SAMFONY
TELECOM Business Support System
ساهاًه جاهع پشتیباًی ٍ هدیریت کسب ٍ کار تلکام

هقدهه
یىی اظ ذهٛنیبت شاتی اغّت فًبٞبی وؿت  ٚوبض٘ ،طخ تغییطات ظیبز ثٚ ٝاؾُ ٝقطایٍ ثبظاض اؾتٚ .خٛز ؾیؿتٓ ٞبی اَالػبتی و ٝلبزض ثبقٙس زض وٛتبٜ
تطیٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ تغییطات ٔٛضز ٘یبظ ضا اػٕبَٔ ،سیطیت  ٚاخطا وٙس اظ إٞیت ثبالئی ثطذٛضزاض اؾت .ؾبٔب٘ ٝپكتیجب٘ی وؿت  ٚوبض ثؼٛٙاٖ ٘مُ ٝوب٘٘ٛی
ٔٛفمیت زض خصة ،حفظ ٔكتطیبٖ  ٚایدبز ؾطٚیؽ ٞبی خصاة زض ثبظاض ضلبثتی  ٚفًبی وؿت  ٚوبض پٛیبٔ ،حؿٛة ٔی ٌطزز .ؾبٔب٘ ٝپكتیجب٘ی وؿت ٚوبض یب
ث ٝاذتهبض  BSSضا ٔیتٛاٖ لبثّیتٟب  ٚتٛإ٘ٙسیٟبی ٘طْ افعاضی  ٚفطآیٙسی یه قطوت زض پكتیجب٘ی اظ فطآیٙسٞبی ػّٕیبتی ذٛز ثٙٔ ٝظٛض ثطآٚضز ؾبظی ٘یبظٞبی
ٔكتطیبٖ  ٚحفظ ؾٛٔ ٚ ٟٓلؼیت ثبظاض زض ٔیبٖ ضلجب ٘بٔیس .ایٗ ؾبٔب٘ ٝث ٝؾبظٔبٖ ٞب  ٚقطوت ٞب زض افعایف أٙیت زضآٔس ،ؾطػت  ٚویفیت پكتیجب٘ی اظ
وبضوطزٞبی ؾبظٔبٖ قبُٔ ثبظاضیبثی ،فطٚـ ،لطاضزازٞب ،اضائ ٝا٘ٛاع ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثٔ ٝكتطیبٖ وٕه ٔی وٙس.
تؼسز ٔكتطیبٖ ،تٛٙع ؾطٚیؿٟب  ٚؾطػت ثبالی تغییطات ثبظاض ضلبثت اؾت .پیچیسٌی ٔطاحُ  ٚفطآیٙسٞبی تؼطیف ٔحه ،َٛثبظاضیبثی ،فطٚـٔ ،سیطیت أٛض
ٔكتطیبٖ  ... ٚاظ ٕٟٔتطیٗ چبِكٟبی قطوتٟبی اضائ ٝزٙٞس ٜذسٔبت تّىبْ اؾت ثٙحٛیى ٝزض نٛضت ػسْ اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبی ٔٙبؾت  ٚپٛیب ،ؾم ٌٛقطوت پؽ
اظ ٔست وٛتبٞی لبثُ پیف ثیٙی اؾت .چبضچٛة ٘طْ افعاضٞبی  BSSزض حٛظ ٜتّىبْ زض اؾتب٘ساضزی خٟب٘ی تحت ػٛٙاٖ  eTOMتؼطیف قس ٜاؾتٔ .تبؾفب٘ٝ
٘طْ افعاضٞبی ٔٛخٛز اغّت ثب اؾتب٘ساضز فٛق ٕٞرٛا٘ی ٘ساقتٔ ٚ ٝكىالت ػسیس ٜای ضا ثطای قطوتٟبی ذسٔبت تّىبْ ثٛخٛز آٚضز ٜاؾت.

ساهاًه پشتیباًی کسب ٍکار ()BSS
ؾیٕٞ ٖٛطثت ( ثط٘س ٜخبیعٛ٘ ٜثُ زض ػّ ْٛالتهبزی) تؼطیفی اظ ؾیؿتٓ ٞبی پكتجبتی وؿت  ٚوبض( زضؾبَ  )1791ثطای اِٚیٗ ثبض اضائ ٝزاز ٜاؾت
«٘مُ ٝاتهبَ ثیٗ فًبی ذبضخی قطوت (ٔكتطیبٖ  ،قطوب  ،تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ) ٔ ٚحهٛالت ٚذسٔبت .ثُٛض ذالن ٝایٗ اضتجبَبت زض قىُ ظیط ٕ٘بیف زازٜ
قس ٜاؾت:

یىی اظ ذهٛنیبت شاتی نٙبیغ اضتجبَبت ٔ ٚربثطات ثبال ثٛزٖ ٘طخ تغییطات  ٚفطنتٟبی ظیبز ثطای ایدبز وؿت  ٚوبضٞبی خسیس زض ایٗ حٛظٜ
اؾتٔ.ی تٛاٖ ث ٝخطات ٌفت ،ؾبٔب٘ ٝپكتیجب٘ی وؿت  ٚوبض (٘ )BSSمُ ٝوب٘٘ٛی ٔٛفمیت زض خصة ،حفظ ٔكتطیبٖ  ٚایدبز ؾطٚیؽ ٞبی خصاة زض
ثبظاضضلبثتی ،زائٕب زض حبَ تح َٛایٗ حٛظٔ ٜحؿٛة ٔی ٌطزز .ایٗ ؾبٔب٘ ٝث ٝؾبظٔبٖ ٞب  ٚقطوت ٞب زض افعایف أٙیت زضآٔس ٞب  ،ویفیت پكتیجب٘ی اظ
وبضوطزٞبی ؾبظٔبٖ قبُٔ ثبظاضیبثی  ،فطٚـ  ،لطازازٞب ،اضائ ٝا٘ٛاع ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثٔ ٝكتطیبٖ وٕه ٔی وٙس.

هدیریت ارتباط با هشتریاى ()CRM
ثُٛض ذالنٔ ٝیتٛاٖ  CRMضا زض ایٗ لبِت تؼطیف ٕ٘ٛز:
• فطایٙسی خٟت ٌطزآٚضی  ٚیىپبضچٝؾبظی اَالػبت ٔطتجٍ ثب ٔكتطیبٖ ثٙٔ ٝظٛض ثٟطٜثطزاضی ٔؤثط ٞ ٚسفٕٙس زض خٟت حفظ  ٚخصة ٔكتطیبٖ.
• یه اؾتطاتػی اؾت ثطای یبفتٗ ٘یبظٞبی ٔكتطی ٘ ٚح ٜٛضفتبض زض ایدبز اضتجبٌ ثب ٔكتطی ثٙٔ ٝظٛض حساوثط ٕ٘ٛزٖ ؾٛز  ٚحسالُ ٕ٘ٛزٖ ٞعیٞ ٝٙب ثب
ٞسف ایدبز ضيبیت ٔكتطی .
• اظ ٔ ٟٓتطیٗ وبضثطز ٞبی ایٗ ٘طْ افعاض ؾبظٔب٘سٞی ،ذٛزوبضؾبظی ،ثٍٟٙبْ ؾبظی فطایٙسٞبی فطٚـ  ،ثبظاضیبثی ،ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ ٔی ثبقس.
ٕٟٔتطیٗ ٔعایبی ثىبضٌیطی  CRMزض ؾبظٔبٟ٘ب ث ٝلطاض ظیط اؾت:
• افعایف وبضایی  ٚویفیت ذسٔبت

• وبٞف ٞعیٞ ٝٙبی وّی ؾبظٔبٖ
• تؿٟیُ تهٕیٓ ٌیطی ثطای ٔسیطاٖ
• افعایف ؾٛز
• ثٟجٛز تٛؾؼٔ ٝحهَٛ
• ثٟجٛز ثط٘بٔ ٝضیعی

ٍیژگی های CRM ٍ BSS
 BSSث ٝػٛٙاٖ ٕٟٔتطیٗ ؾبٔب٘ ٝاضائ ٝذسٔبت ثٔ ٝكتطیبٖ  ،تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ  ٚقطوبی تدبضی ٚظیفٔ ٝسیطیت پٙح ظیط ؾیؿتٓ شیُ ضا زاضز:
ٔ سیطیت ٔحهٛالت  ٚذسٔبت :پكتیجب٘ی تٛؾؼ ٝا٘ٛاع ذسٔبت ٔ ٚحهٛالت ٔ ،سیطیت ثبظایبثی  ٚفطٚـ  ،قٙبؾبیی ثبظاض ٞبی ٞسف ،اخطای ا٘ٛاع
وٕپیٗ ٞبی تجّیغبتی  ،لیٕت ٌصاضی ذسٔبت ٔ ٚحهٛالت ثط اؾبؼ ٘یبظ ثبظاض.

ٔ سیطیت اضتجبٌ ٔكتطیبٖ ٔ :سیطیت قجى ٝفطٚـ ٚ
ٔسیطیت قطوبی تدبضی  ٚفطٚقٙسٞ ٜب ،أىبٖ پیبز ٜؾبظی
قجىٞ ٝبی فطٚـ چٙس ؾُحی  ٚؾّؿّٔ ٝطاتجی پیچیس،ٜ
اضائ ٝؾطٚیؽ  24x9تحت ٚة ث ٝقطوب  ،فطٚقٙسٌبٖ ٚ
ٔكتطیبٖ  ،خٌّٛیطی اظ ا٘ٛاع قیٞ ٜٛبی والٞجطزای ٚ
تمّت  ،اضائ ٝا٘ٛاع ذسٔبت ث ٝنٛضت ٔؿتمیٓ ثٔ ٝكتطیبٖ
() self service

ٔ سیطیت زضآٔس ٞب ٔ :سیطیت زضآٔس ٞب زض نسٚض نٛضت
حؿبة ٔ ،حبؾج ٝپٛضؾب٘ت ٞب  ٚأىبٖ تؼطیف پٛضؾب٘ت
ٞبی قطوب  ٚفطٚقٙسٌبٖ  ٚحتی ٔكتطیبٖ ثب اؾتفبز ٜاظ ظیط
ؾیؿتٓ لٛا٘یٗ تدبضی ٔ ،سیطیت پطزاذت ٞب ( پكتیجب٘ی اظ ا٘ٛاع قیٞ ٜٛبی پطزاذت قبُٔ  ،پطزاذت اظ اػتجبض ،فیف ٚاضیعی  ، POS ،چه ٚ
پطزاذت آ٘الیٗ)

ٔ سیطیت ؾفبضقبت  ٚلطاضزاز ٞب :ثط اؾبؼ ٘ٛع فطایٙس ٞبی زاذّی قطوت زض پیبز ٜؾبظی ٔ ٚسیطیت ؾفبضقبت ٔی ثبیؿت زض اثتسا ثب اؾتفبزٜ
اظ ثرف ٔسیطیت چطذٞ ٝبی وبضی  ،فطایٙسٞبی ٔطث ٌٛث ٝا٘ٛاع ؾفبضقبت زض ؾیؿتٓ َطاحی  ٚاخطا ٌطزز .ثب تٛخ ٝث ٝزؾتطؾی ث ٝؾیؿتٓ

تٛؾٍ تیٓ ؾتبزی ٞ ٚطیه اظ ٔكتطیبٖ ،قطوب  ٚفطٚقٙسٌبٖ ث ٝؾبٔب٘ ٝزض  24x9أىبٖ ٔسیطیت ؾفبضقبت ثط اؾبؼ چطذ ٝوبضی َطاحی
قس ٜوبٔال پیبز ٜؾبظی قس ٜاؾت.

ٔ سیطیت قطوبی تدبضی :تؼطیف ٔ ٚسیطیت قطوبی تدبضی  ٚػبّٔیٗ فطٚـ زض ؾبٔب٘ ٝپكتیجبتی وؿت  ٚوبض ،لبثّیت تؼطیف ظیط ٌط ٜٚثٝ
نٛضت زضذتی ٘ ٚبٔحسٚز ثطای ػبّٔیٗ فطٚـ ،تؼطیف پٛضؾب٘ت  ٚترفیف ثط حؿت ٕ٘بیٙس ،ٜلبثّیت تؿٛی ٝحؿبة زض ِحظ ٝثب ػبّٔیٗ فطٚـ،
لبثّیت قبضغ حؿبة  ٚپطزاذت اظ اػتجبض تٛؾٍ ٕ٘بیٙس.ٜ

ؾبٔب٘ٔ ٝسیطیت اضتجبٌ ثب ٔكتطیبٖ ثؼٛٙاٖ انّیتطیٗ پبیٍب ٜزازٔ ٜكتطیبٖ زاضای ظیط ؾیؿتٕٟبی ظیط اؾت:
 ثبظاضیبثی:
• زضج اَالػبت تفهیّی ٔكتطیبٖ زض یه ثب٘ه اَالػبتی
• َجم ٝثٙسی ٔكتطیبٖ زض ٌطٟٞٚبی ٔرتّف ثب تٛخ ٝث ٝپیف فطيٟبی ٔسیطیتی
• اضؾبَ ذٛزوبض وبتبِٛي  ٚاَالػبت ٔحه َٛثطای ٔكتطیبٖ
• لبثّیت تحّیُ اَالػبت ٔكتطیبٖ ،قٙبؾبیی اٍِٞٛبی ذطیس  ٚاضائ ٝیه ثط٘بٔ ٝثبظاضیبثی ٞسفٕٙس ثب اثعاضٞبی BI

 فطٚـ:
• اضائ ٝپیكٟٙبزات ذطیس ثٔ ٝكتطی ثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝع ٔحه َٛا٘تربثی  ٚاضتجبٌ آٖ ثب زیٍط ٔحهٛالت
• ٔحبؾج ٚ ٝاضائ ٝترفیفبت ذطیس ثٔ ٝكتطیبٖ ثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝع ٔكتطی ٔ ٚیعاٖ ذطیس
•

اضائ ٝأىبٖ ا٘تربة ٔحهٛالت ،لُؼبت ٌ ٚعیٞ ٝٙبی ٔرتّف زض یه فًبی ٌفتٍٛی زَٚطفٝ

• ٔحبؾج ٝلیٕت تٕبْ قس ٜوبال ثب تٛخ ٝثٔ ٝحُ تحٛیُ ،ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ ،ثیٕٔ ،ٝبِیبت ٞ ٚعیٞ ٝٙبی ايبفی

 ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ
• ایدبز أىبٖ پیٍیطی ٔحهٔ َٛكتطی تب ِحظ ٝتحٛیُ ثٚ ٝی
•

أىبٖ َطاحی ٘ظطذٛاٞی زٚض ٜای زض ٔٛضز ٔحهٛالت ،ذسٔبت ٔ ٚیعاٖ ضيبیتٕٙسی ٔكتطیبٖ

•

اضائ ٝاَالػبت زض ٔٛضز ٔطاوع ٔ ٚحّٟبی اضائ ٝذسٔبت ثٔ ٝكتطیبٖ

• اَالع ضؾب٘ی زٚض ٜای زض ٔٛضز آذطیٗ ٔحهٛالت  ٚذسٔبت

زیر سیستن های ساهاًه هدیریت پشتیباًی کسب ٍ کار سوفًَی
ثب آقٙبیی ثیكتط ثب ظیط ؾیؿتٕٟبی ٘طْ افعاض ،وبضقٙبؾبٖ ٔ ٚسیطاٖ ؾبظٔبٟ٘ب زض ظٔبٖ تهٕیٓ ؾبظی  ٚا٘تربة ضا ٜحُ ٞب ثطای ٔكىالت ٔٛخٛز
ٔیتٛا٘ٙس ٔكىالت ضا ٞطچ ٝثٟتط ٔسیطیت ٕ٘بیٙس.
.1

سیستن هدیریت گردش های کاری (:)Workflow Management

ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٌطزـ ٞبی وبضی ثؿتطی فطأ ٓٞی آٚضز تب ثٛؾیّ ٝآٖ ا٘دبْ فطایٙسٞبی ؾبظٔب٘ی  ٚیب ث ٝػجبضت زیٍط ٔسیطیت خطیبٖ وبضی ؾبظٔبٖ ثط
اؾبؼ فطآیٙسٞب ث ٝنٛضتی وبٔال ٔىب٘یع ٚ ٜذٛزوبض زض آیس .ثب اؾتفبز ٜاظ ایٗ اثعاضٔ ،سیطاٖ  ٚثط٘بٔ ٝضیعاٖ ؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘ٙس فطآیٙسٞبی اخطایی ؾبظٔبٖ ضا
ُٔبثك ٘ظط ذٛز تؼطیف ٕ٘ٛز ٚ ٜزض ٞط ظٔبٖ تغییط زٙٞس.
ٔؿئِٛیٗ اخطای فطآیٙس ٞب زض ٔٛضز ٘ح ٜٛاخطای فطآیٙس ٞبی تحت ٔؿئِٛیت ذٛز اَالػبت وبُٔ  ٚث ٝضٚظ زضیبفت ٕ٘ٛز ٚ ٜزض ٞط ِحظٔ ٝی تٛا٘ٙس ثط
ض٘ٚس اخطای ٞط یه اظ فطآیٙس ٞب تبثیط ٌصاض٘سٔ .سیطاٖ ؾبظٔبٖ ث ٝآؾب٘ی ٘ظبضت زلیمی ثط ض٘ٚس اخطای ضٚاَ ٞبی خبضی زض ؾبظٔبٖ ذٛز زاقتٌ ٚ ٝعاضـ ٞبی
آٔبضی اضائ ٝقس ٜتٛؾٍ ؾیؿتٓ  ،اَالػبت ثؿیبض ثب اضظقی ضا زضخٟت ثبظ ٟٔٙسؾی فطآیٙسٞبی وبضی  ٚتدبضی ؾبظٔبٖ  ٚثٟجٛز فطآیٙس ٞب زض اذتیبض ٔی ٌصاضز.

ثطای ا٘تمبَ یب ٌصاض اظ یه ٚيؼیت ثٚ ٝيؼیت زیٍط  ،لٛا٘یٗ یب ٍٟ٘جبٖ یب ٌبضز ٚخٛز زاضز و ٝزض نٛضت تبییس ٔ ٚحطظ قسٖ ایٗ لٛا٘یٗ أىبٖ ٌصاض اظ
یه ٚيؼیت ثٚ ٝيؼیت زیٍط أىبٖ پصیط ذٛاٞس ثٛز .ثطای ٔثبَ زض تهٛیط ثبال ٌطزـ ؾبز ٜای اظ ٘هت ؾطٚیؽ  ADSLث ٝنٛضت ٌطزـ وبضی اضائ ٝقسٜ
اؾت.

٘ىت ٝحبئع إٞیت زض ؾبٔب٘ ٝپكتیجب٘ی وؿت  ٚوبض ؾٕف٘ٛی ٘ح ٜٛاضائ ٝا٘ٛاع ؾطٚیؽ ٔ ٚحهٔ َٛیجبقس .ازػبی ٔب آٖ اؾت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ایٗ ؾیؿتٓ
قٕب لبزض ذٛاٞیس ثٛز ٞط ٘ٛع ؾطٚیؽ یب ٔحهِٛی ضا ثٔ ٝكتطیبٖ ذٛز اضائٕ٘ ٝبییس .ثطای آقٙب قسٖ ٘ح ٜٛفؼبِیت ایٗ ؾیؿتٓ ٕٞ ٚیُٛٙض آقٙبیی ثب ٘مف
ٌطزـ وبضی ثط اؾبؼ تهٛیط ظیط ٔی تٛاٖ ثٔ ٝؼطفی ؾیؿتٓ پطزاذت.

ٕٞبُ٘ٛض و ٝزض تهٛیط آٔس ٜاؾتٕ٘ ،بی وّی ؾیؿتٓ ثب ٔٛخٛزیت ٔكتطیبٖ آغبظ ٔی ٌطزز .تٕبٔی ٔكتطیبٖ ث ٝػٛٙاٖ انّی تطیٗ ؾطٔبی ٝؾیؿتٓ زض
ثب٘ه اَالػبتی ث ٝػٛٙاٖ یه ٔٛخٛزیت ٔؿتمُ ٍٟ٘ساضی ٔی ٌطزز .ثط اؾبؼ فؼبِیت ٞب قطوت یؼٙی فطٚـ ؾطٚیؽ یب وبال ٌطزـ وبضی ثب ٘ظط ٕٞ ٚبٍٙٞی
ثرف فطٚـ تٟیٔ ٝی ٌطزز .ؾپؽ ثط اؾبؼ ؾفبضـ ٞبی ٔكتطیبٖ یؼٙی ذطیس ٕٞبٖ ؾطٚیؽ یب وبالی ٔٛضز ٘ظط ٌطزـ وبضی ث ٝؾیؿتٓ ايبف ٝقس ٚ ٜثط
اؾبؼ ضٚیسازٞبی ٔرتّف اظ خّٕ ٝپطزاذت ٞعی ٝٙؾطٚیؽ تٛؾٍ ٔكتطی  ٚیب ضٚیسازٞبی زٚضٖ ؾبظٔب٘یٚ ،يؼیت ٌطزـ وبضی تب ضؾیسٖ ثٚ ٝيؼیت
ُّٔٛة ٔٛضز ٘ظط ٔكتطی یب ؾبظٔبٖ زچبض تغییط ٔیكٛز .تٕبٔی ٚيؼیت ٞبی ٌطزـ وبضی وبٔال لبثُ تغییط  ٚثطٚظ ضؾب٘ی ث ٝػطو وٕتط اظ یه ضٚظ وبضی
ٔی ثبقس.
٘مف ٞط وبضثط فطٚـ ثط اؾبؼ ٚظبیف  ٚزؾتطؾی ث ٝا٘دبْ تغییط ٞط ٚيؼیت زض ٞط ٌطزـ وبضی لبثُ تؼطیف تٛؾٍ ٔسیط ؾیؿتٓ ٔی ثبقس .وبضثطاٖ
ؾیؿتٓ پؽ اظ الٌیٗ ث ٝؾیؿتٓ قٕبی وّی اظ تٕبْ ٚيؼیتٟبی ٔٛخٛز زض ٌطزـ وبضی ٔطث ٌٛثٔ ٝكتطیبٖ ذٛز ضا ٔكبٞسٔ ٜیىٙٙس أب ثط اؾبؼ زؾتطؾی
زاز ٜقس ٜفمٍ أىبٖ ا٘دبْ ثطذی اظ ٌصاضٞب زض ثطذی اظ ٚيؼیتٟب ضا زاض٘س.
وبضثط ثب وّیه ثطضٚی ٞط یه اظ ٚيؼیت ٞب ٔی تٛا٘س تٕبٔی ؾفبضـ ٞبی
ٔٛخٛز زض آٖ ٚيؼیت ضا ٔالحظٕ٘ ٝبیس .ثب اؾتفبز ٜاظ ِیٙه ٞب  ٚاضتجبَبت
ایدبز قس ٜزض خس َٚؾفبضـ ٞبی ٕ٘بیف زاز ٜقس ٜث ٝؾبزٌی ٔی تٛاٖ ثٝ
تٕبٔی اَالػبت ٔٛخٛز زض ؾیؿتٓ زض ذهٛل ؾفبضـ ٔٛضز ٘ظط اػٓ اظ
اَالػبت ٔكتطی  ،اَالػبت تٕبؼ ٞبی ٔكتطی  ،اَالػبت ٘ظطؾٙدی ٞبی
ؤ ٝكتطی زض آٖ قطوت وطز ٜاؾت ٔ ،كىالت ٔكتطی  ،حؿبثساضی ٔكتطی
 ،اَالػبت ٔطث ٌٛث ٝفبوتٛض ٞبی ٔكتطی ،اَالػبت پطزاذتی ٞبی ٔكتطی ... ٚ
زؾتطؾی زاقت.

یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔعیت ٞبیی وٌ ٝطزـ وبضی زض ؾیؿتٓ ایدبز ٕ٘ٛز ٜاؾت ،أىبٖ تؼطیف ٌطزـ وبضی ٞبی ٔتؼسز ثطای فطٚـ ا٘ٛاع ؾطٚیؽ ٞب  ٚوبال
ٞب زض یه ؾیؿتٓ ٔتٕطوع ٔی ثبقس .ثب ٚخٛز ثب٘ه اَالػبتی ٔكتطیبٖ زض ؾیؿتٓٔ ،سیطاٖ فطٚـ ٔی تٛا٘ٙس ث ٝضاحتی ثب ایٗ ٔىب٘یعْ ثٔ ٝكتطیبٖ ٔٛخٛز ا٘ٛاع
ؾطٚیؽ ٞب  ٚوبالٞبی خسیس ضا اضائٕ٘ ٝبیٙس ثس ٖٚایٙى٘ ٝیبظٔٙس ایدبز ؾبذتبض ٘طْ افعاضی خسیس ثطای اضائ ٝایٗ ؾطٚیؽ ٞب  ٚوبالٞبی خسیس ثبقٙس.
تٕبٔی فؼبِیت ٞبی ا٘دبْ قس ٜزض ٌطزـ ٞبی وبضی تٛؾٍ اپطاتٛض ٞبی ؾیؿتٓ ثب تٛخ ٝثٚ ٝخٛز ؾیؿتٓ الٌی ،ًٙلبثُ پیٍیطی  ٚضزیبثی ٔی ثبقس .زض
ثرف ٌعاضقبت ؾیؿتٓ ٌ ٓٞعاضقی ثب ػٛٙاٖ ٌعاضـ ٌطزـ ٞبی وبضی ایدبز قس ٜاؾت ؤ ٝسیطاٖ ؾیؿتٓ ٔی تٛا٘ٙس ث ٝؾطػت زض تٕبٔی ٌطزـ ٞبی
وبضی ثط اؾبؼ ظٔبٖ ٕ٘ ،بیٙس ٚ ٜزیٍط آیتٓ ٞب ٌعاضـ ٚيؼیت ٞب ضا زضیبفت ٕ٘بیٙس.

 اهکاًات هدریت گردش های کاری:

• ایدبز  ،شذیط ، ٜثبظیبثی ٚ ٚیطایف ٌطزـ ٞبی وبضی ثط اؾبؼ ٞط فطآیٙس وٛٔ ٝضز ٘ظط ؾبظٔبٖ ثبقس.
• أىبٖ تؼطیف ا٘ٛاع فطآیٙسٞب
• تؼطیف قط ٚ ٌٚتهٕیٓ ٌیطی زض ٔطاحُ ٔرتّف ٌطزـ وبض  ٚفطآیٙس
• َطاحی  ٚپیبز ٜؾبظی پطزاظـ ٞبی ٔٛضز ٘ظط ؾبظٔبٖ زض ثرف ٞبی ٔرتّف ٌطزـ وبض  ٚفطآیٙس
• أىبٖ ثطلطاضی اضتجبٌ ثب ثب٘ىٟبی اَالػبتی ٔرتّف  ٚتهٕیٓ ٌیطی َجك اَالػبت ٔٛخٛز آٟ٘ب زض حیٗ ٌطزـوبض  ٚفطآیٙس
• ا٘دبْ پطزاظـ ٞبی اتٔٛبتیه زض ٔطاحُ ٔرتّف یه ٌطزـ وبض
• اضؾبَ اَالػبت ثهٛضت پؿت اِىتط٘ٚیىی زض ٞط ٔطحّ ٝاظ ٌطزـ وبض  ٚفطآیٙس
• أىبٖ اؾتفبز ٜاظ ا٘ٛاع فطْٞبی ؾیؿتٓ ٞبی ٔرتّف زض تؼطیف یه فطآیٙس ٌطزـ وبضی
• أىبٖ ٌطزـ وبض ثط ضٚی تٕبٔی فطْٞبی ؾیؿتٓٞبی تحت ؾیؿتٓ خبٔغ
• أىبٖ ٔكبٞسٔ ٜطاحُ ٌطزـ وبضی َی قسٜ
• أىبٖ تؼییٗ ّٟٔت پبؾد زض ٌطزـ وبض
• أىبٖ اضؾبَ ا٘ٛاع پیبْ ثطای آٌبٞی ٔكتطی اظ خّٕ ٝایٕیُ  ٚیب پیبٔه زض ظٔبٖ تغییط ٚيؼیت ٌطزـ وبضی ؾفبضـ ثهٛضت وبٔال زایٙبٔیه

 .2سیستن هدیریت قَاًیي تجاری (:)Business Rule Management
ؾیؿتٓ ٔسیطیت تؼبضیف ،پكتیجب٘ی ،اخطا ٔ ٚب٘یتٛضی ًٙا٘ٛاع ضٚاَ ٞبی پیچیس ٜوؿت  ٚوبض زض ؾیؿتٓ ٞبی ػّٕیبتی ثطای ؾبظٔبٖ ٞبی ثب ا٘ساظٔ ٜتٛؾٍ
 ٚثعضئٕٟ .تطیٗ ٘مف ایٗ ظیط ؾیؿتٓ زض ؾبٔب٘ ٝپكتیجب٘ی وؿت  ٚوبض ؾٕف٘ٛی پكتیجب٘ی اظ ٔسیطیت قطوبی تدبضی ثطای ٔحبؾج ٝپٛضؾب٘ت ٞب ،اضائ ٝا٘ٛاع

خكٛٙاضٞ ٜبی فطٚـ ث ٝنٛضت وبٔال زایٙبٔیه ،أىبٖ ٔسیطیت پیچیسٌی ٞبی ٔٛخٛز ثس٘ ٖٚیبظ ث ٝتٟی ٝثط٘بٔ ٚ ٝتغییط زض ؾٛضؼ ثط٘بٔ (ٝثطای ٔثبَ أىبٖ
تؼطیف زؾتطؾی فطٚـ ثطای ٕ٘بیٙسٌی ٞب ثط اؾبؼ قٟط ٔ ،طوع  ٚؾطٚیؽ )... ٚ
یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔكىالت ؾیؿتٓ ٞبی ٔٛخٛز ثس ٖٚزض ٘ظط ٌطفتٗ أىبٖ وبضوطز ایٗ ذهٛنیت فٛق اِؼبز ٚ ٟٓٔ ٜحیبتی٘ ،یبظٔٙسی ث ٝایدبز تغییطات
زض ؾٛضؼ ثط٘بٔٞ ٝب ٔی ثبقس .ا٘دبْ تغییطات زض ؾٛضؼ ثط٘بٔٞ ٝب ٔؼٕٛال ضٚاَ ٞبی ظٔبٖ ٌیط ٞ ٚعی ٝٙثطزاض ٔی ثبقٙس .زض يٕٗ ٔسیطیت ٕ٘ٛزٖ ایٗ تغییطات
 ٓٞذٛز وبض ثؿیبض زقٛاضی اؾت .ایدبز ٔكىالت خسیس ثب تغییط زض ؾٛضؼ ثط٘بٔٞ ٝب اختٙبة ٘بپصیط ٔی ثبقس .ثٙبثطایٗ ثب ايبفٕٛ٘ ٝزٖ چٙیٗ ؾیؿتٓ ٞبیی (
ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٞعیٞ ٝٙبی َطاحی  ٚپیبز ٜؾبظی) ،ایٗ أىبٖ ضا فطأ ٓٞیىٙس و ٝحتی یه اپطاتٛض ؾیؿتٓ  ٓٞلبزض ثبقس تغییطات ٔس ٘ظط ٔسیطاٖ ؾبظٔبٖ
ضا زض وٕتطیٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ ایدبز  ٚث ٝضاحتی  ٓٞغیط فؼبَ ٕ٘بیٙس.
زض تٟی ٝایٗ ؾیؿتٓ اثؼبز ٔرتّفی زض ؾیؿتٓ تؼطیف قس ٜاؾت و ٝاظ ایٗ َطیك ثتٛاٖ ا٘ٛاع لٛا٘یٗ ضا ث ٝضاحتی ث ٝؾیؿتٓ ايبف ٝوطز .اظ خّٕ ٝایٗ اثؼبز
ٔی تٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبض ٜوطز:
٘مف وبضثطاٖ ،وبضثط ،ػّٕیبت (ؾفبضـ خسیس ،تِٛیس فبوتٛض ،تٕسیس
ؾفبضـٔ ،حبؾج ٝپٛضؾب٘ت خسیس ٌ ٚیًٔ ،حبؾج ٝپٛضؾب٘ت تٕسیس،
فطٚـ الؿبَی ،تِٛیس فبوتٛض تٕسیس ،تِٛیس فبوتٛض فطٚـ خسیس،
ٔحبؾج ٝپٛضؾب٘ت خسیسٔ ،حبؾج ٝپٛضؾب٘ت ٌیً) ،قطٌ ؾطٚیؽ،
اِٛٚیت ،قطٌ ٔحه ،َٛقطٌ ٘ٛع ؾطٚیؽ ،قطٌ ٘ٛع ٔحه ،َٛقطٌ
ٔمساض  ٚزٚض ٜثعضٌتط ٔؿبٚی ،قطٌ ٔمساض  ٚزٚض ٜوٛچىتط ،تبضید قطٚع
ؾطٚیؽ اظ  ،تبضید قطٚع ؾطٚیؽ تب ،اظ تبضید ،تب تبضیدٔ ،یٙیٕٓ ٔجّغ
فبوتٛض ،زضنس پٛضؾب٘ت ،پٛضؾب٘ت ضیبِی ،ايبف ٝوطزٖ ترفیفٚ ،احس
ترفیف ،ايبف ٝوطزٖ ؾطٚیؽ ،ايبف ٝوطزٖ ٔحه ،َٛايبف ٝوطزٖ ٔمساض ،ايبف ٝوطزٖ ضٚظ ثٔ ٝست ؾطٚیؽ ،وٕپیٗ ،ايبف ٝوطزٖ تطافیه ،فؼبَ ثٛزٖ یب
٘جٛزٖ لب٘ ،ٖٛقٟطٞبیی و ٝلب٘ ٖٛزض آٖ فمٍ زض آٟ٘ب اخطا قٛز.
ثط اؾبؼ ٞطیه اظ اثؼبز ثیبٖ قس ٜوبضثط لبزض ذٛاٞس ثٛز لب٘ ٖٛتدبضی ٔٛضز ٘ظط ؾبظٔبٖ ضا ث ٝضاحتی زض ؾیؿتٓ ایدبز ٕ٘بیس  ٚثط اؾبؼ ػّٕیبت ا٘تربة
قس ،ٜایٗ لب٘ ٖٛزض ظٔبٖ ٔٛضز ٘ظط اخطا ذٛاٞس قس  ٚزض لؿٕت ٌعاضقبت وبٔال لبثُ پیٍیطی ٔی ثبقس .أىبٖ تؼطیف پٛضؾب٘ت ٕ٘بیٙسٌی ثطای ا٘ٛاع فطٚـ زض
ؾیؿتٓ ثب اؾتفبز ٜاظ ایٗ ظیط ؾیؿتٓ وبٔال لبثُ اخطا ذٛاٞس ثٛزٞ .ط ٕ٘بیٙس٘ ٜیع لبزض ذٛاٞس ثٛز ثط اؾبؼ ٔیعاٖ پٛضؾب٘تی و ٝاظ قطوت زضیبفت ٔی ٕ٘بیٙس
ثطای ضیؿّط ٞبی ذٛز لٛا٘یٗ تدبضی تؼطیف ٕ٘بیس.

 اهکاًات هدیریت قَاًیي تجاری:
• أىبٖ تؼطیف ضٚیساز ٞبی تدبضی ٔب٘ٙس  ،نسٚض فبوتٛض خسیس  ،نسٚض فبوتٛض تٕسیس ؾطٚیؽ  ،ؾفبضـ خسیس  ،ؾفبضـ تٕسیس  ،پٛضؾب٘ت خسیس ،
پٛضؾب٘ت تٕسیس
• أىبٖ تؼطیف قطٌ ٞبی ٔرتّف زض اثؼبز تدبضی٘ :بْ ٔؿئ َٛفطٚـ ٘،مف ٔؿئ َٛفطٚـ ٛ٘ ،ع ٔحهٛ٘ ، َٛع ؾطٚیؽ ٔ ،مساض ؾفبضـ  ،ثبظٜ
تبضیری ؾفبضـ  ،حسالُ ٔجّغ فبوتٛض

• أىبٖ تؼطیف اػٕبَ لٛا٘یٗ تدبضی ثطاؾبؼ قطایٍ تؼطیف قس :ٜايبف ٝوطزٖ ترفیف  ،ايبف ٝوطزٖ ؾطٚیؽ خب٘جی  ،ايبف ٝوطزٖ ٔحه َٛخب٘جی ،
اػٕبَ زضنس پٛضؾب٘ت ٔ ،طزٚز وطزٖ ؾفبضـ
• تٕبٔی لٛا٘یٗ فٛق ثط اؾبؼ قٟط ٔ ،طوع ٕ٘ ،بیٙس ٜلبثُ قرهی ؾبظی ٔی ثبقس
• لٛا٘یٗ ؾفبضـ خسیس ؾطٚیؽ  ٚتغییط ؾطٚیؽ
• أىبٖ تؼطیف ٔبتطیؽ اضتمبء ؾطٚیؽ ثطحؿت قٟط ٔ ،طوع ٕ٘ ٚبیٙسٜ
• لبثّیت تؼطیف تطٔیٙبَ ٞبی زضٌب ٜپطزاذت ثط اؾبؼ ٔحهَٛ
• لبثّیت اخطای لب٘ ٖٛزض یه ثبظ ٜظٔب٘ی ذبل ٕٞب٘ٙس اػیبز
• لبثّیت تؼطیف اخطای لب٘ ٖٛثطای زؾت ٝذبنی اظ ٔكتطیبٖ (ٔثال ٔكتطویٙی و ٝاظ وٕپیٗ ذبنی ٚاضز ؾیؿتٓ قس ٜا٘س)
• أىبٖ تؼطیف ثؼس ٔس ٘ظط ؾبظٔبٖ و ٝزض ؾیؿتٓ ٚخٛز ٘ساضز زض وٛتبٞتطیٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ.

 .3سیستن هدیریت شرکای تجاری (:)Partner relationship management

اظ ٔ ٟٓتطیٗ اٞساف ایٗ ظیط ؾیؿتٓ ٌؿتطـ قجى ٝفطٚـ ٔ ،سیطیت قجى ٝفطٚـ ،تؼطیف ؾُٛح زؾتطؾی ػبّٔیٗ ،تؼطیف پٛضؾب٘ت  ٚؾیبؾت ٞبی
ٔتفبٚت ثط حؿت ػّٕىطز ایٗ قطوب ٔی ثبقس ٟٓٔ .تطیٗ ذهٛنیبت ایٗ ظیط ؾیؿتٓ ث ٝلطاض ظیط اؾت:
• أىبٖ تؼطیف ٕ٘بیٙسٌی ٞب  ٚفطٚقٙسٌبٖ زض ؾیؿتٓ
• لبثّیت تؼطیف پٛضؾب٘ت ثطای ٕ٘بیٙسٌی ٞب
• أىبٖ ٔكبٞس ٜآذطیٗ ٚيؼیت ٔبِی  ٚپطزاذتی ٞبی ا٘دبْ قسٔ ٜكتطویٗ ٕ٘بیٙسٌی
• قبضغ حؿبة ث ٝنٛضت آ٘الیٗ
• أىبٖ تؼطیف لٛا٘یٗ تدبضی ث ٝنٛضت اذتهبنی تٛؾٍ ٕ٘بیٙسٌبٖ
• ٌعاضـ ٔمبیؿ ٝػّٕىطز ػبّٔیٗ فطٚـ ث ٝنٛضت ضیبِی  ٚتؼسازی
• لبثّیت پطزاذت فبوتٛض ٞبی ٔكتطویٗ ظیط ٔدٕٛػ ٝاظ اػتجبض ٕ٘بیٙسٌی ٞب
• لبثّیت تؼطیف ضیؿّط تٛؾٍ ذٛز ٕ٘بیٙس ٜث ٝتؼساز زِرٛا ٚ ٜتؼییٗ پٛضؾب٘ت ٞط یه اظ آٟ٘ب
• ػسْ أىبٖ زؾتطؾی ٕ٘بیٙسٌبٖ ثٔ ٝكتطویٗ ؾبیط ٕ٘بیٙسٞ ٜب ٔ ٚكبٞس ٜاَالػبت قرهی یب ؾفبضقبت آٟ٘ب

ارتباط با سایر ساهاًه ها
ثىبضٌیطی  BSSیب  CRMث ٝتٟٙبیی ٕ٘یتٛا٘س اٞساف ؾبظٔبٖ زض پٛیبیی  ٚؾطػت اخطای فطآیٙسٞبی فطٚـ/ثبظاضیبثی  ٚپكتیجب٘ی ضا ٔحمك وٙس .ز ٚؾبٔب٘ٝ
انّی زیٍط ثب  BSSزض اضتجبَٙس و ٝایٗ ؾبٔب٘ٞ ٝب ثط حؿت ٘ٛع ذسٔبت لبثُ اضائ ٝثٔ ٝكتطیبٖ ،لبثُ افعایف اؾت:

.1

ساهاًه هدیریت احراز هَیت ٍ اکاًتیٌگ هشتریاى ()AAA

ایٗ ؾیؿتٓ و ٝثب ػٛٙاٖ  Authentication, Authorization and Accountingقٙبذت ٝقس ٚ ٜلّت حٛظ ٜتّىبْ ٔحؿٛة ٔیكٛزٔ ،ؿئِٛیت
ٔحبؾجٔ ٝیعاٖ اؾتفبز ٜوبضثطاٖ ایٙتط٘ت اظ پٟٙبی ثب٘س اضائ ٝقس ٜضا ثط ػٟس ٜزاض٘س .ؾبٔب٘ ٝپكتیجب٘ی وؿت  ٚوبض ؾٕف٘ٛی ٔٙحهطا ثٔ NetBill AAA ٝحهَٛ
قطوت لبنسن ؾبٔب٘ ٝوبٔال ٔتهُ  ٚیىپبضچ ٝاؾت ثٙحٛیى ٝاپطاتٛضٞب ٕ٘ ٚبیٙسٌبٖ ٘یبظی ث ٝضخٛع ث ٝایٗ ؾیؿتٕٟب ثطای ٔكبٞس ٜاَالػبت ٔكتطن  ٚیب
ا٘دبْ تطاوٙف ٘ساض٘س و ٝاظ ٕٟٔتطیٗ ثركٟبی ایٗ اتهبَ ٔی تٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبض ٜوطز:
• ٕ٘بیف ٔكرهبت وبضثط زض اوب٘تیًٙ
• ايبف ٝوطزٖ اػتجبض  ٚضظضٚ
• تغییط تبضید ا٘مًب
• تغییط ضٔع ػجٛض ٔكتطن
• غیط فؼبَ وطزٖ ٔكتطن
• تغییط  ، IPتغییط ٚيؼیت ٔكتطن ،تغییط ٔه
• ٌعاضـ ضیع ٔهطف
• تٕسیس اوب٘تیٔ ًٙكتطن
• ایدبز ٔكتطن زض اوب٘تیًٙ
• حصف وبضثط اظ اوب٘تیًٙ
• ايبف ٝوطزٖ اػتجبض ( ٞسی ٚ ٝاػتجبض زٚض)ٜ
• اتهبَ ٔٛلت وبضثط
• الي ضٚیسازٞبی اوب٘تیًٙ

 .2ساهاًه پشتیباًی عولیات ()OSS

ایٗ ؾیؿتٓ و ٝثب ػٛٙاٖ  Operation Support Systemزض حٛظ ٜتّىبْ ٔؼطفی ٔی ٌطزز٘ ،مف ٔسیطیت ظیط ؾبذت ٞبی قجى ٚ ٝاضتجبٌ ثب زٚ
ؾیؿتٓ  AAA ٚ BSSضا ثط ػٟس ٜزاضز .ؾیؿتٓ خبٔغ ثب ٔبغِٟٚبی ٔتٛٙع ُٙٔ ٚجك ثب اؾتب٘ساضٞبی  ITSM ٚFrameworxثٙٔ ٝظٛض وٕه زض ٔسیطیت
ػّٕیبت قطوتٟبی ٔربثطاتی ٔی ثبقس  ٚزاضای ظیطؾیؿتٓ ٞبی ظیط اؾت:

• ظیط ؾیؿتٓ ٔسیطیت إِبٟ٘بی قجى)EMS( ٝ
• ظیط ؾیؿتٓ ٔسیطیت قجى)NMS( ٝ
• ظیط ؾیؿتٓ زایطی  ٚفؼبَ ؾبظی ؾطٚیؽ  ٚقجى)Fulfilment( ٝ
• ظیط ؾیؿتٓ تًٕیٗ ویفیت ؾطٚیؽ  ٚقجى)Assurance ( ٝ
•

ظیط ؾیؿتٓ ٔسیطیت فطآیٙسٞب

اضتجبٌ ؾبٔب٘ٞ ٝبی  OSS ٚ BSSیىی اظ ٕٟٔتطیٗ ػٛأُ ٔٛفمیت اؾتمطاض  BSSاؾت .قىُ ظیط قٕبیی اظ ایٗ اضتجبٌ ضا ٕ٘بیف ٔیسٞس:

یىی اظ ٕٟٔتطیٗ  ٚخبٔغ تطیٗ ؾیؿتٓ ٞبی و ٝزض ذهٛل زض وكٛض فؼبِیت ٔی ٕ٘بیس ،ؾیؿتٓ خبٔغ پكتیجب٘ی اظ ػّٕیبت آضٚقب ٔتؼّك ث ٝقطوت
ضٞیبة ٔی ثبقس .یىی اظ ٟٔتطیٗ ٚیػٌی ٞبی ؾبٔب٘ ٝپكتیجب٘ی وؿت  ٚوبض ؾٕف٘ٛی یىپبضچ ٝثٛزٖ ثب ؾبٔب٘ ٝخبٔغ پكتیجب٘ی اظ ػّٕیبت آضٚقب ٔی ثبقس.
تٕبٔی ٔبغِٟٚب ٘ ٚیبظٞبی اَالػبتی ؤ ٝسیطاٖ  ٚثرهٛل ٔسیطاٖ فطٚـ ٔی ثبیؿت اظ ایٗ ؾبٔب٘ ٝزاقت ٝثبقٙس ثب اؾتفبز ٜاظ یىپبضچ ٝؾبظی ؤ ٝیبٖ ایٗ زٚ
٘طْ افعاض ایدبز قس ٜاؾت ،ث ٝضاحتی اظ َطیك ؾبٔب٘ ٝپكتیجب٘ی وؿت  ٚوبض ؾٕف٘ٛی زض اذتیبض ٔی ثبقس.

اظ ٕٟٔتطیٗ ذهٛنیبت ٔ ٚبغِٟٚبی و ٝاظ َطیك یىپبضچ ٝؾبظی ثب ؾبٔب٘ ٝخبٔغ پكتیجب٘ی ػّٕیبت زض ؾبٔب٘ ٝپكتیجب٘ی وؿت  ٚوبض ایدبز قس ٜاؾت
ٔی تٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبض ٜوطز:

• زضذٛاؾت زایطی  ٚخٕغ آٚضی ٔكتطن
• ٌعاضـ ٚيؼیت پٛضت ٔكتطویٗ
• ٕ٘بیف اَالػبت خبٔغ اظ ٚيؼیت پٛضت ٞب  ٚأىبٖ ٔسیطیت پٛضت ٞب
• اػالْ ٕ٘ ٚبیف ٚيؼیت زایطی  ٚترّیٝ
• أىبٖ ایدبز ٔكتطن زض ؾیؿتٓ ٚ ٚ OSSیطایف اَالػبت
• أىبٖ ؾٙدی اضائ ٝؾطٚیؽ زض OSS
• ضظض ٚپٛضت  ،ا٘هطاف  ٚفؼبِؿبظی پٛضت
• تغییط ظٔبٖ ضا٘ػ ٜقسٖ ٔكتطن

 .3هدیریت اعالى ها ()Notification System

زض خطیبٖ اخطای فطآیٙس ٞبی فطٚـ ثط اؾبؼ ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٌطزـ ٞبی وبضی٘ ،یبظٔٙس اَالع ضؾب٘ی ث ٝتٕبٔی افطاز یب شیٙفؼبٖ پطٚغٞ ٜؿتیٓ ،ثطای
ٔثبَ ثطای ٔسیطیت ٚيؼیت ٞبی ٌطزـ وبضی  ٚاَالع ضؾب٘ی ثٔ ٝكتطیبٖ الظْ اؾت پؽ اظ تغییط ٚيؼیت ٔكتطن ث ٝا ٚاَالع زاز ٜقٛز .ؾیؿتٓ ٔسیطیت

اػالٖ ٞب ث ٝنٛضت وبٔال پٛیب تٟی ٚ ٝث ٝؾیؿتٓ ايبف ٝقس ٜاؾت .ث ٝایٗ نٛضت و ٝوبضثطاٖ ٔ ٚسیطاٖ ؾیؿتٓ اظ َطیك پٔ ُٙسیطیتی و ٝزض اذتیبض زاض٘س ٔی
تٛا٘ٙس ث ٝؾبزٌی ثط اؾبؼ ٚيؼیت ٞبی ٌطزـ ٞبی وبضی ٔتٗ زایٙبٔیه  ٚظٔبٖ اػالٖ ضا تؼییٗ وٙٙس .زض ظٔب٘ی و ٝؾفبضـ ٞط ٔكتطن ثٚ ٝيؼیت ٔٛضز
٘ظط ثط اؾبؼ فطآیٙس وبضی ؾبظٔبٖ ا٘تمبَ زاز ٜقٛز ،ػّٕیبت اػالٖ فؼبَ قس ٚ ٜثب وٕه یىپبضچ ٝؾبظی ٞبی ا٘دبْ قس ٜثب ؾیؿتٓ ٞبی ذبضخی ( ثطای ٔثبَ
ؾبٔب٘ ٝاضؾبَ پیبٔه  ،تٕبؼ تّفٙی اتٔٛبتیه ،اضؾبَ ایٕیُ) ػّٕیبت اػالٖ  ٚاَالع ضؾب٘ی ا٘دبْ ذٛاٞس زاز.

Payment Gateway .5
زضحبَ حبيط ؾٕف٘ٛی اظ اغّت زضٌبٟٞبی پطزاذت اِىتط٘ٚیه ثب٘ىی پكتیجب٘ی ٔیىٙس .ثؼال ،ٜٚوبضثطاٖ ٕ٘ ٚبیٙسٌبٖ ٔیتٛا٘ٙس اظ ثب٘ه ٔدبظی زض٘ٚی
ؾٕف٘ٛی ٘یع اؾتفبز ٜوٙٙس .ث ٝػال ٜٚزض ؾٕف٘ٛی أىبٖ اتهبَ ث ٝا٘ٛاع زضٌبٟٞبی پطزاذت اضظی ٔب٘ٙس ٚ Paypa, VISA, MasterCardخٛز زاضز.
ثطٚظضؾب٘ی ٘طخ تجسیُ ٘طخ اضظ ث ٝنٛضت ذٛزوبض نٛضت ٔیٍیطز.

اهکاًات ساهاًه پشتیباًی کسب ٍ کارSAMFONY BSS

شیال فٟطؾتی ذالن ٝاظ أىب٘بت ٔتٛٙع ؾٕف٘ٛی اضائ ٝقس ٜاؾت:

ٔ سیطیت ٔحهٛالت/ذسٔبت



تِٛیس زؾت ٝثٙسی  ٚوبتبِٛي فطٚـ ثطای ا٘ٛاع ٔحهٛالت  ٚذسٔبت زیدیتبَ



فطٚـ چٙس ٔحه َٛث ٝنٛضت ٕٞعٔبٖ



فطٚـ ا٘ٛاع ٔحهٛالت زیدیتبِی زض یه پ ُٙاػٓ اظ ذسٔبت  ، Wireless,ADSLپیٗ قبضغ ٔٛثبیُ ،ا٘ٛاع ثّیٍ ٞبی اِىتط٘ٚیىی



فطٚـ ذسٔبت زأٔ ،ٝٙیعثب٘ی ،الیؿٙؽ ٞبی آ٘تی ٚیطٚؼ  ٚؾطٚضٞبی ٔدبظی



فطٚـ ٔحهٛالت ٚاثؿت ٝثٓٞ ٝ



فطٚـ الیؿٙؽ ٞبی ٔرتّف ثطای ثط٘بٔٞ ٝبی ٘طْ افعاضی  ٚیب الیؿٙؽ ٞبی آٔبزٜ



فطٚـ وبالٞبی زاّ٘ٛزی ٔب٘ٙس وتبة  ٚفیّٓ  ٚػىؽ



فطٚـ اظ َطیك ٕ٘بیٙسٌی  ٚظیط ٕ٘بیٙسٌی



پطتبَ ٚ SelfCareیػٔ ٜكتطیٕ٘/بیٙسٜ



فطٚـ اظ َطیك ٔكتطی ث ٝنٛضت ٔٛیطٌی  ٚتؼّك پٛضؾب٘ت ثٔ ٝكتطی



فطٚـ ؾطٚیؽ ضظض ٚثٔ ٝكتطی



فطٚـ اذتهبنی زأٔ ٚ ٝٙیعثب٘ی ٚة  ٚؾطٚضٞبی ٔدبظی ثب أىبٖ  ylevileDذٛزوبض



ؾیؿتٓ خكٛٙاض ٚ ٜترفیف ذٛزوبض  ٚترفیف وٛپٙی

ٔ سیطیت ؾفبضقبت/لطاضزازٞب



ٔسیطیت تٕبٔی ؾطٚیؽ ٞبی ذطیساضی قس ٜتٛؾٍ ذٛز ٔكتطن زض یه پُٙ



فطٚـ اذتهبنی زأٔ ٚ ٝٙیعثب٘ی ٚة  ٚؾطٚضٞبی ٔدبظی ثب أىبٖ  ylevileDذٛزوبض



ؾطٚیؽ ٞبی پّىب٘ی زض ذسٔبت LyDA



أىبٖ ذطیس ،تٕسیس ،ثطٌكت اظ فطٚـ ثب وؿط  ٚیب ايبف ٝوطزٖ ث ٝثب٘ه ٔدبظی



ٔسیطیت یىپبضچ ٝؾفبضقبت  ٚلطاضزازٞب



ؾیؿتٓ ٛٞقٕٙس نسٚض ٔ ٚسیطیت نٛضت حؿبة



ٔسیطیت پطزاذت ٞبی ٔكتطیبٖ  ٚتطاظ ٔبِی ٌ ٚعاضقبت ٔكتطیبٖ ثسٞىبض یب ٔٙتظط تٕسیس



ثرف وبٔال ا٘ؼُبف پصیط ٔحبؾج ٝپٛضؾب٘ت ثط اؾبؼ ا٘ٛاع فطٚـ

ٔ سیطیت ٔكتطیبٖ ٕ٘ ٚبیٙسٌی ٞب



زاضای تٓ ٞبی ٔرتّف ثطای ٕ٘بیف زض حبِت mobile ٚ tablet ٚ pc



زاضای چٟبض پٔ ُٙرتّف ثطای ٔسیطیت ٕ٘ ٚبیٙسٌی  ٚظیط ٕ٘بیٙسٌی ٔ ٚكتطی



أىبٖ ایدبز چٙسیٗ ٔربَت ثطای یه ٔكتطی



اذتهبل ٔحه َٛث ٝیه ٔربَت زض اضتجبٌ ثب ٔكتطی



اضؾبَ پیبٔه ذٛزوبض ث ٝاظاء ٞط وبض ا٘دبْ ٌطفت ٝزض ؾیؿتٓ ثٔ ٝكتطی



اضؾبَ ایٕیُ ذٛزوبض ث ٝاظاء ٞط وبض ا٘دبْ ٌطفت ٝزض ؾیؿتٓ ثٔ ٝكتطی



زضیبفت ٚخ ٝاظ ٔكتطی  ٚايبف ٝوطزٖ ث ٝثب٘ه ٔدبظی ٔكتطن



خبثدبیی ٔكتطن ثیٗ ظیط ٕ٘بیٙسٌبٖ



ثجت ٍٟ٘ ٚساضی اَالػبت وبُٔ ٔكتطیبٖ



ؾیؿتٓ ثجت اَالػبت اضتجبٌ ثب ٔكتطی  ٚتٕبؼ ٞب



أىبٖ تِٛیس اپّیىیكٗ ٞبی ا٘سضٚیس  IOS ٚثطای ٔسیطیت فطٚـ

ٔ سیطیت پكتیجب٘ی



ایدبز زپبضتٕبٖ ٞبی ٔرتّف  ٚوبضثط ثطای آٟ٘ب



ثجت اذتالالت  ٚاَالع ضؾب٘ی ثٔ ٝكتطیبٖ



ٔطوع آٔٛظـ خٟت ثبال ثطزٖ ؾُح ٔكتطیبٖ



زاضای FAQ



اَالع ضؾب٘ی ذجطی زض نفحٚ ٝضٚز ٔكتطی



زاضای ثرف تیىت پكتیجب٘ی



أىبٖ ایدبز ٌطزـ وبض ذٛزوبض ثط اؾبؼ تیىت



أىبٖ ایدبز ٚيؼیت ٞبی ٔرتّف زض ثرف تیىت



پٚ ُٙیػ ٜپبؾرٍٛئی ثٔ ٝكتطیبٖ ()Help Desk



ٕ٘بیف وبضثطاٖ آ٘الیٗ ٌ ip ٚطفت ٝقس ٚ ٜأىبٖ  ٚ disconectتؼٛیى  ٚMACتؼٛیى IP



ثجت ٍٟ٘ ٚساضی ؾٛاثك ٔطاخؼبت وبضقٙبؾبٖ ٘هت  ٚآٔبض تغییطات



-تٙظیٓ ذٛزوبض اضتجبٌ ٔكتطن ثب پٛضت ٞبی تؼطیف قس ٜتٛؾٍ ٔبغADSL Port Managment َٚ

ٔ سیطیت فٙی



ٔسیطیت پٛضت ٞبی ADSL



أىبٖ ٔكرم وطزٖ  port ٚ mdfثطای وبضثطاٖ ث ٝنٛضت ذٛزوبض  ٚزؾتی



ٔسیطیت اتهبَ ث ٝؾطٚض ٞبی ٔرتّف اظ خّٕٞ VMٚ DIRECT ADMINٚ PLESKٚ CPANELٚ NetBill ٝبی ٔدبظی .... ٚ



ٔسیطیت اتهبَ ث ٝپٞ ُٙبی فطٚـ زأٝٙ



تؼطیف ٔ ٚسیطیت تٛظیغ ٞ IPبی ٔكتطویٗ ،تدٟیعات قجى ...ٚ ٝزض قٟطٞبی ٔرتّف



ٔسیطیت ٞ IP Poolب



ترهیم  ٚآظازؾبظی ذٛزوبض ٞ class IPبی  staticثٔ ٝكتطویٗ  ٚنسٚض نٛضتحؿبة



أىبٖ تؼطیف وّی ٝتدٟیعات ٔربثطاتی  ٚتدٟیعات قجىwirelessٝ

ٔ سیطیت ٔبِی



ایدبز فبوتٛضٞبی زٚض ٜایی ث ٝنٛضت وبٔال ذٛزوبض



پكتیجب٘ی اظ ا٘ٛاع زضٌبٞ ٜبی ثب٘ىی ػً ٛقتبة



ثب٘ه ٔدبظی



ایدبز پی ف فبوتٛض ثطای ؾط٘د ٞب  ٚتجسیُ پیف فبوتٛض ث ٝفبوتٛض ثب أىبٖ تمؿیٍ فبوتٛض



أىبٖ ایدبز لٛا٘یٗ ٔبِیبتی چٙسؾُحی  ٚحتی ٔحبؾج ٝزض لیٕت ثٔ ٝحه َٛث ٝنٛضت خساٌب٘ ٚ ٝافعایكی



أىبٖ ایدبز زؾتی  ٚذٛزوبض ؾفبضـ فطٚـ  ،نٛضتحؿبة  ،تیىت ٔ ،كتطی



أىبٖ اضتمب  ٚیب وبٞف ؾطٚیؽ زض نٛضت اخبظٔ ٜسیط ؾیؿتٓ



أىبٖ ثجت فیف ثب٘ىی ث ٝنٛضت زؾتی



أىبٖ اذتهبل پٛضؾب٘ت ث ٝاظاء ٞط ٔحهِٛی ثٕ٘ ٝبیٙس ٚ ٜظیط ٕ٘بیٙسٜ



ٔحبؾج ٚ ٝاػٕبَ يطائت  ٚضزیفٟبی ٔبِیبتی



أىبٖ اؾتفبز ٜاظ ٚاحس ٞبی پ َٛاضظی  ٚثطٚظ ضؾب٘ی ٘طخ اضظ

 اتٔٛبؾیٖٛ



اضؾبَ ایٕیُ ذٛزوبض ث ٝاظاء ٞط وبض زض ؾیؿتٓ



أىبٖ خٕغ آٚضی ؾطٚیؽ ث ٝنٛضت ذٛزوبض



ثطٌكت اظ فطٚـ ٚ ٚاضیع ٚخ ٝث ٝنٛضت ذٛزوبض ث ٝحؿبة وبضثطاٖ اظ َطیك زضٌب ٜایٙتط٘ت ( زض نٛضت اضای ٝؾطٚیؽ اظ ؾٕت ثب٘ه )



اتهبَ ث ٝزضٌبٞ ٜبی زاضای ٚة ؾطٚیؽ ٔب٘ٙس ؾیؿتٓ ٞبی ٔبِی ثطای ایدبز ذٛزوبض فبوتٛض زض ؾیؿتٓ ٔبِی ٔدٕٛػٞ ٝب



اتهبَ ث ٝزضٌبٞ ٜبی ٔرتّف اظ خّٕ ٝزضٌب ٜوٙتطَ ٔساضن ؾطٚیؽ  ADSLزض ٔربثطات



اتهبَ ث ٝؾبٔب٘ٞ ٝبی OSS/AAA/Hosting Panel



اتهبَ ث ٝؾبٔب٘ٞ ٝبی Domain Management/Hosting Management



اتهبَ ث ٝؾبٔب٘ٞ ٝبی DataCenter



تغییط ٚيؼیت لٛا٘یٗ فطٚـ ث ٝنٛضت ذٛزوبض



اضؾبَ پیبٔه ثٔ ٝسیط ثطای اَالع ضؾب٘ی



اضؾبَ  ٚزضیبفت ٘بٔ ٝث ٝنٛضت ٔؿتمیٓ ثیٗ وبضثطاٖ قطوت ٕ٘ ٚبیٙسٌبٖ.



أىبٖ پیٛؾت فبیُ ثٕٞ ٝطأ ٜتٗ



لبثّیت اضؾبَ ٌطٞٚی ٘بٔٝ



أىبٖ تؼطیف زؾتطؾی وبضثطاٖ ث ٝثرف ٞبی ٔكرم یب وبضثطاٖ ذبل



ؾیؿتٓ وبٔال ؾفبضقی  ٚپیكطفت ٝخٟت ایدبز ضٚاَ ٞبی ٔسیطیتی أٛض ذبل



ؾبٔب٘ ٝپیكطفتٌ ٝطزـ وبض  ٚلٛا٘یٗ تدبضی



اتٔٛبؾی ٖٛوبٔال لبثُ ؾفبضقی ؾبظی خٟت تِٛیس چطذ ٝثطای یه فؼبِیت زض قطوت

 اثعاض ٌعاضـ ؾبظی پٛیب



تِٛیس ٌعاضقٟبی زیٙبٔیه ثب اؾتفبز ٜاظ ٌعاضـ ؾبظ



ٌعاضـ زٚض ٜای ثط اؾبؼ فطٚـ ا٘ٛاع ذسٔبت



ِیؿت ٕ٘ ٚبیف تطاوٙف ٞبی ٔكتطیبٖ  ٚأىبٖ ٌعاضـ ٌیطی آٖ



ٌعاضـ زاقجطی فطٚـ ضٚظ ٔ ،ب ، ٜؾبَ خبضی



تفىیه زضیبفتی ٞبی قطوت ث ٝتفىیه ٕ٘بیٙس ٜیب قٟط یب وبضثطٞبی ٔرتّف



ٌعاضقبت وبُٔ ػّٕىطز پطزاذت آ٘الیٗ  ٚپیٍیطی تطاوٙف ٞبی ٘بٔٛفك



ٌعاضـ ثسٞىبضاٖ  ٚثؿتب٘ىبضاٖ



ٌعاضقبت ٔبِیبتی



ٔسیطیت اػتجبض ٞط وبضثط اظ ٕ٘بیٙسٌبٖ



ٔحبؾج ٝوبُٔ پٛضؾب٘ت ٕ٘بیٙسٌبٖ زاضای تٙظیٕبت ٔتسا َٚا٘ٛاع لطاضزازٞب



ٌعاضـ ٔكتطویٗ ٔٙتظط تٕسیس  ٚاتٕبْ تطافیه خٟت پیٍیطی ٞبی فطٚـ



ٌعاضـ تیىت ٞبی ثبظ  ٚثؿت ٝتٛؾٍ ٚاحسٞب  ٚوبضثطاٖ



ٌعاضـ اظ ٘هت ٞبی ا٘دبْ قس ٜتٛؾٍ وبضقٙبؾبٖ ٘هت



ٌعاضـ ٚيؼیت ٞ IP poolب ٘ ٚح ٜٛی تٛظیغ



ٌعاضـ ٚضٚز  ٚذطٚج وبضثطاٖ زض حبَ وبض ثب ؾیؿتٓ

 اثعاض ٞبی ٔسیطیتی



ایدبز وبضثطاٖ ٔرتّف ثب ؾُح ؾتطؾی ٞبی ٔرتّف



زاضای زفتطچِ ٝیؿت وبضٞبی ضٚظا٘ ٝثطای ٔسیطاٖ



أىبٖ ٔسیطیت وُ ؾیؿتٓ اظ َطیك ٚة



زاضای ٘طْ افعاض ٔٛثبیُ خٟت ٔسیطیت



تؼطیف ٔسیطاٖ ؾیؿتٓ ٔ ٚحسٚز ٜفؼبِیت آ٘بٖ ث ٝتفىیه ؾُٛح ٔرتّف



أىبٖ تؼطیف لٛا٘یٗ  work flow ٚثط اؾبؼ ٞط زپبضتٕبٖ ٚ ٚيؼیت ٞبی ٔتٙبؾت ثب آٖ ٞب

 اثعاض ٞبی ٔبضوتیًٙ



أىبٖ تؼطیف وٕپیٗ  ٚفطٚـ ٚیػ ٜزض ثبظٞ ٜبی ظٔب٘ی ٔرتّف



أىبٖ ٔتٛلف وطزٖ فطٚـ یه ؾطٚیؽ ذبل زض ظٔبٖ ٔكرم قس ٜث ٝنٛضت ذٛزوبض



ایدبز پیكٟٙبز ٚیػ ٜثطای یه ٌط ٚ ٜٚیب یه ٔكتطی ذبل



أىبٖ ٌط ٜٚثٙسی ٔكتطیبٖ ثب زضنس ٞبی ترفیف ٔتفبٚت

 اثعاض ٞبی أٙیتی



لبثّیت تكریم تمّت ٔ ٚؿسٚز وطزٖ ٞ ipبی ٔرتّف



زیٛاض ٜآتف ثطای حفبظت اظ اَالػبت زاذّی ٘طْ افعاض  ٚتبٔیٗ أٙیت ٘طْ افعاض ثهٛضت ذٛزوبض

 اَالػبت ؾیؿتٕی



ثط پبی ٝؾیؿتٓ ػبُٔ ِیٛٙوؽ  ٚثطذٛضزاض اظ ثب٘ه اَالػبتی MYSQL



پكتیجبٖ ٌیطی اظ اَالػبت ث ٝنٛضت ذٛزوبض  ٚاضؾبَ آٖ ث ٝایٕیُ  ٚیب ftp



أىبٖ اتهبَ ث ٝؾرت افعاض  ٚیب ٘طْ افعاضٞبی زاضای ٚ ٚ apiة ؾطٚیؽ



أىبٖ ثطٚظ ضؾب٘ی ٘طْ افعاض اظ َطیك ایٙتط٘ت ثس٘ ٖٚیبظ ث ٝا٘دبْ ػّٕیبت فٙی تٛؾٍ ٔسیط ؾیؿتٓ



لبثّیت اتهبَ ث ٝؾیؿتٓ ٞبی ٔ voipجتٙی ثط Asterisk



لبثّیت ٕ٘بیف ٘بْ تٕبؼ ٌیط٘سٕ٘ ٚ ٜبیف اَالػبت ذطیس ٔكتطن ث ٝنٛضت POP UP



ثجت ٌعاضـ تٕبؼ ٞب  ٚنسای يجٍ قسٔ ٜكتطی زض ٌعاضـ ٞط وبضثط

ثطای وؿت اَالػبت ثیكتط زضثبض ٜتّفٙرب٘ ٝث ٚ http://telephonkhaneh.ir ٝخٟت وؿت اَالػبت خبٔغ تط زضثبض ٜؾٕف٘ٛی ثٝ
ٔ http://samfony.irطاخؼ ٚ ٝیب ثب قٕبض ٜتّفٗ  93010تٕبؼ حبنُ ٕ٘بئیس.

