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خالصً 

ً ي  در ايه مقالً گستري وگار ديذگاي خود در خصوظ توسع

ً ي معماري خاصي از  سيستم ٌاي اتوماسيون اداري بر پاي

محصوالت مايكروسافت را توسعً مي دٌذ و بً خصوظ 

 در ايه معماري توضيح دادي CRMاٌميت مايكروسافت 
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 معماري گستري وگار براي پيادي سازي سيستم  ٌاي اتوماسيون اداري و پورتال ٌاي سازماوي

َ افضاس٘اي جذيذ ِايىشٚعافت تٗ خقٛؿ ِايىشٚعافت 3ظشف   عاي گزؽتٗ ٚ تا اعتمثاي ؽشوت ٘ا ٚ ِٛعغات ايشأي اص ٔش

َ ٘ا ٚ گشدػ واس٘اي عاصِأي تٗ ؽىً  ٗ ي اتِٛاعيْٛ اداسي، فش ؽيشپٛيٕت، ايذٖ ي اعتفادٖ اص ؽيشپٛيٕت تٗ ِٕظٛس عىٛي تٛعؼ

ُ ٘اي اتِٛاعيْٛ اداسي پؾٕٙاد . سٚصافضٚٔي تمٛيت ؽذٖ اعت ً تشي تشاي پيادٖ عاصي عيغت دس ايٓ ِماٌٗ عؼي ِي ؽٛد ِؼّاسي واِ

ً تشي وٗ تش اعاط  ُ ٘ايي تاؽذ، ِؼّاسي واِ ؽٛد وٗ ِي تٛأذ تٗ ؽىً ِٛثشتشي پاعخ گٛي ٔياصِٕذي ٘اي چٕيٓ عيغت

ٗ اي اص عشٚس٘اي ِايىشٚعافت، يؼٕي ِايىشٚعافت  ٗ عاصي دعت ، ِايىشٚعافت ؽيشپٛيٕت ٚ ِايىشٚعافت اوغچٕج، CRMيىپاسچ

ً  تشي سا تشاي تٛعؼٗ دس اختياس لشاس د٘ذ  .عىٛي واِ

 پورتال سازماوي و سيستم ٌاي اتوماسيون اداري

ٗ ي وٍيذي دس ِؼّاسي پيؾٕٙادي تفىيه ِفا٘يُ پٛستاي عاصِأي ٚ عيغتُ اتِٛاعيْٛ اداسي اعت چشا وٗ تٗ ٔظش ِي سعذ . ٔىت

ُ ٘اي  يىغاْ دأغتٓ ايٓ دٚ ِفَٙٛ دٌيً افٍي پيؾٕٙاد ِايىشٚعافت ؽيشپٛيٕت تٗ ػٕٛاْ عىٛي ِٕاعة تشاي گغتشػ عيغت

 .دس ايٓ تخؼ عؼي ِي ؽٛد ايٓ دٚ واستشد ِؼشفي ؽذٖ ٚ استثاط ِٕغمي تيٓ آٔٙا تثثٓ ؽٛد. اتِٛاعيْٛ اداسي اعت

 پورتال چيست؟

 دسْٚ ّ٘ىاسي ٘اي تشاي داخٍي وٛچه ٚب عاتت ٘اي ؽاًِ وٗ ِي ؽٛد اعالق ٚب عايتٙا اص ِتٕٛػي ِجّٛػٗ تٗ پٛستاي وٍّٗ

 اعالػات، وٗ اعت ٚب عايتي پٛستاي وٍي فٛست تٗ. ِي ؽٛد ؽاًِ سا ِؾتشياْ تا استثاط تشاي ايٕتشٔتي عايت ٘اي تا عاصِأي

ُ ٘ا  تغٙيً واستش تشاي ٚاحذ ساتظ يه اسائٗ تا سا اعالػات ٚ خذِات پيچيذگي پٛستاي. ِي وٕذ يىپاسچٗ سا ِشتثظ خذِات ٚ عيغت

.  ِي وٕذ



 

ُ ٘ا يىپاسچگي ٚ گشٚ٘ي واس واستشد٘اي تٗ ِؼّٛال داخٍي پٛستاي ٘اي  دعتشعي پٛستاي ٘ا ايٓ ديگش ػثاست تٗ. ِي پشداصٔذ عيغت

ُ ٘اي تٗ دعتشعي ّ٘چٕيٓ ٚ واسؽاْ أجاَ تشاي الصَ واسي ِحيظ ٚ اعالػات تٗ پشعًٕ  وٕتشي ٚ وشدٖ فشاُ٘ سا عاصِأي عيغت

. ٘غتٕذ گغتشػ حاي دس عشػت تٗ واسي سٚاي ٘اي تٙثٛد دس ِؾخـ تاثيش تذٌيً پٛستاي ٘ا ايٕگٛٔٗ. ِي وٕٕذ

 دادٖ اجاصٖ واستشاْ تٗ ِحيظ ايٓ دس. ِي ؽٛٔذ تشدٖ تىاس ّ٘ىاس ؽشوت ٘اي ٚ ِؾتشياْ تا استثاط تشاي پٛستاي ٘ا ايٕتشٔت ِحيظ دس

 تخققي پٛستاي جاي. آٚسٔذ تٛجٛد جذيذي ِحتٛيات واستشي ٔٛع اعاط تش ٚ وٕٕذ أتخاب سا خٛد ػاللٗ ِٛسد اعالػات ِي ؽٛد

ٗ اي اِىأات ٚ ؽخقي اعالػات اسائٗ ٚ ِؾتشياْ تٗ ِٕاعة پاعخ تا اٌىتشٚٔيىي تجاست  سا خشيذ تشاي ِٕاعة ِحيغي ِمايغ

.  ِي عاصٔذ فشاُ٘ تجاسي ؽشواي تيٓ سا گغتشدٖ تشي استثاعات واسي ؽشواي ِختـ پٛستاي ٘اي. ِي عاصٔذ فشاُ٘

ْ ٘ا اص تغياسي  اعالػات اص تخؾي پٛستاي ٘ا اص يه ٘ش وٗ تشتيثي تٗ. ِي ياتٕذ خٛد ِختٍف پٛستاي ٘اي تيٓ ِؾتشوي خغٛط عاصِا

 يا ٚ. ؽٛٔذ گزاؽتٗ اؽتشان تٗ ؽشوا پٛستاي ٚ داخٍي پٛستاي  تيٓ تايغتي عاٌيأٗ گضاسػ ٘اي ِثاي تشاي. ِي دٕ٘ذ پٛؽؼ سا ِؾتشن

.  ؽٛد تٍفيك عاصِأي پٛستاي تا داخٍي پٛستاي تايغتي پشٚژٖ يه اجشاي دس جذيذ ؽشواي پيٛعتٓ تا

ْ ٘ا ِؾتشياْ، ٚ واسي ؽشواي تا استثاط واسوٕاْ، ػٍّيات پيؾثشد دس ٚ عاصِأي فشآيٕذ٘اي دس پٛستاي ٘ا ِٛلؼيت تٛعؼٗ تا  تٗ عاصِا

. ِي ؽٛٔذ دادٖ عٛق پٛستاي ٘ا تٛعؼٗ دس يىپاسچٗ ساٖ واس٘اي عّت

 ويازمىذي ٌاي  پورتال ٌا

تشاي تشسعي چاسچٛب پٛستاي عاصِأي الصَ اعت تٛأايي ٘اي ِٛسد ٔياص تشاي پاعخ گٛيي تٗ ٔياص٘اي فؼٍي ٚ آتي عاصِاْ ِٛسد ٔظش 

ُ ٘اي پٛستاي تٗ تخؼ ٘اي صيش . لشاس گيشد تشسعي عٕاسيٛ٘اي ِختً اعتفادٖ اص پٛستاي ٘ا ٔؾاْ ِي د٘ذ وٗ تٛأايي ٘اي الصَ عيغت

 :تمغيُ ِي ؽٛد

 تؼييٓ ٘ٛيت واستش 

  ؽخقي عاصي(User Authentication) 

  ٘ا ُ  (Integration and aggregation)يىپاسچگي ٚ تجّيغ عيغت

 ٛجغتج 

  واس گشٚ٘ي(Collaboration) 

 ِذيشيت ِحتٛاي ٚب 

  گشدػ واس(Workflow) 



 

 تعييه ٌويت كاربر

تٗ ايٓ تشتية لذَ اٚي ؽٕاعايي واستش . تٕا تٗ تؼشيف پٛستاي ٘ا اعالػات ٚ تٛأايي ٘ا سا تش اعاط ِؾخقات واستش اسائٗ ِي وٕٕذ

َ ٘اي ضؼيفي ٔظيش ٔگٙذاسي . اعت  فٛست گيشد اِا دس Cookieدس ِحيظ ٘اي ايٕتشٔتي ايٓ ؽٕاعايي ِّىٓ اعت اص عشيك ِىأيض

َ ٘اي لٛي تشي الصَ اعت  .أٛاع ديگش پٛستاي ٔظيش پٛستاي ٘اي داخٍي ِؼّٛال ِىأيض

ً عاص  ٗ اي تا وٍّات ػثٛس ِجضا داؽتٗ تاؽذ، ِىأيضَ تؼييٓ ٘ٛيت ِؾى اگش ٘ش عيغتُ دس پٛستاي ِىأيضَ تؼييٓ ٘ٛيت جذاگأ

ٔىتٗ افٍي دس تٛعؼٗ يه پٛستاي واسا فشاُ٘ آٚسدْ اِىأي اعت وٗ واستش تتٛأذ تا يىثاس تؼييٓ ٘ٛيت اص تّاِي . خٛا٘ذ ؽذ

 . ِؾٙٛس اعتsingle sign-onايٓ اِش تٗ . لغّت ٘ا ٚ اعالػات ِٕاعة تٙشٖ ِٕذ ؽٛد

 (Personalization)ضخصي سازي 

ؽخقي عاصي افغالحي اعت وٗ تٗ فشآيٕذ ّٔايؼ ِحتٛا تٗ واستشاْ تش اعاط ٔٛع واستشي، ِٛلؼيت ٚ يا تاسيخچٗ اعتفادٖ آٔٙا 

 :پٛستاي ٘ا ِي تٛإٔذ تٗ سٚػ ٘اي صيش ؽخقي ؽٛٔذ. اعالق ِي ؽٛد

واستشأي ِي تٛإٔذ تخؼ ٘اي خافي اص ساتظ واستش ٔظيش أتخاب ٔٛع ٚ ِحً ّٔايؼ اعالػات، أتخاب : اص عشيك ّٔايؼ اعالػات

 . ٔحٖٛ ٚ فشِت ّٔايؾي، ٚ أتخاب خذِات ِٛسد ٔظش سا عفاسؽي وٕٕذ

دس ايٓ سٚػ ِحتٛايي وٗ واستش ِؾا٘ذٖ ِي وٕذ تٗ عاليك اٚ ٚ ّ٘چٕيٓ أتخاب ٘ايي وٗ عيغتُ : اص عشيك ِحتٛي ٚ اِىأات

أتخاب ٘اي عيغتُ تش اعاط ِٕغك وغة ٚ واس ؽىً ِي گيشد تشاي ِثاي تش . تقٛست خٛدواس أجاَ ِي د٘ذ تغتگي پيذا ِي وٕذ

 .اعاط ِؾخقات واستش ٚ يا تاسيخچٗ خشيذ٘اي لثٍي ٚي

دس حاٌيىٗ تشاي سٚػ اٚي تٕٙا ٔگٙذاسي يه تأه اعالػاتي اص واستشاْ وفايت ِي وٕذ، تشاي سٚػ دَٚ اعالػات تيؾتشي تايغتي 

 .ِٛسد تٛجٗ لشاس گيشد

 يكپارچگي و تجميع سيستم ٌا 

ُ ٘اي ِجضا اص عشيك اؽتشان دادٖ ٘ا ٚ ػٍّيات خٛدواس اعت ُ ٘اي واستشدي دس ٚالغ اتقاي عيغت تشاي ِثاي ِّىٓ . تجّيغ عيغت

ُ ٘ا تٗ ؽىٍي ِجضا ػًّ ِي وٕٕذ اِا اص  اعت عيغتُ پشعٍٕي، دعتّضد ٚ حغاتذاسي تٗ ؽىً يىپاسچٗ ديذٖ ؽٛٔذ اگشچٗ ايٓ عيغت

 . عشيك اؽتشان دادٖ ٘ا ٚ تشخي ػٍّيات ِّىٓ اعت تا عيغتُ پٛستاي تٗ فٛست يىپاسچٗ دس ساتظ ٚاحذي ِؾا٘ذٖ ؽٛٔذ

تشاي ِثاي تا ِىأيضَ تؼييٓ ٘ٛيت ِي تٛاْ تٗ واستشاْ ِجٛص٘اي . دس ايٕجا ُ٘ يه چاسچٛب ػِّٛي تشاي پٛستاي وّه وٕٕذٖ اعت

 .ِٕاعثي تشاي سٚيت ٚ دعتشعي تٗ اعالػات داد



 

 تجميع محتوي 

دس تجّيغ ِحتٛا . تجّيغ ِحتٛي وّه ِي وٕذ تا تا ِحتٛاي ِٛسد ٔظش يىثاس تٌٛيذ ؽذٖ ٚ دس ِٛاسد ِتؼذد ِٛسد اعتفادٖ لشاس گيشد

تٗ ايٓ تشتية پٛستاي ِي تٛأذ ِحتٛاي تٌٛيذ ؽذٖ . اسائٗ ِي ؽٛد (پٛستاي)اعالػات اص ِٕاتغ ِتؼذدي اخز ؽذٖ ٚ دس يه ساتظ ٚاحذ 

تشاي ِثاي عايت يه ِٛعغٗ ِي تٛأذ اعالػات ؽشواي خٛد سا ِغتميّا اص . تٛعظ ِٕاتغ ِجضا سا تٗ فٛستي يىپاسچٗ ّٔايؼ د٘ذ

 Content)تجّيغ ِحتٛا ِي تٛأذ تا اعتفادٖ اص تىٌٕٛٛژي ِذيشيت ِحتٛا . پٛستاي اوغتشأتي ِختـ ؽشوا تاِيٓ وٕذ

Management)فٛست پزيشد  . 

 جستجو

جغتجٛ يىي اص اِىأات وٍيذي پٛستاي ٘ا اعت وٗ اص عشيك آْ واستشاْ ِي تٛإٔذ تٗ اعالػات ِٛسد ٔظش خٛد فاسؽ اص سٚؽي وٗ دس 

ٗ تٕذي اعالػات ِٛسد تٛجٗ تٛدٖ اعت دعتشعي پيذا وٕٕذ  .پٛستاي تشاي عثم

ِؼّٛال ػالٖٚ تش آْ اتضاس٘اي جغتجٛ اِىأاتي تشاي . عادٖ تشيٓ اِىأات جغتجٛ، تش اعاط جغتجٛي ِتٓ عاختٗ ِي ؽٛد

ٗ تش دس عاختاس٘اي خاؿ اعالػات تشاي ِثاي ِي تٛاْ تٗ جغتجٛي يه ِتٓ دس ِغتٕذات .  سا فشاُ٘ ِي عاصٔذيجغتجٛي پيؾشفت

 .تٌٛيذ ؽذٖ تٛعظ يه واستش خاؿ اؽاسٖ وشد

 پيچيذٖ تش ػالٖٚ تش جغتجٛ دس فيٍذ٘اي اعالػاتي اِىاْ جغتجٛ دس ِحتٛا سا ٔيض فشاُ٘ ِي وٕٕذ ٔظيش جغتجٛي ِتٓ يجغتجٛ٘ا

 .PDFدس پشٚٔذٖ ٘اي رخيشٖ ؽذٖ تا فشِت 

 كار گروٌي 

ُ ٘اي پٛستاي ِحغٛب ِي ؽٛد اِىأاتي ٔظيش عايت پشٚژٖ ٘ا، اؽتشان . اِىأات ِختـ تٗ واس گشٚ٘ي اص ديگش ٔياصِٕذي ٘اي عيغت

ُ ٘اي اػالْ ٚ ٘ؾذاس لاتً تٕظيُ تٗ واستشاْ وّه ِي وٕذ تا تتٛإٔذ  ِغتٕذات، فضاي تحث گشٚ٘ي، اخثاس داخٍي تٗ ّ٘شاٖ عيغت

ايٓ اِىأات وّه ِي وٕذ وٗ اؽخاؿ تٗ . اعالػات خٛد سا تٗ اؽتشان گزاؽتٗ ٚ تٗ ؽىً ِٛثشتشي واس خٛد سا تٗ أجاَ سعإٔذ

 . فٛست ّ٘ضِاْ يا غيشّ٘ضِاْ تا يىذيگش ّ٘ىاسي وٕٕذ

ُ ٘اي پٛستاي ِؾخـ اعت تشاي ِثاي يىپاسچگي ِحيظ واس گشٚ٘ي تا . دس ايٕجا ُ٘ ٚاتغتگي ايٓ اِىأات تا عايش اِىأات عيغت

ُ ٘اي ػٍّياتي ٚ اِىأات جغتجٛ وّه ِي وٕذ وٗ واستشاْ ٔٗ تٕٙا اعالػات ِٛسد ٔياص خٛد سا تا عٌٙٛت تيايٕذ تٍىٗ تتٛإٔذ  عيغت

 . ٔتايج واس خٛد سا ِغتٕذ وشدٖ ٚ دس اختياس عايشيٓ لشاس دٕ٘ذ



 

 مذيريت محتواي وب

تٗ ايٓ تشتية ِذيشيت ِحتٛا يىي . ِذيشيت ِحتٛا دس ٚالغ فشآيٕذ رخيشٖ عاصي، ِذيشيت ٚ ايجاد استثاط تيٓ ِغتٕذات ِتٕٛع اعت

ُ ٘اي پٛستاي اعت ِذيشيت ِحتٛاي ٚب تٗ اِىاْ تٌٛيذ، رخيشٖ عاصي ٚ أتؾاس ِغتٕذات دس ِحيظ ٚب . اص تخؼ ٘اي اعاعي عيغت

 . ِي پشداصد

تشاي ِثاي ِّىٓ . ايٓ تخؼ اص اِىأات پٛستاي ٘ا تيؾتش تٗ استثاط تيٓ پٛستاي  داخٍي ٚ يا اوغتشأتي تا ٚب عايت عاصِاْ ِي پشداصد

 .اعت اخثاس تٌٛيذ ؽذٖ دس پٛستاي داخٍي پتأغيً أتؾاس تش سٚي ٚب عايت ؽشوت سا داؽتٗ تاؽٕذ

يىي اص خذِات وٍيذي دس ايٓ تخؼ اِىاْ تٗ سٚصآٚسي خٛدواس ٚ تحت وٕتشي ٚب عايت عاصِاْ اص عشيك اعالػات تٌٛيذ ؽذٖ 

تٗ ايٓ تشتية ِؾخـ اعت وٗ ايٓ دعتٗ اص اِىأات ٔيض تٗ ؽىً اليٕفىي تا عايش تخؼ ٘اي پٛستاي . دس پٛستاي ٘اي داخٍي اعت

 .ِشتثظ ِي تاؽذ

 گردش كار 

ُ ٘اي پٛستاي  ٗ ٔظش عيغت ايٓ اِىاْ تشاي واستشاْ ؽشايغي سا فشاُ٘ . فشآيٕذ تٌٛيذ، تاييذ ٚ أتؾاس ِحتٛا اعت" گشدػ واس"اص ٔمغ

ْ ٘اي " گشدػ واس٘اي. "ِي وٕذ وٗ تٗ ؽىً وٕتشي ؽذٖ اي تٗ تٌٛيذ ِحتٛاي ٚ أتؾاس آْ تپشداصٔذ ٗ تش اِىأاتي ٔظيش اػال پيؾشفت

ّ٘چٕيٓ ِي تٛأذ ٔمؼ ِّٙي دس " گشدػ واس. "ِٕاعة ٚ اِىأات پيچيذٖ تؼشيف ٚ تؼييٓ دليك ِشاحً واسي سا فشاُ٘ ِي وٕٕذ

 .فشآيٕذ٘اي واس گشٚ٘ي داؽتٗ تاؽذ

ُ ٘اي  ٗ اي تشاي أجاَ تٕظي تٗ فٛست وٍي گشدػ واس تايغتي تشاي اعتفادٖ وٕٕذٖ تغياس عادٖ تاؽذ ٚ دس ػيٓ حاي اِىأات پيؾشفت

 .ِختٍف تٛعظ افشاد فٕي سا اسائٗ وٕذ

 اتوماسيون اداري

ْ ٘ا، ِٛعغات ٚ ؽشوتٙا اعت ٗ ِٕذ ِي ؽٛٔذ . اِشٚصٖ اتِٛاعيْٛ اداسي يىي اص ٔياص٘اي افٍي عاصِا تٗ ؽىً سٚصافضٚٔي ِذيشاْ ػالل

. ْ فشآيٕذ٘اي خٛد اعتفادٖ وٕٕذ ٚ اص ايٓ عشيك واسايي ٚاحذ٘اي خٛد سا افضايؼ دٕ٘ذٚتا اص اِىأات آي تي تٗ ِٕظٛس تٙثٛد اتِٛاعي

ٗ ي خٛد سا اص عشيك آْ أجاَ ِي د٘ذ ٗ ي واس٘اي سٚصأ اِا ايٓ عيغتُ ايذٖ آٌي . آٔٙا عيغتُ ايذٖ آٌي سا تقٛس ِي وٕٕذ وٗ عاصِاْ وٍي

 ٚالؼا چيغت؟



 

ايٓ واس٘ا ِّىٓ اعت اص جٕظ . ؽّا تٗ اتِٛاعيْٛ اداسي ٚاسد ِي ؽٛيذ ٚ دس آٔجا فٙشعتي اص واس٘اي خٛد سا دسيافت ِي وٕيذ

ٗ ٘ايي تاؽذ وٗ تشاي ؽّا اسعاي ؽذٖ اعت، ِّىٓ اعت ٚظايف ؽّا دس چاسچٛب فشآيٕذ٘اي عاصِأي تاؽذ ٚ يا ِّىٓ اعت  ٔاِ

. يه لشاس ِاللات ٚ يا حتي يه تّاط تٍفٕي تاؽذ

ٗ ي خٛد سا أجاَ د٘يذ ٗ ٘ا پاعخ د٘يذ، ٚظايف خٛد سا أجاَ . ؽّا ِي تٛأيذ تا وّه عيغتُ اتِٛاعيْٛ اداسي واس٘اي سٚصأ تٗ ٔاِ

.  دادٖ ٚ ٔتايج سا گضاسػ وٕيذ

ٗ سيضي وٕيذ ؽّا ِي تٛأيذ . ّ٘چٕيٓ ؽّا ِي تٛأيذ اص عشيك عيغتُ اتِٛاعيْٛ اداسي، واس٘اي آتي خٛد ٚ يا ّ٘ىاساْ خٛد سا تشٔاِ

ٗ سيضي وٕيذف لشاس٘اي ِاللات خٛد سا تٕظيُ وٕيذ ٚ يا تشاي ّ٘ىاساْ خٛد ٚظايف جذيذي  ٗ ي آيٕذٖ خٛد سا تشٔاِ واس٘اي ٘فت

. ايجاد وٕيذ

 ويازمىذي ٌاي سيستم اتوماسيون اداري 

تٕا تٗ تؼشيفي وٗ اص عيغتُ اتِٛاعيْٛ اداسي اسائٗ ؽذ، الصَ اعت چٕيٓ عيغتّي اِىأات خافي سا فشاُ٘ عاصد ايٓ اِىأات 

: ػثاستٕذ اص

فرم ٌاي سازماوي 

َ ٘اي ِشتثظ تا آْ پيادٖ عاصي ؽٛٔذ اص ايٕشٚ الصَ اعت عيغتُ اتِٛاعيْٛ . تشاي پيادٖ عاصي فشآيٕذ٘اي عاصِأي عثيؼتا الصَ اعت فش

َ ٘اي عاصِأي دس اختياس لشاس د٘ذ َ ٘ا . اداسي لاتٍيت ٘اي ِٕاعثي تشاي ايحاد ٚ ِذيشيت فش اص عشفي تشاي ٔگٙذاسي اعالػات فش

َ ٘ا سا سٚي آْ رخيشٖ وشد تٗ ايٓ تشتية الصَ . الصَ اعت، عيغتُ تتٛأذ تأه اعالػاتي ِٕؼغفي سا اسائٗ وٕذ تا تتٛاْ اعالػات فش

ٗ ي تأه اعالػاتي داؽتٗ تاؽذ وٗ تتٛأذ دس ِذي عاصي عاختاس٘اي  اعت عيغتُ اتِٛاعيْٛ اداسي دس اتتذا ِذٌي تشاي تٛعؼ

َ ٘ا تىاس تشدٖ ؽٛد َ ٘ا تش اعاط ايٓ دادٖ ٘اي عاصِأي سا اسائٗ . اعالػاتي الصَ دس فش پظ اص آْ الصَ اعت ِحيغي تشاي عشاحي فش

. ّ٘چٕيٓ عيغتُ تايغتي اِىأات ِٕاعثي تشاي تٕظيُ گضاسػ ٘اي الصَ سا داؽتٗ تاؽذ. وٕذ

مذيريت وظايف سازماوي 

ٗ ي افٍي عيغتُ اتِٛاعيْٛ اداسي، ِذيشيت ٚظايف عاصِأي اعت عيغتُ تايغتي تتٛأذ سٚػ ِٕاعثي جٙت ثثت، . ٘غت

ٗ سصي، پيگيشي ٚ اسجاع واس٘اي عاصِأي سا اسائٗ وٕذ عيغتُ تايغتي ِفَٙٛ واستاتً سا تٗ خٛتي فشاُ٘ عاصد تا اص عشيك آْ . تشٔاِ

. واستشاْ تتٛإٔذ تشاحتي واس٘اي ِشتٛط تٗ خٛد سا دسيافت وشدٖ ٚ اص عشيك آْ گضاسػ فؼاٌيت ٘اي أجاَ ؽذٖ سا اسعاي وٕٕذ

ٗ سيضي واس٘اي آتي سا دس اختياس لشاس د٘ذ تا تٛعظ آْ پشعًٕ عاصِاْ تتٛإٔذ  ّ٘چٕيٓ عيغتُ تايغتي سٚػ ِٕاعثي تشاي تشٔاِ

ٗ سيضي وٕٕذ . واس٘اي آتي خٛد ٚ يا عايش ّ٘ىاساْ خٛد سا تشٔاِ



 

مكاتبات  

ِىاتثات ِّىٓ اعت اص عشيك ٔاِٗ، فىظ، اي ِيً ٚ يا . تخؼ ػّذٖ اي اص فؼاٌيت ٘اي عاصِأي اص عشيك ِىاتثات فٛست ِي گيشد

. الصَ اعت عيغتُ اتِٛاعيْٛ اداسي تتٛأذ اِىأات ِٕاعثي جٙت ثثت ٚ پيگيشي ايٓ ِىاتثات اسائٗ وٕذ. پياِه فٛست تگيشٔذ

مذيريت فرآيىذٌا و گردش كارٌا 

اص ايٕشٚ ٌضَٚ فشاُ٘ آٚسدْ اِىأات ِٕاعة جٙت . ٘ذف افٍي عيغتُ اتِٛاعيْٛ اداسي، اتِٛاعيْٛ فشآيٕذ٘اي عاسِأي اعت

اِىاْ تؼشيف گشدػ واس٘ا ٚ ِذيشيت آٔٙا تش اعاط . پيادٖ عاصي فشآيٕذ٘اي عاصِأي اص اٌضاِات افٍي عيغتُ ِحغٛب ِي ؽٛد

ُ ٘اي اتِٛاعيْٛ اداسي ِحغٛب ِي ؽٛد َ ٘اي عاصِأي ٔياصِٕذي افٍي عيغت . فش

ساختار سازماوي 

ْ پزيش ٔخٛا٘ذ تٛد تٗ . عثيؼتا پيادٖ عاصي عيغتُ اتِٛاعيْٛ اداسي تذْٚ تٛجٗ تٗ عاختاس عاصِأي ٚ ٔمؼ افشاد دس ايٓ عاختاس اِىا

.  ايٓ تشتية الصَ اعت عيغتُ سٚػ ِٕاعثي تشاي ِؼشفي ٚ ِذيشيت عاختاس عاصِأي سا ِؼشفي وٕذ

  

اتصال با ساير سيستم ٌا 

تشاي آٔىٗ پشعًٕ عاصِاْ تتٛإٔذ تٗ ؽىً ِٛفميت آِيضي اص اِىأات عيغتُ اتِٛاعيْٛ اداسي دس ساعتاي أجاَ واس٘اي خٛد 

ُ ٘اي عاصِأي سا فشاُ٘ عاصد . تٙشٖ ِٕذ ؽٛٔذ الصَ اعت ايٓ عيغتُ اِىأات ِٕاعثي جٙت اتقاي ٚ تشلشاسي استثاط تا عايش عيغت

ٗ ي اتضاس٘اي الصَ تشاي ايٓ اتقاي سا فشاُ٘ وٕذ . تٗ خقٛؿ عيغتُ اتِٛاعيْٛ اداسي تايغتي تتٛأذ اِىأات ِٕاعثي جٙت تٛعؼ

َ عاصي، سا فشاُ٘ وٕذ ٗ عاصي، ّ٘گا ّ٘چٕيٓ عيغتُ تايغتي أٛاع سٚيذاد٘اي . عيغتُ تايغتي عشٚيظ ٘اي ِٕاتغي جٙت تشٔاِ

. عيغتّي سا جٙت پشداصػ ٘اي تؼذي پؾتيثأي وٕذ

اتصال با پورتال سازماوي 

ُ ٘ا، ٔياص اتقاي عيغتُ اتِٛاعيْٛ اداسي تا پٛستاي عاصِأي اعت اتقاي . اص جٍّٗ ٔياصِٕذي ٘اي افٍي اتقاي تا عايش عيغت

ُ ٘اي ػٍّياتي سا تغٙيً ِي وٕذ اجتٕاب ٔاپزيش  اتِٛاعيْٛ اداسي تا پٛستاي عاصِأي تٗ ػٕٛاْ اتضاسي وٗ استثاط تيٓ واستشاْ ٚ عيغت

ٗ ي پٛستاي ٘اي عاصِأي . خٛا٘ذ تٛد اص ايٕشٚ عيغتُ اتِٛاعيْٛ اداسي تايتغي تتٛأذ اتقاي ٘اي ِٕاعثي تا اتضاس٘اي ِتذاٚي تٛعؼ

. تظيش ِايىشٚعافت ؽيشپٛيٕت فشاُ٘ وٕذ



 

ٗ تٕذي والْ اص اِىأات ٚ ٔياصِٕذي ٘اي افٍي ِي تٛاْ ِؼّاسي والْ عيغتُ سا تٗ ؽىً صيش تقٛيش وشد   اجضاي .تش اعاط ايٓ دعت

 :افٍي ايٓ ِؼّاسي ػثاستٕذ اص

 .وٗ عشٚيظ ٘اي افٍي ؽثىٗ ٚ عيغتُ ػاًِ سا دس اختياس لشاس ِي د٘ذ: ِايىشٚعافت ٚيٕذٚص عشٚس .1

 .وٗ عشٚيظ افٍي پايگاٖ دادٖ سا اسائٗ ِي وٕذ: SQLِايىشٚعافت  .2

ٗ ي عشٚيظ ٘اي افٍي استثاعي ٔظيش اي ِيً، فىظ ٚ : ِايىشٚعافت اوغچٕج عشٚس .3  ...جٙت اسائ

 .تشاي ِذيشيت اعالػات ٚ فشآيٕذ٘ا: CRMِايىشٚعافت  .4

 تشاي ِذيشيت ِحتٛا ٚ ِغتٕذات: ِايىشٚعافت ؽيشپٛيٕت عشٚس .5

 . تشاي اعتفادٖ دس واليٕت عايذ…,Outlook, Word, Excel, Accessِايىشٚعافت آفيظ ؽاًِ  .6
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امكاوات مايكروسافت سي آر ام در خصوظ سيستم اتوماسيون اداري 

تا تٛجٗ تٗ اِىأاتي وٗ الصَ اعت يه عيغتُ اتِٛاعيْٛ اداسي داؽتٗ تاؽذ، دس ايٓ تخؼ چگٛٔگي فشاُ٘ آٚسدْ ايٓ 

: ايٓ اِىأات ػثاستٕذ اص. اِىأات دس ِايىشٚعافت عي آس اَ تشسعي ِي ؽٛد

ٗ ي ِايىشٚعافت عي آس اَ اعت: مكاتبات .1 جذاي اص اِىاْ .  اِىاْ ثثت ِىاتثات تٗ ػٕٛاْ ٔٛػي اص لؼاٌيت ٘ا اص اِىأات اٌٚي

ٗ ي ِفا٘يّي ٔظيش  اِىاْ ثثت ِىاتثات " ؽشوت ٘ا"ٚ " اؽخاؿ"ثثت أٛاع ِىاتثات ٔظيش ٔاِٗ، فىظ ٚ اي ِيً عي آس اَ تا اسائ

ْ ٘ا سا فشاُ٘ ِي وٕذ ّ٘چٕيٓ عي آس اَ ِفا٘يّي ٔظيش اسجاع ِىاتثات سا تٗ خٛتي پؾتيثأي . دس پشٚٔذٖ ي اؽخاؿ ٚ عاصِا

. ِي وٕذ

ٗ سيضي ٚ اسجاع ٚظايف عاصِأي سا پٛؽؼ :مذيريت وطايف سازماوي .2  ِايىشٚعافت عي آس اَ تٗ خٛتي ِفا٘يُ ثثت، تشٔاِ

ٗ سيضي وٕٕذ... واستشاْ ِي تٛإٔذ فؼاٌيت ٘ايي اص جٕظ ٚظيفٗ، لشاس ِاللات، تّاط تٍفٕي، ٔاِٗ ٚ. ِي د٘ذ . سا ايجاد ٚ تشٔاِ

 .ّ٘چٕيٓ اؽخاؿ اص عشيك واستاتً خٛد ِي تٛإٔذ ٚظايف خٛد سا دسيافت وٕٕذ

 اِىأات عفاسؽي عاصي دس ِايىشٚعافت عي آس اَ تٗ خٛتي اِىاْ ايجاد ِٛجٛديت  ٘اي جذيذ اعالػاتي :فرم ٌاي سازماوي .3

َ ٘اي عاصِأي تش اعاط ايٓ ِٛجٛديت ٘ا سا اسائٗ ِي وٕذ تش اعاط ايٓ ِذي اعالػاتي واستشاْ ِي تٛإٔذ . ٚ ّ٘چٕيٓ ايجاد فش

َ ٘اي عاصِأي سا ايجاد ٚ ِذيشيت وٕٕذ  .أٛاع فش

 (Workflow Foundation)ِايىشٚعافت عي آس اَ تش اعاط ِٛتٛس گشدػ واس ِايىشٚعافت : مذيريت گردش كارٌا .4

ٗ ي ايجاد ٚ ِذيشيت . ِي تٛأذ تشاي پيادٖ عاصي گشدػ واس٘ا تىاس تشدٖ ؽٛد اِىأات ِايىشٚعافت عي آس اَ دس صِيٕ

 .گشدػ واس٘ا پيادٖ عاصي واًِ فشآيٕذ٘اي عاصِأي سا ِّىٓ ِي عاصد

 ِايىشٚعافت عي آس اَ تّاِي اِىأات الصَ تشاي ِؼشفي ٚاحذ ٘اي عاصِأي، ٔمؼ ٘اي عاصِأي ٚ :ساختار سازماوي .5

ُ ٘اي إِيتي ِشتٛعٗ سا فشاُ٘ ِي وٕذ  .تٕظي

ايٓ اتضاس ِي تٛأذ تشاي اتقاي . ِايىشٚعافت عي آس اَ داساي ِذي ٚ اتضاس واٍِي تشاي تٛعؼٗ اعت: اتصال بً ساير سيستم ٌا .6

ُ ٘اي عاصِأي ِٛسد اعتفادٖ لشاس گيشد  .ايٓ عيغتُ تٗ عايش عيغت

  

ُ ٘اي اتِٛاعيْٛ اداسي  ٗ ي عيغت ػالٖٚ تش ايٓ اِىأات عايش ٚيژگي ٘ا ٚ اِىأات ِايىشٚعافت عي آس اَ ِي تٛأذ دس تٛعؼ

: ايٓ اِىأات ػثاستٕذ اص. ِٛسد اعتفادٖ لشاس گيشد

 .اتقاي تا اوتيٛ دايشوتٛسي ِذيشيت واستشاْ دس عيغتُ سا تغياس عادٖ ٚ ِتّشوض ِي وٕذ: اتصال با اكتيو دايركتوري .1

 اتقاي عي آس اَ ٚ ؽيشپٛيٕت اِىأات ِٕحقش تٗ فشدي دس جٙت استماء اِىأات عيغت اتِٛاعيْٛ :اتصال با ضيرپويىت .2

. اداسي تش اعاط اِىأات ؽيشپٛيٕت فشاُ٘ ِي عاصد



 

 اص عشيك اتقاي تا واِيٛٔيىؾيٓ عشٚس، اِىأات ِٕحقش تٗ فشدي ٔظيش اعتفادٖ اص اِىأات :اتصال با كاميوويكيطه سرور .3

. تٍفٕي دس عيغتُ اتِٛاعيْٛ اداسي فشاُ٘ ِي ؽٛد

 اص عشيك اتقاي تا اٚت ٌٛن واستشاْ ِي تٛإٔذ اص تّاِي ٚيژگي ٘اي ساتظ واستش اٚت ٌٛن دس استثاط تا :اتصال با اوت لوك .4

. عيغتُ اتِٛاعيْٛ اداسي تٙشٖ ِٕذ ؽٛٔذ

تٗ ٘شحاي ِايىشٚعافت عي آس اَ يه عيغتُ ِذيشيت استثاط تا ِؾتشياْ اعت، تٗ ايٓ تشتية : مذيريت ارتباط با مطتريان .5

. ِي تٛأذ ػالٖٚ تش عيغتُ اتِٛاعيْٛ اداسي واستشد٘اي تخققي دس تخؼ ٘اي تاصاسياتي، فشٚػ ٚ خذِات سا اسائٗ وٕذ

ٗ اي اص ِٛجٛديت ٘اي اص پيؼ  تؼشيف ؽذٖ  ٔظيش :موجوديت ٌاي از پيص تعريف ضذي .6 اؽخاؿ، ؽشوت ٘ا، واال، " ِجّٛػ

ُ ٘اي اتِٛاعيْٛ سا تغشيغ وٕذ ٗ ي عيغت . عفاسػ، پيؼ فاوتٛس ٚ دٖ ٘ا ِٛسد ديگش ِي تٛأذ تٛعؼ

 

 مايكروسافت ضيرپويىت

ٗ ي ِذيشيت ِحتٛا پيادٖ ِي وٕذ تذاْ ِؼٕا وٗ تٗ عاختاس٘اي اعالػاتي وّتش عاختاسيافتٗ ٚ  ٘شگاٖ ٔياصِٕذي ٘اي عيغتُ جٕث

تٗ ايٓ تشتية ؽيشپٛيٕت ِحً ِذيشيت ِحتٛا . ِٕؼغف تش ٔياص ِي ؽٛد ؽيشپٛيٕت ِي تٛأذ ضؼف ٘اي عي آس اَ سا پٛؽؼ د٘ذ

 .خٛا٘ذ تٛد

ٗ اي ٔظيش اعالػات لشاسدادي، . يه ِثاي ِي تٛأذ ايٓ ٚضؼيت سا تخٛتي سٚؽٓ عاصد ِفَٙٛ پشٚژٖ اص يىغٛ تا ِفا٘يُ عاختاس يافت

ٗ اي ٔظيش ... ِؾخقات واسفشِا، اعالػات اسواْ ٚ اؽخاؿ ِشتثظ، ٚ عشٚواس داسد ٚ اص يه  عشف تا ِحتٛا٘اي غيش عاختاس يافت

تٗ فٛست وٍي اعالػات . ٔياص داسد... ِحذٚدٖ ي پشٚژٖ، اخثاس پشٚژٖ، اعٕاد ٚ ِغتٕذات وّىي، اعتشاتژي ٘اي اجشايي ٚ 

تا ايٓ ِمذِٗ تذيٙي اعت ٘شچمذس . عاختاسيافتٗ دس عي آس اَ رخيشٖ خٛإ٘ذ ؽذ ٚ عايش اعالػات دس يه عايت اص ٔٛع ؽيشپٛيٕت

ٗ تش ِي وٕذ، ِي تٛأذ ايٓ اعالػات سا تٗ عي آس اَ ِٕتمً وٕذ تشاي ِثاي ِّىٓ اعت تا تشسعي . عاصِاْ اعالػات پشٚژٖ سا عاختاسيافت

 عاصِاْ ِٛفك ؽٛد آٔشا اص يه ِفَٙٛ غيش عاختاس ياافتٗ وٗ ِّىٓ اعت دس يه لاٌة يه عٕذ تاؽذ تٗ "محذودي ي پروژي"ِفَٙٛ 

ِفِٙٛي عاختاس يافتٗ ؽاًِ سوٛسد٘ا تا ِختقات ِؾخـ تثذيً وٕذ، آٔگاٖ ِي تٛأذ ايٓ ِفَٙٛ سا اص ؽيشپٛيٕت تٗ عي آس اَ ِٕتمً 

 .عاصد

ديگش ٚيژگي ِتفاٚت ؽيشپٛيٕت ٔغثت تٗ ِايىشٚعافت عي آس اَ وٗ ِيتٛٔذ دس تشآٚسدٖ عاختٓ ٔياصِٕذي ٘اي پشٚژٖ ِفيذ تاؽذف 

ٗ ي اسائٗ اعت ٗ ي اسائٗ دس ِايىشٚعافت عي آس اَ تٗ ػٕٛاْ يه عيغتُ عاختاس يافتٗ تيؾتش ؽثيٗ يه اپٍيىيؾٓ . ؽىً ظا٘شي الي الي

ٗ ي اسائٗ دس ؽيشپٛيٕت ؽثيٗ يه ٚب عايت ايٕتشٔتي اعت ٗ ي . عاصِأي اعت، دسحاٌيىٗ الي ايٓ تفاٚت تٗ عٛس ِؾخـ دس تجشت

ٗ  دس عي آس اَ ِٕاعة پشعًٕ عاصِأي اعت وٗ آِٛصػ ٘اي الصَ دس خقٛؿ اعتفادٖ اص آْ سا دسيافت . واستشاْ تاثيش ِي گزاسد اسائ



 

وشدٖ أذ دس حاٌيىٗ ٚب عايت ٘اي ؽيشپٛيٕت تا عٌٙٛت تيؾتشي ِي تٛأذ تٛعظ اؽخافي وٗ أذن آؽٕايي تا ِفا٘يُ ٚب عايت ٘ا 

تٗ ايٓ تشتية اگش لشاس اعت اِىأاتي اص عيغتُ دس اختياس واستشأي لشاس گيشد وٗ فشفت دسيافت . داسٔذ ِٛسد اعتفادٖ لشاس گيشد

ٗ ي وافشِا ٚ يا عايش اؽخاؿ ِشتثظ، تٙتش  آِٛصػ ٘اي الصَ سا ٔذاسٔذ، ِثال واسِٕذاْ ِٛلت يه پشٚژٖ ٚ يا حتي واستشأي اص ٔاحي

 .اعت ايٓ اِىأات دس ؽيشپٛيٕت ِٛسد ٔظش لشاس گيشد

يىي ديگش اص ٚيژگي ٘اي ؽيشپٛيٕت تٛأايي تاالي آْ دس رخيشٖ عاصي ِغتٕذات ٚ اِىأاتي ٔظيش وٕتشي ٔغخ اعت وٗ آْ سا عيغتُ 

ٗ ي ٔغثتا حجيّي اص . ِٕاعة تشي تشاي ٔگٙذاسي ِغتٕذات ِي وٕذ تٗ ايٓ تشتية اگش لشاس تاؽذ ِخضٔي تشاي ٔگٙذاسي ِجّٛػ

 .ِغتٕذات عشاحي ؽٛد دسعت تش آٔغت وٗ تشاي ايٕىاس ؽيشپٛيٕت أتخاب ؽٛد

ٚ ٔٙايتا اِىأات ِٕاعة تشاي جغتجٛ تاػث ِي ؽٛد ٘ش گٛٔٗ عشح سيضي تشاي پؾتيثأي اص جغتجٛ تش اعاط اِىأات ؽيشپٛيٕت 

ٗ سيضي ؽٛد  :تٗ ايٓ تشتية ٔمؼ ٘اي افٍي ؽيشپٛيٕت دس عيغتُ ػثاست خٛإ٘ذ تٛد اص. تشٔاِ

ٗ ي ِحتٛاي غيش عاختاس يافتٗ: مذيريت محتوا .1  .تشاي ٔگٙذاسي ٚ اسائ

ً ي مبتىي بر وب .2 ٗ ي اِىأات تٗ ؽىً عادٖ تش ٚ اص عشيك ٚب عايت ؽيشپٛيٕت:ارائ  . تشاي اسائ

 .تشاي ٔگٙذاسي اعالػات حجيُ ٔظيش ِغتٕذات پشٚژٖ ٘ا: رخيري سازي مستىذات .3

ٗ ي سٚػ ٘اي ِٕاعة تشاي جغتجٛ دس اعالػات ٚ ِحتٛاي عاصِأي:جستجو .4  . اسائ

 مايكروسافت اكسچىج سرور

ُ ٘ا ٚ اسعاي ٘ؾذاس٘ا سا تش ػٙذٖ خٛا٘ذ  ٗ ي عشٚيظ ٘اي ّ٘ىاسي ٔظيش اي ِيً، ِذيشيت تمٛي ٗ ي اسائ ِايىشٚعافت اوغچٕج ٚظيف

اؽخاؿ ػالٖٚ تش داؽتٓ فٕذٚق ٘اي پغتي تش سٚي عيغتُ عي آس اَ، اص فٕذٚق پغت اٌىتشٚٔيىي اوغچٕج عشٚس اعتفادٖ . داؽت

اِىأات اوغچٕج عشٚس تٗ دٚ فٛست . تٗ خقٛؿ ٘ؾذاس٘اي عيغتُ اص ايٓ عشيك تشاي اؽخاؿ اسعاي خٛا٘ذ ؽذ. خٛإ٘ذ وشد

 . ٚ يا ِغتميّا تٛعظ آٚت ٌٛن اعتفادٖ خٛا٘ذ ؽذOutlook Web Accessِثتٕي تش ٚب تش اعاط عيغتُ 

 


