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هدف
ّدف اصلی از ایي درض ،ایجاد ارتثاط تیي آهَختِ ّای داًؽجَیاى در درٍض اًتساػی فٌاٍری اطالػات ًظیر هدیریت
اظتراتصیک ،تجارت الکترًٍیک ٍ درٍض ػولیاتی ًظیر پایگاُ دادُ ،ؼثکِ ٍ ترًاهِ ًَیعی هی تاؼد .در ایي راظتا اّداف
فرػی زیر دًثال هی ؼًَد:


آؼٌایی تا ا جسای ظازًدُ راُ حل ّای فٌاٍری اطالػات ٍ هتدٍلَشی ّای ایجاد یک ظیعتن از طریق ترکیة ایي اجسا



ؼٌاخت ظاهاًِ ّای رایج ٍ حَزُ کارترد ّر یک از آًْا ًظیر  ، ERP, CRMپرتال ٍ ...



آؼٌایی تا هیاى افسارّا ٍ پلتفرم ّای قاتل اظتفادُ در طراحی راُ حل ّای فٌاٍری اطالػات



آؼٌایی تا هفاّین تَلید ظیعتن ّای هدرى ٍ فٌاٍری ّای رٍز



آؼٌایی تا رٍؼْای هَاجِْ تا ظیعتن ّای قدیوی در ظازهاى ّا
ظازهاًْایی کِ در ایي درض تِ ػٌَاى ّدف در ًظر گرفتِ هی ؼًَد ،ظازهاى ّای تسرگ ٍ تَزیغ ؼدُ ّعتٌد کِ ًیاز تِ
راّکارّای تَزیغ ؼدُ ٍ پیچیدُ تر فٌاٍری اطالػات دارًد.

سرفصل هطالب
 .1هقدهِ
 .aآؼٌایی تا اظتراتصی ّای ظازهاًی
 .bآؼٌایی تا ظیعتن ّای رایج در حَزُ کعة ٍ کار
.c

آؼٌایی تا ظازهاًْا ٍ ظیعتن ّای تَزیغ ؼدُ

 .2آؼٌایی تا ظیعتن ّای کارتردی
 .aتؼریف ظیعتن ّای کارتردی
 .bآؼٌایی تا ظیعتن ّای کارتردی رایج ًظیر
.c

ERP, CRM, Portal

ًحَُ ارتثاط ظیعتن ّای کارتردی تا اظتراتصی ّای ظازهاًی

 .dهدلعازی فرایٌدّای ظازهاًی
ً .eحَُ ؼٌاظایی ظیعتن ّای کارتردی تر اظاض فرایٌدّای ظازهاًی
.f

هتدٍلَشی ؼٌاظایی ظیعتن ّای کارتردی

 .3هؼواری
 .aهؼواری ًرم افسار
 .iآؼٌایی تا هفاّین ٍ تؼاریف هؼواری ًرم افسار
 .iiظثک ّای هؼواری ًرم افسار
 .iiiهؼواری هثتٌی تر هَلفِ
 .ivهقایعِ اًَاع هؼواری ًرم افسارّای ظازهاًی
 .bهؼواری دادُ ّا
 .iآؼٌایی تا فرایٌد تدٍیي هؼواری دادُ
 .iiآؼٌایی تا هفاّین کالظتریٌگ ٍ پارتیؽي تٌدی
 .iiiآؼٌایی تا رٍغ ّای آًالیي اًتقال اطالػات ًظیر ٍب ظرٍیط
 .ivآؼٌایی تا رٍغ ّای آفالیي اًتقال اطالػات ًظیر رپلیکیؽي
 .cهؼواری راُ حل
 .4یکپارچِ ظازی ظیعتن ّا
ً .aحَُ هَاجِْ تا ظیعتن ّای قدیوی هَجَد در ظازهاى
ً .bحَُ یکپارچِ ظازی ظیعتن ّا تا ّن (یا تا ظیعتن ّای قدیوی)
.c

اًثارُ دادُ ّا ٍ اظتفادُ از آى جْت یکپارچِ ظازی

 .dاظتراتصی ّای تؼَیض یا تازظازی ظیعتن ّای قدیوی
 .eالگَّای هٌْدظی هجدد
 .5هیاى افسارّا ٍ تکٌَلَشی ّای ًَیي جْت تؼاهل ظیعتن ّا تا ّن
 .aهؼواری ظرٍیط گرا
ٍ .bب ظرٍیط... ٍ J2EE ،CORBA ،
 .cهدیریت تراکٌػ ّای تَزیغ ؼدُ
 .dتثادل پیام تِ صَرت غیر ّوگام
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