خدمت کامل در زمینه هوشمندسازی کسب

 گردیده است.

 اجرای راهکار هوش تجاری نفیس و انبار داده .6.1

 :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 

 های سازمانمارتسازی انبار داده بر اساس دیتاپیاده 

 سازی طراحی و پیادهETLهاهای مورد نیاز هر کدام از دیتا مارت 

  کامل شاملافزاری ، یک بسته خدمات نرمراهکار هوش تجاری نفیسارائه اجرا و: 

o وکارلکرد کسبهای کلیدی عمتحلیل وضعیت موجود و شناسایی شاخص 

o های سازمانها و زیرساختتحلیل نیازمندی 

o های موجودتحلیل و پاالیش داده 

o سازی انبار داده وطراحی و پیاده ETL 

o ریسازی برنامه کاربردی هوش تجاطراحی و پیاده 

o اتِ برنامه کاربردی هوش تجاریآموزش به کاربران جهت استفاده از امکان 

o اندازی راهکار هوش تجارینصب، استقرار و راه 

 :شرح خدمت

ایش سودآوری، تر از بازار و افزوکارها و صنایع، برای کسب سهم بیشتر شدن محیط کسبامروزه با رقابتی

-نظام تصمیمست انیاز برای این منظور  .دیابها کاهش و هزینهیافته باید اثربخشی فرآیندهای سازمانی بهبود 

  تری دست یابد.تا به تصمیمات سریع، دقیق و هوشمندانه شود،تر گیری سازمان توانمندتر و چابک

http://nafisbi.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://nafisbi.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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ای از شکل لحظه( بهKPIهای کلیدی عملکرد )ها نیاز دارند، با پایش شاخصمدیران ارشد و عملیاتی سازمان

منفی و مثبت  سرعت بتوانند علت نوساناتشان مطلع شوند، بهند تحت مدیریتعملکرد واقعی سازمان یا فرآی

 موقعی بگیرند. عملکردی را دریابند و تصمیمات به

وراک اطالعاتی خگران و کارشناسان سازمان برای تجزیه و تحلیل فرآیندها و عملیات، به از طرف دیگر، تحلیل

ندی منسجم و ساز استخراج شده را با فرآیهای تصمیمکه خروجیمیسیست .جامع و قابل اتکایی نیاز دارند

  گیران قرار دهد.قابل اتکا دردسترس مدیران و تصمیم

 :هایر حوزهباید امکانات مشخصی را دهوش تجاری  افزایبراساس تعاریف موسسه گارتنر، یک بستر نرم

 سازی اطالعاتمصور (Data Visualization) 

  اطالعاتتجریه و تحلیل (Analysis)  

 سازی اطالعات یکپارچه(Integration)  

  کاربران قرار دهد.در اختیار 

 راهکار هوش تجاری نفیس ب یک بسته خدماتی کامل با ناموکار خود را در قالما خدمت هوشمندی کسب

کنولوژیکی در سه افزاری و ت، سبد کاملی از امکانات کاربردی نرمنفیسراهکار هوش تجاری ایم. ارائه کرده

در این بخش عالوه بر دهد. ار کاربران قرار میختیا را درسازی، تجزیه و تحلیل و مصورسازی یکپارچهحوزه 

وش هراهکار خدمت هوش تجاری نفیس به شرح و توضیح خدمت انبار داده سازمانی نیز خواهیم پرداخت. 

 :دنمایدر قالب خدمات زیر ارائه می وتجاری نفیس 

  های سازمانوضعیت موجود و زیرساخت، هانیازمندیتحلیل 

 وکارهای کلیدی عملکرد کسبشناسایی شاخص 

 های موجودتحلیل و پاالیش داده 

 سازی انبار داده وطراحی و پیاده  ETL 

 سازی برنامه کاربردی هوش تجاریطراحی و پیاده 

 ریآموزش کاربران جهت استفاده از امکاناتِ برنامه کاربردی هوش تجا 

 اندازی راهکار هوش تجارینصب، استقرار و راه 

 :راهکار هوش تجاری نفیسسازی و اجرای مراحل پیاده
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جاری راهکار هوش تکل خدمات  ارائه شده در  مهم است کهمرحله راهکار هوش تجاری نفیس شامل چهار 

 مرحله به انجام خواهند رسید.این چهار  طبق نقشه راه انجام پروژه، در  نفیس

 مندی شناخت و تحلیل نیازمرحله نخستین : هااول: شناخت مساله و وضوح در نیازمندی رحلهم

افزاری سازمان مشتری است. در این مرحله با جلساتی که با افزاری و سختهایِ نرمو زیرساخت

شفافیت در نیازمندی موجود  وشود به وضوح گردد سعی میمدیران و کارشناسان کارفرما برگزار می

سنجی مستقل باشد تا تواند یک مرحله امکانهمچنین این فاز می شناخت محیط کارفرما برسیم. و

 گیرند.در نهایت به سازمان کمک درباره وضعیت فناوری اطالعات موجود در سازمان تصمیم بهتر ب

 های کلیدی عملکرد دوم: تحلیل و استخراج شاخص مرحله(KPI) :مطالعه  هه، باین مرحل

. خواهیم پرداختهای کلیدی عملکرد شاخص های پیش روی سازمان ووکار و برنامهفرآیندهای کسب

 کارهم Nafis IT Ciاند و با وکار خواندهالتحصیالنی که کسبگیری از تجارب فارغاین مرحله با بهره

 انجام خواهد شد. هستند

 ها و منابع دادهمرحله اطالعات از کلیه پایگاهدر این سوم: مرحله اخذ و پردازش اطالعات:  مرحله

آوری شده خام هستند و آگاهی یا های جمعآوری خواهد شد. دادهاطالعاتی سازمان کارفرما جمع

سازمانی آوری شده درون انبار داده های جمعکننده اضافه نخواهند کرد. دادهدانشی را به استفاده

 ده خواهند گردید.و آنالیز شده و در نهایت قابل استفا ها شناسایی، روابط بین آنهمجتمع شد

 کاربران باید بتوانند از اطالعات گردآوری شده درون انبار داده  :جزء چهارم: نمایش اطالعات

راحتی راهکار هوش تجاری نفیس به 4راحتی استفاده کنند.  کاربران  با استفاده از ابزار رابط گرافیکیبه

به اطالعات دسترسی خواهند داشت و نمایش اطالعات صورت خواهد پذیرفت. رابط گرافیکی انتخاب 

کاربران سازمان را فراهم میای واحد برای دسترسی تماشده در راهکار هوش تجاری نفیس پنجره

سهل و آسان بوده و مهارت کاربری  کند، همچنین کار با این رابط گرافیکی هوش تجاری بسیارمی

های گرافیکی مورد نیاز کاربر برای این رابط کاربری شامل کلیه اِلمان یابد.آن به راحتی انتقال می

 باشد.ساخت تحلیل و داشبورد می

 :راهکار هوش تجاری نفیسکاربران سازمانی 

 :تقسیم بندی کردتوان میرا در سه حوزه نفیس  هوش تجاریکرد سازمانی راهکار کار

                                                           
4 UI (User Interface) 
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های کالن سازمان که توسط مدیران رده باال انجام گیریمربوط به تصمیم سطح استراتژیک: -1

 سازی صحیح در سازمان صورت پذیرد.گیری و تصمیمشود، و کمک کرده تصمیممی

یات شود. این عملمیمربوط به عملیاتی است که در حوزه مدیران میانی انجام  سطح تاکتیکی: -2

بندی  جمع ند شامل پیگیری عملیات در سطح پایین، نحوه انجام آن، گزارشگیری و نهایتاًتوامی

 های مفید برای اتخاذ تصمیمات میان مدت سازمان باشد.داده

و  های تجاری یک سازمان است که در دفعات باالترین سطح انجام فعالیتپایین سطح عملیاتی: -3

 شود.مین عملیاتی سازمان و توسط کارشناسان انجام های پاییمعموال به صورت تکراری در رده

 شوند:به سه دسته تقسیم می هوش تجاری در راهکار هوش تجاری نفیس کاربران 

1- Power User :دمین هوش تجاری است. این کاربر وظیفه ساخت دیگر شود که اَبه کاربری اطالق می

سازمانی ایجاد شده بر روی انبار داده  5مخزنکاربران و همچنین دادن حق دسترسی به آنها و مدیریت 

 شود.سازمان انتخاب می ITچنین کاربری از کارشناسان خبره قسمت  را برعهده دارد. معموالً

2- Author User: ه و کوتا این کاربران مولف هوش تجاری هستند. چنین کاربرانی با آموزشی ساده

ها و داشبوردها ها، تحلیلو وظیفه ساختن گزارششیوه کار با ابزار هوش تجاری را آموزش دیده  مدت

 شوند.های سازمان انتخاب میها و قسمترا دارند. چنین کاربرانی از کارشناسان سایر بخش

3- Consumer User :کنندگان هوش تجاری گویند. چنین کاربران معموالً به این کاربران استفاده 

امانه هوش تجاری، به بران بعد از ورود به سباشند. این کارارشد سازمان می و مدیران میانی

ردهای داشبوردهایی دسترسی خواهند داشت که توسط مولفان ایجاد شده و با نگاه کردن به داشبو

پردازند. همچنین در صورت نیاز چنین وکار میمدیریتی ایجاد شده به پایش و تحلیل وضعیت کسب

  گیرند. قرارتوانند در دسته مولفان هوش تجاری کاربرانی می

 ه سازمانیانبار داد سازیبهینه .6.2

 :تیترهای خدمت

 داده  یهاهیالمعماری داده و  یبررسSOURCE, STAGE, TARGET جهت  داده سازمانی درون انبار

 بهبود

 یبررس ETLآنها جهت بهبود یتوسعه داده شده و زمان اجرا یها 

 یکدها یبررس SQL یاجرا یکند لیجهت کشف دال ETL و رفع آن 

                                                           
5 repository 
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 نحوه استفاده از  یبررسmulti-processing یدر اجرا ETL  و بهبود آنها 

 

 :شرح خدمت

وط به بها پس از توسعه انبار داده گاهاً با مشکالتی مواجه خواهند شد. مهمترین مشکالت مربرخی سازمان

داده توسعه داده شده ده و مشکالت پشتیبانی و نگهداری از انبار روزرسانی انبار داهای بهزمان اجرای فعالیت

 باشند.می

سازی انبار داده، سعی خواهیم کرد تا با ارائه خدمات در بهینه کردن انبار داده حین در سبد خدمت بهینه

 ها کمک کنیم.روز شدن، همچنین حین استفاده کاربران نهایی از انبار داده، به سازمانبه

باشد. داده می داده تاثیرگذار است، معماری داده انبار یکی از مهمترین مسائلی که در بهبود کارآیی انبار

گردد که آیا باشد. در این بررسی مشخص میهای داده انبار داده میبنابراین یکی از خدمات ما بررسی الیه

اند؟ آیا معماری داده موجود در انبار داده های داده انبار داده بر اساس استانداردهای مطرح توسعه یافتهالیه

 روزشدن و یا استفاده کاربران از انبار داده را دارد؟ارآیی الزم در زمان بهک

هایی ه میزان دادهتوسعه داده درون انبار داده، با توجه ب ETLدر بخشی دیگر از خدمات زمان اجرای فرآیندهای 

شود. پس بررسی میشود وکار واکشی، تبدیل و بارگذاری میهای عملیاتی کسبای و سامانهکه از منابع داده

های مقصلی که انجام خواهیم داد چناچه امکان داشته باشد زمان اجرای این فرآیندها را کاهش از بررسی

 ر داده انجام خواهد شد.روزرسانی انبازمان به سازیبهینهخواهیم داد و 

ه شده و حین اجرای ای نوشتداده رابطههای پایگاهکیوال که در محیطدر بخش دیگری از خدمات کدهای اس

ها سعی خواهیم کرد باز گیرند را بررسی خواهیم کرد. ما با این بررسیمورد استفاده قرار می ETLفرآیندهای 

 زمان اجرای کدها و کم کردن سرباره زمانی اجرا کمک نمائیم. سازیبهینهبه 

 سازمانی پشتیبانی، نظارت و کنترل انبار داده .6.3

 :تیترهای خدمت

 های شتیبانی از انبار داده و اجرای جابنگهداری و پETL 

 های مانیتورینگ، نظارت و کنترل روی جابETL انبار داده 

 های های روزانه از اجرای جابثبت و ارایه گزارشETL 

 های بررسی خطاهای حین اجرای جابETL و رفع آنها 
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 سطوح دسترسی  وو کاربران ها نگهداری و پشتیبانی از سامانه هوش تجاری شامل: داشبوردها، تحلیل

 آنها

 :شرح خدمت

 باشد. می سازمانی ها پس از توسعه انبار داده پشتیبانی و نگهداری از انبار دادهچالش اصلی برخی از سازمان

از انبار  زمینه پشتیبانی، نظارت و کنترل انبار داده خدمات متنوعی جهت نگهداریدر Nafis IT Co  ما در

 باشد.داده می

ارت و کنترل ، مانیتورینگ، نظ ETLخدماتی شامل نگهداری و پشتیبانی از انبار داده و اجرایی فرآیندهای 

 ETLدهی روزانه، بررسی خطاهای حین اجرای فرآیندهای و ثبت و ارایه گزارش ETLروی اجرای فرآیندهای 

 .باشندو پیگیری رفع آنها ، نگهداری و پشتیبانی از سامانه هوش تجاری می

ک کنیم که انبار را ایفا نمائیم و کم سازمانی با این خدمات سعی خواهیم کرد نقش پشتیبان کننده انبار داده

روز شدن انبار داده ارائه دهیم. همچنین مشکالت و مسائلی های روزانه از بهروزرسانی شود و گزارشداده به

 ی، گزارش و حل و رفع خواهیم نمود.ایهای اجرایی انبار داده را شناسکه باعث خواهند شد فعالیت

 سازمانی آزمایش سالمت انبار داده .6.4

 :تیترهای خدمت

 های انبار داده موجودن با دیتامارتوکار و تطابق آبررسی کالن کسب 

 افزاری موجودهای نرمسازی انبار داده و هوش تجاری با توجه به سامانهبررسی ابزارهای پیاده 

 جودانبار داده موجود و مقایسه آن با استانداردهای مو افزاریبررسی معماری سخت 

 بررسی معماری داده انبار داده موجود و مقایسه آن با استانداردهای موجود 

 :شرح خدمت

کنند، هیچ وقت سالمت وکار خود استفاده میها که از راهکار هوش تجاری و انبار داده در کسببیشتر سازمان

 دهند. سازی شده را مورد بررسی قرار نمیانبار داده و راهکار پیاده

ر داده و ما در خدمت آزمایش سالمت انبار داده سعی خواهیم کرد که صحت، سالمتی و درستی راهکار انبا

 هوش تجاری موجود در سازمان را مورد بررسی و آزمایش قرار دهیم. 
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های مارتواهیم کرد که آیا دیتاسبد خدمت آزمایش سالمت انبار داده شامل خدمات متنوعی است. بررسی خ

نیاز موضوع خاص میاند و تماوکاری ایجاد شدهبر اساس موضوعات کسب یسازمانانبار داده موجود در 

های دهد؟ آیا دیتامارتوکاری را پوشش میدهند؟ آیا انبار داده کلیه موضوعات کسبوکاری را پوشش میکسب

های انبار هایی از این دست آزمایش صحت دیتامارتند؟ با بررسیسازی شده با همدیگر همپوشانی دارپیاده

 گیرد؟وکار مورد بررسی قرار میداده با توجه به وضعیت کسب

های افزاری و زیرساختهای نرمها، پلتفرمدر بخش دیگر از خدمات آزمایش سالمت انبار داده، تکنولوژی

هند گرفت. این بررسی مشخص خواهد کرد که آیا خوا افزاری موجود در سازمان مورد بررسی قرارسخت

 گیرند؟ های مورد استفاده در توسعه انبار داده به درستی انتخاب شده و یا بایستی مورد تجدید نظر قرارفناوری

اده خواهد خدمت دیگری که در سبد آزمایش سالمت انبار داده وجود دارد، به بررسی معماری داده انبار د

 های مطرح مقایسه و بررسی خواهیم کرد. مت معماری داده انبار داده را با معماریپرداخت. در این خد

های مطرح انبار داده حاصل تحقیقات دانشمندان بزرگ رالف کیمبال و بیل دانیم معماریهمانگونه که می

 باشد. اینمون می

کند انبار داده ماری بیان می)رویکرد باال به پایین( بوده و در این مع top-downبیل اینمون خالق معماری 

ها پس از توسعه کامل انبار داده سازمان است که در این رویکرد دیتامارتم یک مخزن داده مرکزی برای تما

 کند:ایجاد خواهند شد. شکل زیر این معماری را بیان می

 

کند ابتدا معماری بیان می یکرد پایین به باال( بوده و در این)رو Bottom-upرالف کیمبال خالق معماری 

وتحلیل سازمان بوجود خواهند آورد. درنهایت انبار داده پس از شوند و نمایی برای تجزیهها ایجاد میدیتامارت

 ها بوجود خواهد آمد:دیتامارتمیایجاد تما
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اد شده یا نتیجه این بررسی مشخص خواهد که آیا معماری داده انبار داده موجود به درستی انتخاب و ایج

 نیازمند بازنگری و بررسی بیشتر خواهد بود؟ 

 سازمانی طراحی انبار داده .6.5

 :تیترهای خدمت

 وکارهای انبار داده بر اساس نیازهای تحلیلی کسبطراحی منطقی دیتا مارت 

 وکارمدل سه الیه داده انبار داده بر اساس نیازهای کسب طراحی معماری 

  طراحیETL های انبار دادههای مورد نیاز دیتا مارت 

 های مورد نیاز انبار دادهافزاری و محیططراحی معماری سخت 

 :شرح خدمت

خدماتی طراحی  باشند. سبدسازی انبار داده میها نیازمند طرحی فنی و اصولی برای اجرا و پیادهبرخی سازمان

 دهد که بر اساس نیازهای خود انبار داده طراحی نمایند.ها این امکان را میانبار داده به سازمان

وکار طراحی منطقی مدل داده، دیتا کند تا بر اساس نیازهای کسبت طراحی انبار داده کمک میخدم

های مورد، طراحی  ETLداده، طراحی راحی معماری مدل سه الیه داده انبار های درون انبار داده، طمارت

 افزاری  مورد نیاز انبار داده را انجام دهید.های سختمعماری محیط

باشد و بر  در این خدمت سعی خواهیم کرد طرحی در اختیار شما قرار دهیم که با نیازهای سازمانی هماهنگ

 اساس این طرح انبار داده سازمانی را توسعه دهید.

افزار، طراحی معماری لف انبار داده سازمانی را مورد بررسی قرار خواهد داد. طراحی سختاین طرح زوایای مخت

 داده و مواردی که در موفقیت یک پروژه انبار داده مهم هستند در این طراحی دیده شده است.
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 مشاوره انبار داده .6.6

 :تیترهای خدمت

 انبار دادهری و سازی راهکار هوش تجامشاوره و کمک جهت امکان سنجی پیاده 

 های کلیدی عملکرد مشاوره و کمک جهت شناخت شاخصKPI سازمان 

  و انبار  ه هوش تجاریافزاری برای اجرای پروژهای سختسازی زیرساختجهت آمادهو کمک مشاوره

 داده

  و انبار داده وژه هوش تجاریبرای اجرای پر افزارینرم هایپلتفرمسازی جهت آمادهو کمک مشاوره 

  ی هاقابلیت بیانبا در سازمان  انبار داده ارزش افزوده ایجاد شده توسط هوش تجاریکمک به شناخت

 آن

 مشاوره و کمک در انتخاب ابزار جهت پیاده سازی انبار داده و هوش تجاری 

 :شرح خدمت

خواهند از انبار داده در سازمان مند شده و میها که قصد دارند از مزایای فراوان انبار داده بهرهبرخی سازمان

سازی انبار ای در نظر بگیرند و نقشه راهی برای پیادهخود استفاده کنند باید برای اجرای کار تمهیدات ویژه

 داده داشته باشند. 

اندازی گردد، بلکه بر این افزاری نیست که خریداری، نصب و راهک محصول نرمما اعتقاد داریم که انبار داده ی

وکاری باید باور هستیم که انبار داده و هوش تجاری یک راهکار سازمانی بوده که خاص هر سازمان یا کسب

 شود. سازیشخصی سازی و پیاده

ای بوده که شامل یک سبد خدمت مشاوره زمینه انبار داده آید خدمات مشاوره ما درهمان گونه از نامش برمی

ها کمک کنیم تا تصمیم صحیح را در زمینه رفتن به سمت انبار داده قصد داریم با این سبد خدمت به سازمان

 اتخاذ نمایند.

های موفق و ناموفق! ماحصل تجربه اجرای پروژه های است کهای از آگاهیاین خدمات مشاوره طیف گسترده

ای که راهکار کرد سازمان مشتری نقشه راه گسترش انبار داده را درک کند و ارزش افزوده کمک خواهداست و 

انبار داده و هوش تجاری در سازمان بوجود خواهد آورد را خوب بشناسد. ما سعی خواهیم کرد به عنوان یک 

نماید، وضعیت موجود های قبل از توسعه انبار داده را شناسایی مشاور کمک کنیم تا سازمان مشتری نیازمندی

افزاری های نرمافزاری و پلفرمهای سختافزاری را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد، زیرساختو سامانه فعلی نرم

 وکار خود را بشناسد و بتواند آنها را پاییش کند.های کلیدی عملکرد کسبخود را درک نماید، شاخص
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ا توجه به وضعیت ابزار یا تکنولوژی جهت توسعه انبار داده ب همچنین مشاوره خواهیم داد که در زمینه انتخاب

 موجود سازمان چه سمت و سویی داشته باشد.

وسو سنجی و بررسی سطح بلوغ سازمان جهت رفتن به این سمتخدمت مشاوره ما در زمینه انبار داده، امکان

 را پوشش خواهد داد.

 اندازی انبار دادهنصب و راه .6.7

 :تیترهای خدمت

  اندازی ابزارهای توسعه انبار داده و هوش تجاری در محیط توسعهو راهنصب 

 اندازی ابزارهای توسعه انبار داده و هوش تجاری در محیط آزمایش و عملیاتینصب و راه 

 :شرح خدمت

اندازی ابزارهای توسعه انبار داده و هوش تجاری باشد، ما با خدمت نصب و چناچه سازمانی نیازمند نصب و راه

 د.اندازی انبار داده به آنها کمک خواهیم کراهر

 های انبار داده نیازمند به سه محیط مجزای:بر اساس استانداردهای مطرح و جدید، در پروژه

 توسعه 

 آزمایش 

 عملیاتی 

وکار سبباشد. این سه محیط مزایای فراوانی حین پروسه توسعه انبار داده به تیم توسعه دهنده و متولیان کمی

های توسعه و آزمایش متفاوت بوده و این اندازی ابزارهای توسعه انبار داده در محیطداد. نصب و راه خواهد

 ها قرار خواهیم داد.روز را در اختیار سازمانخدمت جدید و به

 های اطالعاتیبانکبخش هفتم: خدمات در زمینه 

شده و با جزئیات بسیار زیاد تفکیکشرکت راهبران اطالعات هوشمند نفیس گستر، افتخار دارد که خدمات 

های کاری مفید گذشته و درزمینه بانک اطالعاتی ارائه دهد. تنوع خدمات بانک اطالعاتی با توجه به تجربه

شرکت راهبران اطالعات هوشمند  .های داده محور درزمینه بانک اطالعاتی استهای سازمانشناخت نیازمندی

در خدمات و خُرد کردن خدمات پایگاه داده به مشتریان کمک کند تا  نفیس گستر قصد دارد با این تفکیک
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برداری کند. شیوه استفاده از خدمت بر اساس نیازمندی و فقط درزمینه موردنیازشان از خدمات استفاده و بهره

 .اندازه نیاز مشتری یکی از تمایزهای شرکت نفیس گستر استبه

 بیان خواهد شد. پنجم اطالعاتی در بخش هایبانکخدمات قابل ارائه در زمینه شرح جزئیات 

 یبانک اطالعاتاجرا و نگهداری   .7.1

 تیترهای خدمت:

 هاسازمانو کیفی میهای کاطالعاتی متناسب با نیازمندی هایبانکانواع  مختلف  اجرا و نگهداری 

 یشآزمایهمزمان و ناهمزمان و پشتیبان عملیاتی و اطالعاتی   هایبانک اجرا و نگهداری 

  توافق شده خدمتاجرایی و عملیاتی نگهداشتن بانک اطالعاتی مطابق با سطح 

  اطالعاتی هایبانکساعته  24اجرایی و عملیاتی نگهداشتن 

 ایهای دستهاجرایی و عملیاتی نگهداشتن پردازش 
 

 شرح خدمت:

خصوص برای هت بمهم بوده اس ایلهئاطالعاتی مس هایبانکاز دیرباز تا کنون نگهداری و عملیاتی نگهداشتن 

طراحی و  ساعته بدون قطعی برای آنها بسیار مهم و حیاتی است. به واقع 24دهی خدمتیی که هاسازمان

درستی انجام شوند به قطعی و یکباره ای دارد که اگرل مئیک بانک اطالعاتی مشکالت و مسا اندازیراهنصب و 

داشتن ی نگهولی پروسه اجرایی و عملیات .مشکالت حادی نخواهد شدهای طوالنی بانک اطالعاتی دچار تا مدت

خواهیم شد  تر است و تنوع مشکالتی که با آن مواجهبانک اطالعاتی موضوعی است که زمان آن بسیار طوالنی

ان ممکن همچنین بروز مشکالت ناشناخته هم محتمل است چرا که به مرور زم ،ممکن است بسیار زیاد باشد

انک اطالعاتی بهای کاری و ورودی به بانک اطالعاتی تغییرات زیادی داشته باشند و این قضیه تحمل است الگو

کار به مراتب  فلذا هزینه این مرحله از .که حساس هستند دچار ضعف و ناکارآمدی گرداندمیرا در نقاط سیست

ر این مرحله م شده باشند ما دزیادتر از سایر مراحل است و اگر تمهیدات الزم در سایر مراحل بخوبی انجا

را که مدت وان گفت که این مرحله هزینه کمتری دارد چتها خواهیم بود ولی بازهم نمیشاهد کاهش هزینه

هم هزینه این  ا باززمان زیاد و نیروهای انسانی زیاد و ابزارهای متنوع و بروز مشکالت زیاد باعث خواهند شد ت

 باشد.ت به سایر مراحل بیشتر مرحله نسب

برای آنکه از این مرحله جان سالم بدر ببریم و از عهده اجرایی و عملیاتی بودن بانک اطالعاتی خیالمان راحت 

 ،تری استفاده کنیمانیم از ابزارهای مفیدتر و مناسبتوارهای متعددی انجام دهیم مثال میتوانیم کمی ،باشد

یا  .با کمترین تعداد بیشترین بازدهی را داشته باشندهای انسانی را طوری مدیریت کنیم که یا اینکه گروه
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وکار خارجی از یک شرکت یا سازمان دیگری درخواست بدهیم و کسب خدمتعنوان یک هاینکه این مرحله را ب

ای های مکانیزه نمودن امورات خیلی حرفه. یا اینکه در بخشخودمان را درگیر مسایل مختلف این مرحله نکنیم

کنیم. همه موارد فوق در کاهش هزینه اجرا و عملیاتی نگهداشتن بانک اطالعاتی تاثیر گذارند و و کامل عمل 

 تواند از آنها استفاده نماید.هر سازمانی با شرایطی که دارد می

اطالعاتی  هایبانک بسیار بزرگ هستند و به همین دلیل دارای تعداد زیادی از هاسازمانالبته گاهی اوقات هم 

هزینه اجرا و عملیاتی  هاسازمانهای متفاوتی هستند و در این گونه از هستند که گاها هم از تکنولوژیمتنوعی 

ر بعضی از موارد تر طبیعتا بسیار بیشتر خواهد بود و دی کوچکهاسازماننگه داشتن بانک اطالعاتی نسبت به 

نین خارج زیاد و متنوع است و همچ های مورد نیاز جهت انجام آن کار بسیارهم ناممکن است چرا که تخصص

 از حوزه کاری آن سازمان است.

اطالعاتی  هایبانکآن است که هزینه اجرایی و عملیاتی نگهداشتن  Nafis IT Coیکی از اهداف ما در 

دام نماییم و با را کاهش دهیم و در کنار آن با سرعت باالتری نسبت به رفع مشکالت حادث شده اق هاسازمان

وکاری خودشان ها و خدمات کسبخدمتفقط به فکر  هاسازمانهای مطلوب کاری کنیم که دمتخارایه 

 باشند و در نتیجه بهتر بتوانند در کسب و کار خویش پیشرفت نمایند.

 یبانک اطالعات سازیبهینه .7.2

 :تیترهای خدمت

 رویت و کشف مشکالت بازدهی و کارآیی بانک اطالعاتی عملیاتی و پشتیبان 

  بررسی و پیشنهاد اقدامات الزم جهت ارتقا کارآیی 

  ان در محیط برای شرایط کنونی یا آتی سازم سازیبهینهبرخی از اقدامات  آزمایشسناریوسازی و

 آزمایشگاهی

  ی بالقوه و بالفعلافزارسختی و افزارنرمرویت و کشف مشکالت 

 دستورات  موردی بررسیSQL و ارایه راهکارهای الزم برای بهبود کارآیی آنها 

  موردی  سازیبهینهبررسی وSPها 

 :شرح خدمت

را در زمان بروز مشکالت باید انجام دهند و پس از انجام آن  سازیبهینهکنند که کار تصور می هاشرکتاغلب 

اند که دیگر نیازی به مصرف کرده ی زیادیافزارسختدیگر نیازی به انجام آن ندارند و یا اینکه آنقدر منابع 

اند که دیگر نیازی را خوب و کامل انجام داده سازیبهینهکنند که آنقدر ندارند و یا اینکه تصور می سازیبهینه

درست  طرز تفکرگویند ولی برای مدت زمان محدودی این درست می هاشرکتبه انجام آن ندارند. کلیه این 
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خواسته یا ناخواسته با گذر زمان شرایط سیستم تغییر خواهد کرد و چونکه . است و نه برای زمان طوالنی

تا بازدهی بانک اطالعاتی دچار افت  انجام دهیم سازیبهینه مجبور هستیماست و  سازیبهینهسیستم نیازمند 

 نشود.

 سازیبهینههای زمندیابه دلیل عدم استفاده از ابزارها یا افراد مناسب متاسفانه متوجه نی هاشرکتدر برخی از 

نچنین رود در حالیکه ایشوند و به تصورشان همه چیز در بانک اطالعاتی و سیستم به خوبی پیش مینمی

 نیست.

ه یک نوع کیی بزرگ به دلیل حجم زیاد کارها و عدم توجه به مسایل مالی شاهد آن هستیم هاسازماندر 

برند و این موضوع مغایر با کار را برای کاربردهای مختلفی از بانک اطالعاتی بکار می افزارنرمو  افزارسخت

کالتی در و هدر رفتن منابع مالی و بروز مشمیکارشناسی و فنی است و نتیجه آن عدم توازن منابع سیست

ر این زمینه استفاده د هخبرافراد آگاه و  تجربه توانستند با استفاده ازاطالعاتی خواهد بود در حالیکه میبانک 

 و مالی خود داشته باشند.میسیستانسانی، بهتری از منابع 

کمک کنیم  هاشرکتو  هاسازمانبانک اطالعاتی بنا داریم که به  سازیبهینهبا ارایه خدمت  Nafis IT Coدر 

الش ما بر آن خواهد تو مالی خود داشته باشند. سعی و میسیست انسانی، تا آنها بتوانند استفاده بهتری از منابع

و  هاسازمانین باشد بنابرا هاسازمانو  هاشرکتبود که مبنای مدیریت منابع در راستای اهداف کاربردی 

 به سود اقتصادی برسند. سازیبهینهتوانند با انجام می هاشرکت

ارتقا دهیم به نحوی که  هاسازمانتوجه به بارکاری را با  خدمتاز طرفی هم سعی خواهیم نمود کیفیت ارایه 

 برسد و کامال رضایت خاطر داشته باشد. خدمتسازمان به اهداف خود در ارایه کیفی 

 یبانک اطالعاتپشتیبانی  .7.3

 :تیترهای خدمت

 ها و رویدادهادرخواست و اطالع رسانی مکانیزه پیگیری ،ثبت 

 صورت تلفنی یا حضوریهرفع مشکالت ب 

  گزارشات رویدادها و نحوه رسیدگی و غیرهارایه 

 های سیستمینصب وصله 

 :شرح خدمت
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 طالعاتی خود دارند گاهاًاو نگهداری بانک  اندازیراههایی فنی برای نصب و یی که تیمهاسازمانو  هاشرکت

ل نمایند و باعث حتوانند خیلی سریع آن را میآیند یا اینکه نمیشوند که از عهده آنها برنمیدچار مشکالتی 

ه شده شاهد شوند تا مدیران مربوطه از آنها بسیار ناراضی باشند و در این حالت علی رغم زحمات کشیدمی

زشی یا تهدید دهی چندان مناسبی نخواهیم بود و مدیران مربوطه گاها روی به تغییرات سازمانی یا آمو خدمت

گیرد و نهایتا همان تواند جای تجربه اندوزی و دانش عمیق را بمیهیچکدام از آنها ن آورند که عمالمیو جریمه 

 تغییر بوجود خواهند آمد.میمشکالت قبلی با ک

 هاشرکتو  هاسازمانخدمت پشتیبانی بانک اطالعاتی این شرکت حمایتی فنی از کارکنان فنی زحمت کش 

ر این خدمت ما دانجام بهتر و سریعتر کارها هم کمک نماید.  است تا ضمن حفظ آن تیمها به ارتقا فنی آنها و

مکهای الزم در کلیه مراحل و کارهای تعیین شده کنار شما خواهیم بود و هرجا که نیاز بود راهنمایی و ک

یاز هر سازمان ی مختلف متفاوت و متغییر است و طبق نهاسازمانبعمل خواهیم آورد. شرایط پشتیبانی برای 

 باشد.میف قابل تعری

 یبانک اطالعاتسالمت   آزمایش .7.4

 :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 

  بالفوه که ممکن است در آینده بانک اطالعاتی را تهدید نمایدبررسی ریسکهای محتمل و 

 :شرح خدمت

و یا نبود ابزارهای مناسب  اطالعاتی به دلیل حجم زیاد کارها هایبانکحین انجام کار با  هاسازمانو  هاشرکت

تا مشکالت شود میو یا هر دلیل دیگری امکان سالمت سنجی بانک اطالعاتی خود را ندارند و این قضیه سبب 

ی بروز نمایند و بالقوه ای که در الیه بانک اطالعاتی وجود دارد نادیده گرفته شوند و پس از گذشت مدت زمان

 سبب پیدایش مشکالتی شوند و نهایتا هزینه هایی را به شرکت تحمیل نمایند.

د نمایند و با این کار سالمت بانک اطالعاتی خو آزمایشصورت ادواری اقدام به هب بایدمی هاشرکتاینگونه 

برد و هیچگونه مشکل مخفی ندارد. مین شوند که بانک اطالعاتی در حال حاضر در سالمت کامل به سر ئمطم
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تر سالمت هم باید کوتاه آزمایشتر باشند مقاطع انجام حساس هاسازمانو  هاشرکتهای خدمتهر چه  طبیعتاً

 زودتر انجام شود.باشد و رسیدگی به مشکالت هم باید سریعتر و 

ایم که چیزی بنام ی بسیار بزرگی بودههاسازمانو  هاشرکتشاهد ایم متاسفانه طبق تجربیاتی که داشته

اند و ودهبدرگیر بروز مشکالت مختلفی  سالمت ادواری بانک اطالعاتی نداشته و در نتیجه دایماً  آزمایش

های آزمایشانجام چنین وکار خود در کسبد ولی اگر انی هم بابت این مشکالت پرداخت کردههای زیادهزینه

 .کاهش خواهد یافت هاشاهد بروز مشکالت کمتری باشند و هزینه ندتوانمی وجود داشت،ادواری 

هم  باز ت مخفیمشکال وجود داشتن اطالعاتی با هایبانکاکثر آگاه باشیم که  ذکر این نکته بسیار مهم است

این نابراین دهی آنها در آینده وجود ندارد بخدمتولی هیچ تضمینی برای  .نمایندمیدهی خدمتکار کرده و 

های کم یا زیادی باشند و هستند که ممکن است ریسک همراه هایی عملیاتیبا ریسکهای اطالعاتی بانک

 بستگی به نوع آنها دارد.

Nafis IT Co ّا ارایه و مطلوب انجام دهد و بسالمت خود را به نحوی شایسته  آزمایشم است که خدمت مصم

جال پیشگیری مها و مشکالت مخفی آگاه سازد تا را از وجود اینگونه ریسک هاشرکتگزارشات مرتبط بتواند 

ها خدمتو اهمیت  هاشرکتها طبق نیازمندی آزمایشهای انجام مقاطع و دوره. داشته باشدوجود از بروز آنها را 

عاتی خواهد بود تا کلیه ی مرتبط با بانک اطالافزارسختی و افزارنرم یاجزاتنظیم خواهد شد و شامل کلیه 

 ادواری قرارگیرند. آزمایشموارد مشکوک مورد بازبینی و 

 یک بانک اطالعاتحم آزمایش .7.5

 :تیترهای خدمت

  مورد نیاز افزارنرمو  افزارسختتهیه و تدارک 

  دننیاز دار هاشرکتی عملیاتی یا آنچه که افزارنرمی و افزارسختبررسی و انجام  تنظیمات 

 هاشرکتمطابق با نیاز  آزمایشسناریوهای  تنظیم 

  در محیط آزمایشگاهی هاشرکتاجرای چندین سناریو سازگار با نوع بارکاری 

  جهت اخذ تصمیمات الزم هاشرکتارایه گزارشات اجرای سناریوهای مورد نظر به 

  یآزمایشایجاد اطالعات 

 :شرح خدمت

محک سیستم و بانک اطالعاتی یکی از معیارهای انتخاب آن سیستم و  آزمایشهای امروزه گزارش و خروجی

ی خود را ارزیابی نمایند افزارنرمی و افزارسختبرای آنکه بازدهی  هاسازمانو  هاشرکتبانک اطالعاتی است و 
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 میصورت عموهمحکی که ب آزمایشتوانند سراغ چنین گزارشاتی بروند. البته باید بدانیم که گزارشات می

اند با شرایط ویژه خودشان بوده است و اند و گزارش آن را اعالم نمودهی مختلف از قبل انجام دادههاشرکت

ع انوانیست و برای  هاسازمانو  هاشرکتهای مطابق با نیاز و ویژگی ای دارد و لزوماً  جنبه مقایسهصرفاً

 را پوشش دهی نمایند. هاسازمانتوانند بطور کامل نیاز میبنابراین آنها ن. باشدمین افزارسخت

روی  میمحک عمو زمایشآگزارش  ی را ارزیابی نماید و آن هم قبالًافزارنرمبخواهد بعنوان مثال اگر سازمانی 

 هاسازمانها و ازهم شرکتبی آن متفاوت باشد افزارنرمهای را داشته باشد ولی وصله افزارسختهمان نوع از 

 اطمینان نمایند.میتوانند بطور صد درصدی به آن گزارشات عمومین

Nafis IT Co  های زمایشآبنا دارد با توجه به بضاعت فنی و تجهیزاتی که در اختیار دارد اقدام به اجرای

بدهد تا آنها  هاشرکتگیری را به اید منتهی به نحوی که قدرت تصمیمبنم هاشرکتمحک با همان شرایط 

 بتوانند تصمیمات خود را به درستی اتخاذ نمایند.

جدیدی داشته باشد و بخواهد  افزارنرمو  افزارسختبعنوان مثال چنانچه شرکتی بخواهد که تصمیم به خرید 

باشد که میمحک  آزمایشبهترین کار اجرای  ،م در زمان کوتاهکه تصمیم گیری مقایسه ای انجام دهد آن ه

شتباه تواند کمک شایانی برایشان داشته باشد. همانطور که مشخص است چنانچه تصمیمات خرید به امی

نگین خواهد سجبران اعتبار از دست رفته بسیار حتی رفت و  سرباره زمان و هزینه باال خواهدصورت پذیرند 

 بود.

جدیدی با انجام  افزارنرمو  افزارسختبرای خرید  میتوانیم قبل از هر گونه اقدامی Nafis IT Coما در 

 آزمایشدر  کمک کنیم تا تصمیمات درستی اتخاذ نمایند. هاسازمانو  هاشرکتهای محک خود به آزمایش

برد و به میباال  کنیم و این سرعت کار ما رامیمحک ما از یکسری الگوهای بارکاری استاندارد آماده استفاده 

ایشان ریز بارکاری و یا برنها دقیقا به ریز مشخص نشده است یی که هنوز نوع بارکاری آهاسازمانو  هاشرکت

خواهند که داشته باشند میای را برای نوع کلی بارکاری خود بلکه سرعت در تصمیم گیری مقایسه مهم نیست

 بسیار مفید است.

 یبانک اطالعات سازییهشب .7.6

 :تیترهای خدمت

 هاشرکتهای کاری بررسی بارکاری و اولویت 

  هاشرکتمطابق نیاز سازی برنامه شبیهو تولید طراحی 

  مورد نیاز افزارنرمو  افزارسختتهیه و تدارک 
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 نیاز دارد هاشرکتافزاری عملیاتی یا آنچه که افزاری و نرمبررسی و انجام  تنظیمات سخت 

  در محیط آزمایشگاهی و گزارش نتایج حاصله  اجرای سناریوهای موردنظرتهیه و 

 :شرح خدمت

توانند برای نوع بار میور اطالعاتی را دارند چط هایبانکیی که قصد استفاده از هاسازمانو  هاشرکتامروزه  

ی و افزارنرمهای سیستمکاری خود و برای حجم اطالعات مورد نیاز خود برآوردهای دقیقی از بازدهی 

دهی خود را برآورد خدمتتوانند سطح میهای پیش رویشان داشته باشند؟ چطور ی را برای سالافزارسخت

داشته باشند؟ چطور  افزارنرمو  افزارسختتوانند تصمیمات انتخابی درستی در زمینه مینمایند؟ چطور 

توانند برنامه ریزی میرا برنامه ریزی نمایند؟ چطور های پردازشی خود های رشد ظرفیتتوانند سیاستمی

ای به آینده ند با وجود مستندات قویتوانمیهزینه را با توجه به تصمیمات خرید خود داشته باشند؟ چطور 

ش نخواهد روشن برای داشتن بازدهی خوب سیستم امیدوار باشند و یقین داشته باشند که در عمل مشکلی پی

 آمد؟

تواند ما را میدهی به سواالت فوق و انجام اشتباه هر یک از موارد مهم فوق دانید عدم پاسخیمهانطور که 

اید بتوانیم بهای زیادی بنماید و کل پروژه ما را زیر سوال ببرد! پس راه چاره چیست؟ و چطور درگیر چالش

 آینده را پیش بینی کنیم؟

ا در این خدمت م! بیابید Nafis IT Coبانک اطالعاتی  سازیشبیهتوان در خدمت میپاسخ تمام موارد فوق را 

اقعی یک محیطی وکرده و با همان شرایط  سازیشبیه یکه امکان دارد دقیقاًئجا را تا هاشرکتبارکاری 

 مایند و قبل از مواجههنآوریم تا آنها بتوانند آینده را در زمان حال تجربه میبوجود  هاشرکتآزمایشگاهی برای 

 شده را داشته باشند!  سازیشبیهواقعی با مشکالت احتمالی یک مواجهه 

گوی نیاز جاری های فعلی پاسخافزارسختتصور کنید شرکتی که با بارکاری فعلی مشکلی نداشته است و با 

ن ایجاد خللی است بخواهد که افزایش ظرفیت داشته باشد و بتواند که سه برابر توان فعلی را برای خود بدو

یی که هاسازمانراهکارهای یکنواختی هم دارد در  که عموماً میدر سیستم داشته باشد. چنین تصمیمات مه

محیط  سازیشبیهبا انجام  هاشرکتاند. ما برای اینگونه زیادی دارد بسیار زیاد دیده شده کسب و کارشان رشد

 و شرایط جدید را فراهم خواهیم نمود تا آنها با خیالی آسوده به استقبال آینده بروند.

 طراحی بانک اطالعاتی .7.7

 تیترهای خدمت:

  ای مختلف و متناسب با کاربرد آنی دادههامدلطراحی منطقی و فیزیکی برای 
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  ی خیلی بزرگهاسازمانطراحی محیط اینترپرایز بانک اطالعاتی برای 

  تهیه نسخه پشتیبان سازوکارهایطراحی 

  تهیه آرشیو اطالعاتی سازوکارهایطراحی 

  امنیتی سازوکارهایطراحی 

  جستجویی و ... ،گزارشی ،تحلیلی ،اطالعاتی تراکنشی هایبانکطراحی 

 طراحی راهکارهای افزایش سطح در دسترس بودن بانک اطالعاتی 

 ای برای اجرای کارآمد های دستهطراحی پردازش 

 شرح خدمت:

ها سریع و امن داده ذخیره و بازیابیهای مختلف دارند چراکه اطالعاتی نقش بسزایی در حوزه هایبانکامروزه 

ه دچار از دست دادن چنانچه سازمانی مثل بیم ز اهمیت است. مثالًئمهم و حا هاسازمانو  هاشرکتبرای اکثر 

ا اینکه اداره یفروش بلیط هواپیما یا قطار خیلی آهسته سفارشات را انجام دهد و اطالعات شود و یا سامانه 

گاه هم مشتریان های گذشته نباشد و صدها نمونه دیگر آنآمار قادر به استفاده از کلیه اطالعات ناهمگون سال

جایگاه خود را نزد مشتری از  هاشرکتمتضرر خواهند شد و به مرور زمان اینگونه  هاشرکتو  هاسازمانو هم 

 دست خواهند داد.

اند ارزش قایل هستند و برای اطالعاتی که طی سالیان متمادی ایجاد کرده هاسازمانو  هاشرکتاز طرفی هم 

های مورد نیاز مجبورند که افزارسختخواهند که همه آنها را حفظ نمایند ولی در عمل به دلیل هزینه زیاد می

شوند. مدیران  افزارسختهای زیاد خرید ر نمایند و یا اینکه متحمل هزینهنظ ته خود صرفیا از این خواس

د این اطالعات را دانند که اطالعات روز به روز در حال افزایش است و هر چقدر که بتواننمیبخوبی  هاشرکت

پیش خواهند  مسیر رقابتحفظ نموده و ضمن جامع نمودن آنها از آنها استفاده مطلوب نمایند همانقدر هم در 

 فور پیدا کرد.وتوان در صنایع مختلفی مثل بیمه و بانک و شبکه های اجتماعی به میهای آن را گرفت و نمونه

کنند که آنها بعنوان میثابتی را در طراحی بانک اطالعاتی خود استفاده  یک الگوی تقریباً هاسازماندر بیشتر 

نیز با  هاسازماندهی خدمتاین در حالیست که عالوه بر موارد فوق نوع  شوند ومیشناخته  میالگوهای عمو

نسبت به  بایدمیرا برای هر سازمانی مفید بدانید و  میتوانید طراحی عمومییکدیگر فرق دارد بنابراین شما ن

مثال  ت داشته باشند.حتی اگر آن دو شرکت در یک بیزینس فعالی .انجام یک طراحی سفارشی اقدام نمایید

تواند طراحی سازمان بیمه دیگری میکند نمیهای اجتماعی پیدا ای که مشتریان خود را از شبکهسازمان بیمه

خواهد برای انجام بیشترین میبانکی که  یا مثالً. کند داشته باشدمیکه مشتریان خود را از مشتریان بانکی پیدا 

و   7*24راحی خود را بر مبنای یک بانکی که تراکنش تواند طمیتراکنش در ساعات اداری فعالیت نماید ن

 های ناهمزمان است قرار دهد.دهی به درخواستهای تحلیلی یا پاسخهم تراکنش عمدتاً
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همسو باشیم و طراحی  هاسازمانما در فعالیت و خدمت طراحی خود سعی بر آن داریم که با اهداف شرکت و 

نبال باالترین درجه دبه سازمان را بخوبی پوشش دهد و چنانچه مثالً  آنها ای انجام دهیم که نیازخود را به گونه

مکن لحاظ مها را در طراحی خود به بهترین شکل امنیت و سرعت در کار باشد ما موظف هستیم که این مولفه

دمت تواند از خمیهای ارایه شده جنبه اجرایی خواهند داشت و چنانچه سازمانی بخواهد نماییم. کلیه طرح

 و ارزیابی نماید. شآزمایهای ما را در محیط آزمایشگاهی ز بهره برده و قابلیت اجرایی طرحما نی سازیشبیه

 یبانک اطالعاتمانیتورینگ   .7.8

 :تیترهای خدمت

  هدفمند بانک اطالعاتیانجام مانیتورینگ 

  اطالعاتی هایبانکیکپارچه  ایجاد مانیتورینگ 

 ایجاد مانیتورینگ سطح بندی شده 

 ایاد مانیتورینگ تاریخچهجای 

 ایانجام مانیتورینگ لحظه 

 انجام مانیتورینگ ریشه یابی 

 انجام مانیتورینگ تحلیلی تاخیری 

 نجام مانیتورینگ جهت ظرفیت سنجی ا 

 :شرح خدمت

دهند ولی بازهم می اطالعاتی خود انجام هایبانکی زیادی هستند که فعالیت مانیتورینگ را برای هاسازمان

صورت خیلی هتوانند متوجه آنها بشوند و فقط هنگام بروز مشکالت و آن هم بمیاز وقوع مشکالت نقبل 

ز عدم یی به دلیل عدم پیشگیری از مشکالت و نیهاسازمانشوند. چنین میسطحی و کلی متوجه مشکل 

ز به دلیل و نییابی مشکالت هستند ریشه هایچالشدر هنگام بروز مشکالت در  یابی مشکالت دایماًریشه

فاده نمایند توانند از اطالعات کافی برای تحلیل مشکالت استمینداشتن پروسه تحلیل بعد از بروز مشکل ن

 لیل نمایند.گیرندگان خود باشند و مشکالت را به درستی تح خدمتتوانند پاسخگوی مدیران و میبنابراین ن

 های انجام شده برایکلیه هزینه وگرنههنر مانیتورینگ در پیشگیری و تحلیل درست مشکالت است 

جام هدفمند آن های مختلف مانیتورینگ و انما با استفاده از روش توان بیهوده تلقی کرد.میمانیتورینگ را 

از بروز مشکالت  خواهیم داد تا ضمن جلوگیری هاشرکتو  هاسازمانقدرت پیش بینی و تحلیل مشکالت را به 

 از مشکالت را داشته باشند.های درستی بتوانند تحلیل
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 یمشاوره بانک اطالعات .7.9

 :تیترهای خدمت

  ی سازمانهاوژهپرها جهت تحقق اهداف ی نیازمندیافزارسختی و افزارنرمکمک به تهیه  لیست 

 در دسترس پذیری و غیره ، امنیتی، کمک به شناسایی و کشف مشکالت بازدهی 

  دسترس پذیری و غیرهرفع مشکالت بازدهی و امنیتی و در کمک به 

  تغییر بانک اطالعاتیکمک به برنامه ریزی 

 کمک به انتخاب بانک اطالعاتی مناسب سازمان 

 های سازمانکمک به انجام بهینه تنظیمات الزم در راستای نیازمندی 

 اطالعاتی هایبانکسازی پارچهکمک به یک 

 اای جهت استفاده بهینه از آنهکمک به توزیع منابع مختلف داده 

 های پشتیبان کارآمدکمک به تهیه نسخه 

  در بانک اطالعاتیمیسیستکمک به استفاده بهینه از منابع 

 های آرشیو اطالعاتکمک به تهیه سیاست 

 :شرح خدمت

ود هستند خیلی که در حال تصمیم گیری جهت انتخاب بانک اطالعاتی خ هاسازمانو  هاشرکتبرای برخی از 

وزه داشته حمهم است که از افرادی جهت تصمیم گیری استفاده نمایند که تجربیات عملی و زیادی را در آن 

 ضمن داشتن قدرت هاسازمانو  هاشرکتای را داشته باشند تا باشند و نیز توانایی ارایه پیشنهاداتی مقایسه

و یا اینکه  انتخاب تصمیم درستی را اتخاذ نمایند. در غیر اینصورت یا تصمیمات نادرستی اتخاذ خواهد شد

ندان چهای مناسب تصمیم گیری نمایند و این ای و تحلیلتن قدرت انتخاب و گزارشات مقایسهبدون داش

 نیست. هاشرکتخوشایند 

گشایش کارهایشان  کنند و یا اینکه در موردمیبرخورد  به مشکالت موردی یی که گاهاًهاسازمانو  هاشرکت

توانند دیدگاهی نیازمند ارایه راهکارهای بنیادی و فنی هستند بهتر است که سراغ مشاورانی بروند که آنان ب

وجود خواهد بهمه جانبه و عملی داشته باشند و تک محوری نباشند چرا که در اینصورت نقاط کوری در کارها 

 ن نقاط کور در آینده آسیب رسان خواهند شد.آمد که همی

نیازمند  های تخصصی بانک اطالعاتی را دارند هم  گاهاًیی که ادعای داشتن نفرات و گروههاشرکتحتی 

های عملیاتی و از طرفی هم مشاوره هستند چرا که تکنولوژی های جدید و ریسک استفاده از آنها در محیط

های فنی مجال تجربه اندوزی و قبول ها و گروهجاری باعث خواهند شد تا تیمحجم زیاد امورات و کارهای 

مانند و برای میباز  های جدید را داشته باشند فلذا از حرکت و گسترش بانک اطالعاتی خود گاهاًریسک
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سریع بازگشایی این مشکل بهتر است که سراغ مشاوران مناسبی باشند تا همچون کاتالیزوری امورات آنها را ت

 دهی آنان را ارتقا دهند. خدمتبخشند و کیفیت سطح 

داریم  هاسازمانو  هاشرکتبا ارایه خدمات مشاوره نقش مکملی برای کارها و امورات  Nafis IT Coدر ما 

کنار مشتری راحل های مختلف آنها در تمام مسامانهها و عملیاتی نمودن سازیها و پیادهبطوریکه در کنار طرح

بتوانند به اهداف  هاشرکتتا ، بود و هر جا که الزم باشد راهنمایی و کمک مورد نیاز انجام خواهد شد خواهیم

ی را همچنین در پروسه مشاوره هر جا که الزم باشد خدمات دیگر عالی خود با کیفیتی مناسب برسند.

دات خدمات دیگر ما ه از پیشنهاتوانند در شرایط الزم بالفاصلمی هاشرکتتوانیم پیشنهاد نماییم بطوریکه می

 هم استفاده نمایند.

 مهاجرت بانک اطالعات .7.10

 :تیترهای خدمت

 های سازمانها و محدودیتتها و قابلیبررسی نیازمندی 

 و تکنیکی سنجی فنیامکان 

 طراحی و برآورد حجم کار 

 بانک اطالعاتی بانک اطالعاتی به هر گونه دیگری نوع جابجایی هر 

 هاو گزارش ریسک روند اجرا بررسی 

 مهاجرت بررسی و گزارش مزایا ومعایب 

  در صورت نیاز ایدادهانجام کلیه تبدیالت 

 در صورت نیاز ایو مدل داده انجام تغییر طراحی 

 های کنترل نهایی جهت اطمینان از صحت عملکرد پروسه مهاجرتاجرای برنامه 

 قبلی انجام تنظیمات ابتدایی بانک اطالعاتی مطابق با تنظیمات 

  بررسی نحوه انتقال اطالعات با توجه به حجم اطالعات و شرایط سازمان 

 :شرح خدمت

شود و هر مییی که بانک اطالعاتی دارند امر مهاجرت باالخره در مقاطعی اجباری هاسازمانو  هاشرکتبرای 

دهی مطلوبی بوده است دوست ندارد که درگیر چالش جدیدی بنام خدمتچند که سازمانی که در حال 

های استفاده از قابلیتیا  ،یافزارسختتغییرات  مختلف منجمله ارتقا یامهاجرت شود ولی بنا به دالیلی 

که بانک ها و غیره مجبور است افزایش ظرفیت پذیرش پردازش یا افزایش توان پردازشی، یا ،جدیدافزاری نرم

شی مبنی . قبل از شروع پروسه مهاجرت داشتن گزاردهدای به نسخه دیگر مهاجرت تی خود را از نسخهاطالعا

 دهای درگیر مهاجرت حتما بایها و گروه. تیمئز اهمیت استها بسیار حاها و ریسکبر دالیل مهاجرت و هزینه
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ها و شده باشد. وجود طرح قبل طرح ریزیریزی شده و منظم فعالیت نمایند و فعالیت هر یک از برنامه

شود به طوریکه اگر آنها وجود نداشته میراهکارهای الزم برای مشکالت محتمل هم امری ضروری محسوب 

های سطحی شویم و زمان با گیریتی مواجه شویم که مجبور به تصمیمباشند آنگاه ممکن است با یک وضعی

 دهی را هم از دست بدهیم.خدمتارزش 

های الزم روی اطالعات ای و یا سایر پردازشهای بانک اطالعاتی نیازمند تغییرات نوع دادهبرخی از مهاجرت

های جدید ها و قابلیتهمچنین نحوه استفاده از ویژگی .هستند تا صحت اطالعات در مبدا و مقصد رعایت شود

ای است که بستگی به مقولهم تغییرات در پارامترها هم حتما مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. انجا دهم بای

تواند میفتارها ردر نسخ مختلف بانک اطالعاتی  .نادیده گرفته شوند دنوع پارامتر دارد و به هیچ عنوان نبای

 سازگارانه یا غیرسازگارانه باشد و این بستگی به انتخاب شرکت و سازمان مربوطه دارد.

های انجام مهاجرت بانک اطالعاتی پس از بررسی همه جانبه و علل و ریسک زمینهدر  Nafis IT Coما در 

انچه چن .گیری الزم بعمل آیدا در خصوص انجام مهاجرت تصمیمکار گزارشاتی را ارایه خواهیم داد ت

یه تغییرات کل .ه خواهیم دادئگیری مثبت بود آنگاه در خصوص چگونگی انجام مهاجرت گزارشاتی را اراتصمیم

حیط جدید با زم و مهم هم مورد تبادل نظر و بحث قرار خواهیم داد. نحوه انجام مهاجرت و استفاده از مال

های شرکت در ها و معذوریتشود بطوریکه کلیه محدودیتمیتوجه به شرایط هر شرکت سنجیده و ارزیابی 

ا و راهکارها خواهد شد که ابزارهنحوه اجرای مهاجرت بانک اطالعاتی دیده و لحاظ خواهند شد و سعی بر آن 

 ها انتخاب و استفاده شوند.ها و توان فعلی شرکتمتناسب با محدودیت

 یبانک اطالعات اندازیراهنصب و  .7.11

 تیترهای خدمت:

  و پشتیبان  آزمایشو  ای محیط عملیاتیای و غیر رابطهاطالعاتی رابطه هایبانککلیه  اندازیراهنصب و

 همزمان و پشتیبان ناهمزمان 

  های دهیخدمتبرای  هاشرکتهای مختلف مطابق با تنظیمات مورد نیاز محیط اندازیراهنصب و

 طوالنی مدت

 شرح خدمت:

ای و تراکنشی بودن رابطه ا و نیز صرفاًهدر گذشته به دلیل حجم و رشد کم اطالعات و عدم تنوع در نوع داده

 .تر از امروز بود یک بانک اطالعاتی بسیار ساده و آسان اندازیراهآنها پروسه نصب و 



  
 

30 

 گستر نفیس مندهوشراهبران اطالعات شرکت 
 

 www.NafisBI.com شرکتهای و توانمندیشرح خدمات  صفحه 

 

نصب بانک  های زیادی را هنگامپارامترها و ویژگی دهم اکنون با توجه به حجم و رشد زیاد اطالعات بای 

دهید و ا انجام شد در آینده این کار ر یدخواه اطالعاتی در نظر بگیرید و اگر چنین کاری صورت نگیرد مجبور

در ضمن  که هر دو خوب نیستند و باید از آنها پرهیز نمود. خدمتاین یعنی هم ریسک و هم تحمیل قطعی 

ه یدترین تغییر یکسری از پارامترها هم در آینده غیرممکن است و این یعنی نصب مجدد بانک اطالعاتی ک

گونه چپذیری را به خوبی تنظیم نکرده باشید های رشدما ویژگیاگر ش رویداد ممکن خواهد بود. مثالً

ر شما تنظیمات خواهید در آینده انتظار رشد اطالعات بدون داشتن ریسک و مخاطره را داشته باشید؟ یا اگمی

 های آن نباشید؟خواهید شاهد ریسکمیامنیتی را بخوبی تنظیم نکرده باشید چطور 

کدیگر متفاوت هستند از ی ای مورد نیاز کامالً های دادهاطالعاتی امروزی با توجه به مدل هایبانکاز آنجا که 

راحتی و ا بهتوان پروسه نصب رمیکنند فلذا نمیها و پارامترهای مختلفی در نصب استفاده و از تکنولوژی

 بدون داشتن دانش کافی انجام داد.

اطالعاتی با  هایبانکلید را فراتر از این هم گذاشته اند و به تواطالعاتی پا  هایبانکی تولید کننده هاشرکت

ها این ویژگی اند و نکته منفی این قضیه آن است کهای مختلف پرداختهپشتیبانی از چندین ویژگی و مدل داده

 هایانکباند حال چه شما بخواهید و چه نخواهد با ارتقا به نسخ جدید از را در نسخ جدید خود گذاشته

 هنگام مهاجرت کامال به آنها رسیدگی نمایید. داطالعاتی خود درگیر آنها خواهید شد و بای

اطالعاتی مختلف  هایبانکها و گیری از افراد مختلف برای تخصصخود با بهره اندازیراهما در خدمت نصب و 

ی الزم را با مشتری داشته باشیم و کلیه پارامترها هاسازمانسعی بر آن داریم تا بهترین پروسه نصب را برای 

 Nafis IT Co اندازیراهنصب و  خدمتبرداری از و تعیین تکلیف نماییم. برای بهرهدرمیان گذاشته 

توانیم میاشد بلکه ما بنیست که طراحی بانک اطالعاتی را ما انجام داده باشیم و یا اینکه اجرای کار با ما میلزو

 ییم.ما نصب کرده و بعد از نصب ادامه اجرای عملیاتی کردن را به خودتان واگذار نماطبق طراحی ش

 ینظارت و کنترل بانک اطالعات .7.12

 :تیترهای خدمت

 های امنیتیروال و نظارت کنترل  

 کنترل و نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان 

  خدمتکنترل و نظارت و گزارش بر برآورده شدن سطح 

 ییرویدادهای کارآ کنترل و نظارت بر 

  اطالعاتی پشتیبان هایبانکنحوه کارکرد کنترل و نظارت بر 
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 :شرح خدمت

هایی خواهند که با اعمال سیاستمیهای مهم و حیاتی دارند و یا اینکه خدمتیی که هاشرکتو  هاسازمان

کنند که اجرای این میها را تعریف با کمک تیم فنی خود یکسری روتین مانع از بروز مشکالتی شوند معموالً

خودش خاص کند و همچنین نیروی انسانی میای تحمیل های عملیاتی آنها بارکاری اضافهها به سامانهروتین

 سنگین خواهد بود. 7*24و هزینه آن برای اجرای  نیاز داردرا 

ند و آنان غافل از مامیهای نظارتی و کنترلی هم وجود دارند که از دید مدیران ارشد مخفی برخی از قابلیت

های در چنین شرایطی دریافت راهنمایی کنند.میوجود چنین قابلیتی با نقایص موجود امورات خود را سپری 

 ز اهمیت است.ئالزم و عملیاتی کردن آنها بدون آنکه سیستم عملیاتی را دچار مشکل نماییم بسیار حا

به  هاشرکتهای نظارتی را برای یه قابلیتکند تا کلمیت و کنترل خود سعی راین شرکت در خدمت نظا

توانند از می هاشرکتسازی آنها را بدون نگرانی انجام دهد. در این خدمت فراخور نیازشان فراهم بیاورد و فعال

نحوه اجرای استانداردهای خود و قواعد و مقررات خود مطلع شوند بدون آنکه برای سایر افراد و کاربران سیستم 

 ملموس باشد.

تواند میبعنوان مثال اگر سازمانی نگهداری و اجرای بانک اطالعاتی خود را به شرکتی دیگر واگذار کرده است 

دهی و یا رعایت مسایل امنیتی آن خدمتدهی آن شرکت و سطح خدمتبا استفاده از این خدمت ما از نحوه 

ی مختلف مطابق هاسازمانو  هاشرکتمطلع گردد و بتواند امورات خود را مدیریت نماید. پروتکل نظارتی برای 

 باشد.میبا نیازشان قابل تعریف 


