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فصل نامه داناپرداز

مدیریت   ۳۶۰    فناوری   اطالعات
۱۳۹7

تابستان

ارائه ی خدمات پشتیبانی مناسب بعد از فروش کاال یا عرضه ی رسویس است که مشرتیان شام را به 

شام وفادار ساخته و بالقوه به تبلیغ برند تجاری شام کمک می کنند.

دانادسک

صفحه

نرم افزار آنالین ارتباط با مشتری   ۱ 

دانادسک
نمایشگاه الکامپ 97  ۲ 

  ITIL V3  دوره آموزشی  ۳ 

 Foundation

 ۴      رویدادهای داناپرداز

همراهان جدید داناپرداز  ۵ 

فهرست مطالب

o

تیکتینگ آنالین، هلپ دسک، نظر سنجی آنالین، پایگاه دانش، پورتال مشتریان و بیش از 20 زیر 
سیستم و ابزار دیگر به صورت یکجا در اختیار شماست

www.danadesk.com

دانا دسک، پلتفرم آنالین پشتیبانی و حفظ ارتباط با مشتریان
فروش پایان کار نیست، برخورداری از یک راه کار نرم افزاری جامع برای حفظ ارتباط و ارائه خدمات پشتیبانی سطح باال به 
مشتریان برای بقای هر کسب و کاری ضروری است. دانا دسک یک نرم افزار مدیریت پشتیبانی پیشرفته برای مدیریت امور 

پشتیبانی مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش است که موجب کاهش هزینه ها و افزایش رضایت مشتریان می شود.

آخرین اخبار شرکت و محصوالت ما را در این فصل نامه مطالعه کنید...

ارتقاء خدمات مشتریان با دانادسک

ت  به آسانی آب خوردن پیشرف
کنید

دانا دسک به آسانی موجب بهبود رویه هاي 
ندارد کاري تیم پشتیبانی و بهرهمندي از استا

رددهاي روز در حوزه پشتیبانی مشتریان می گ

تیم پشتیبانی خود را  
پشتیبانی کنید

ابزار هاي پیشرفته و حرفه اي در اختیار 
ا کارشناسان پشتیبانی خود قرار دهید تا ب

. خوشحالی و نشاط با مشتریان مواجه شوند

مشتریان را خشنود سازید
رعت تیکت هاي پشتیبانی مشتریان را به س

پاسخ داده و آنچه نیاز دارند را در اختیارشان 
دانا دسک تجربه اي متفاوت از . قرار دهید

.کرد پشتیبانی براي مشتریان شما فراهم خواهد

اگر یک کسب و کار در حال رشد هستید که به 
دنبال پشتیبانی از مشتریان با استفاده از یک 

پلت فرم بروز و آنالین می باشید. دانادسک ساده 
ترین و بهترین راه و روش ممکن را برای مدیریت 

درخواست های مشتریان به شما ارائه می دهد.

 دالیلی که می بایست از دانا دسک در کسب و 
کار خود کمک بگیریم:

• پشتیبانی و ارتباط آسان با مشتریان
• مدیریت آسان درخواست های مشتریان

• استفاده از عملیات های گردش کار و ایجاد 
بستری کامال اتوماتیک در سامانه پشتیبانی

• استفاده از سامانه ابری دانادسک و عدم نیاز به 
ایجاد زیر •ساخت ها و استفاده از نیروی فنی

• سهولت در ایجاد پایگاه دانشی کامل و دسترسی 
آسان مشتریان به آن

• آگاه سازی مشتریان از روند انجام کار بصورت 
کامال خودکار

• امکان ایجاد نظرسنجی و ارزیابی وضعیت 
مشتریان بصورت کامال اتوماتیک

• امکان گزارش گیری و اطالع از مشکالت موجود 
و ایرادیابی و رفع آنها

• حمایت از محصوالت داخلی

https://www.danadesk.com


2فصل نامه دانا پرداز - تابستان ۹7

نمایشگاه الکامپ 97

شرکت داناپرداز ضمن حضور پر رنگ در نمایشگاه 
الکامپ عالوه بر تجدید دیدار با مشتریان قبلی

به ارائه نرم افزارهای بومی دانا، بینا، برنا و همچنین 
نرم افزار پشتیبانی به نام دانا دسک با آدرس سایت 
danadesk.com پرداخت که مورد استقبال 

چشمگیر حضار قرار گرفت. همچنین سمینار بزرگ 
ITIL که 20 شهریور ماه برگزار می شود در 

نمایشگاه الکامپ معرفی شد.

 داناپرداز مرجع آموزش و ارائه راهکار بر اساس 
ITIL در ایران

ویدئوی منایشگاه الکامپ ۱۳۹7

لینک تماشای ویدئو

https:// danadesk.com
https:// danadesk.com
https://bit.ly/2zu0F5F


۳

جهت ثبت نام به صفحه ی اصلی سایت داناپرداز 
مراجعه فرمایید و فرم مربوطه را کامل نمایید.

http://www.danapardaz.net

زمان برگزاری دوره ی آموزشی آبان ماه می باشد.

کارشناسان ما بعد از ثبت مشخصات با شما تماس 
خواهند گرفت .

- گذراندن این دوره، به عنوان یک مهارت مرجع، 
برای تمامی کسانی که قصد مهاجرت به کشورهای 
مهاجرپذیر را دارند، )نظیر استرالیا، نیوزلند، کانادا 

و امثالهم( و قصد دارند در شرکتهای IT کار کنند 
الزامی است. این الزام شامل افرادی که سمتهای 

غیرفنی و غیر IT در یک شرکت IT را نیز جویا 
هستند، میشود.

- آموزش و پیاده سازی چارچوب ITIL، به عنوان 
یکی از الزامات دولت محترم، در برنامه های توسعۀ فن 
آوری اطالعات ۵ سالۀ کشور، تصویب و توسط ریاست 
محترم جمهور،به تمام دستگاههای اجرایی ابالغ شده 

است. 

 ITIL  Foundation V3  دوره آموزشیITIL ثبت نام جهت دوره های
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.:: Course 2011- ITIL Foundation ::.

دورۀ آموزشی مبانی کتابخانه زیرساخت فن  آوری اطالعات – ویرایش سّوم - نسخۀ 20۱۱

دربارۀ دوره
دوره آموزشی ITIL، دوره مقدماتی آشنایی با یک چارچوب جامع، برگرفته از صنعت فن  آوری اطالعات، در مورد مدیریت سرویس 
های IT است. به دلیل اینکه این راهنما با مهندسی معکوس از دل صنعت فن آوری اطالعات درآمده است، برای دست  اندرکاران و 
افرادی که با ارائه سرویس یا مدیریت آن سروکار دارند، بسیار ملموس و قابل درک است. مطالب آن بسیار کاربردی  اند و تعداد قابل 

توجهی از فرآیندها و ابزارهایی که از دل آن برآمده و به پیاده  سازی می رسند، موجب ارتقای زودبازدۀ سازمان خواهند شد.
اگرچه این دوره، در مورد مدیریت سرویسهای IT است، امّا به دلیل نقاط اشتراک بسیار با کلیۀ سازمان هایی که سرویس ارائه می دهند، 

سرفصل های بسیار مناسب و کاربردیی برای ارتقاء کیفیت سرویس ها به مدیران کسب  وکار ارائه می کند.
ITIL V3.0 پنج کتاب اصلی دارد که درمجموع چرخۀ حیات سرویس )Service Lifecycle( را تشکیل می دهند. آخرین 

ورژن آن 3 بوده که در سال 2007 منتشر و در سال 20۱۱ بازنگری شده است. این دوره، براساس آخرین نسخۀ معتبر، یعنی 20۱۱ 
ارائه می شود.

اهداف دوره:
با گذراندن دوره شما می توانید موارد زیر را تعریف کنید:

ITIL مفاهیم کلیدی، تعاریف و اهداف
شیوه چرخۀ عمر مبتنی بر سرویس ITIL و فازهای پنج گانۀ این مدل

ITIL ساختار، اجزای سازنده و فرآیند های پنج کتاب اصلی
توصیف سطح باالی فعالیت های اصلی، اهداف، فوائد، چالش ها و گزارش های مدیریتی برای فرآیندها

Foundation، Intermediate and Advanced مدارک مختلف شامل
آشنایی با امتحانات مربوطه و نمونه سئواالت

ITIL آشنایی با ابزارها و نرم افزارهای تعریف شده در
ITIL آشنایی با نقشهای اصلی در فرآیندهای

چگونه فرآیندهای ITIL می توانند عملیات IT را بهبود دهند.

مخاطبین دوره
مخاطبین اصلی این دوره عبارتند از:

کلیۀ پرسنل ارائه دهنده خدمات IT در تمامی سطوح و تخصص های مختلف.
مدیران فن  آوری اطالعات که به دنبال استقرار سیستم مدیریت سرویس و افزایش بهره  وری IT هستند.

مدیران الیۀ کسب  وکار که در تعامل روزانه با IT و کسب  وکار هستند.
مدیران سازمانها و نهادهای دولتی یا عمومی، که براساس مصوبۀ برنامۀ چشم انداز ۵ ساله، الزام پیاده سازی دارند.

کلّیه عالقمندان به مباحث مدیریت IT و آشنایی با Best Practice ها

مطالب دوره
آشنایی با دیدگاه و روش چرخۀ عمر سرویس های IT و چگونگی همسو ساختن IT با کسب  وکار:

استراتژی سرویس )Service Strategy( – که نگاهی فراگیر به اهداف و انتظارات کسب و کار داشته و اطمینان حاصل می کند 
که استراتژی IT همواره با استراتژی کسب و کار همسو و یکپارچه باشد.

 Service ( – که با مجموعه ای از نیازمندی های جدید یا تغییریافتۀ کسب و کار )که ازService Design( طراحی سرویس
Strategy( آمده است شروع شده و به طراحی و توسعه راهکاری برای نیازمندی های مستند شدۀ کسب و کار منتهی می شود.
انتقال سرویس )Service Transition( – راهکار طراحی شده را از طراحی سرویس گرفته، مدیریت تغییر، مدیریت ریسک و 

حصول اطمینان کیفی در پیاده سازی سرویس های جدید یا تغییرات سرویس های موجود را بر عهده دارد؛ همچنین هدف بخش گذار 
سرویس )Service Transition( عبارت است از پیاده سازی سرویس های طراحی شده به گونه ای که بخش اداره سرویس 

)Service Operation( بتواند سرویس ها و زیرساخت را به نحوی کنترل شده به انجام رساند.
عملیات سرویس )Service Operation( – که وظیفۀ پشتیبانی و ارائه روزمرۀ سرویس ها را بر عهده دارد.

بهبود مستمر سرویس )Continual Service Improvement( – که دیدی فراگیر نسبت به چهار بخش دیگر چرخۀ عمر 
سرویس داشته و به طور مستمر در جستجوی راه هایی برای بهبود فرآیندها )افزایش سطح بلوغ سازمان IT در اجرای فرآیندها( و 

بهبود ارائه خدمات است.

زمان بندی دوره
دوره آموزشی Foundation ITIL V3 در سه روز متوالی و هر روز ۸ ساعت، مجموعاً 2۴ ساعت برگزار می گردد.

ITIL مقاالت مرتبط با

 کامل ترین مرجع ITIL در ایران

http://www.danapardaz.net/site/itil-introduc

ITIL فایل تطبیقی نرم افزارهای داناپرداز با

http://dl.danapardaz.net/site/dana/itil-dana.pdf

چرا باید ITIL  را آموخت ؟

http://www.danapardaz.net/site/itil-introduc 
http://www.danapardaz.net/site/itil-introduc 
http://dl.danapardaz.net/site/dana/itil-dana.pdf 
http://dl.danapardaz.net/site/dana/itil-dana.pdf 
http://dl.danapardaz.net/site/dana/itil-dana.pdf 
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رویدادهای داناپرداز

نمایشگاه سازمان پدافند غیرعامل
برتر  شرکت های  حضور  با  ماه  آذر   ۱۴ الی   ۱۱ غیرعامل،  پدافند  نمایشگاه 
المللی برگزار خواهد شد  حوزه ی امنیت کشور در محل  نمایشگاه های بین 
و بازدیدکنندگان میتوانند از نرم افزارها و راهکارهای امنیتی شرکت داناپرداز 

دیدن کنند .
حضور   قبلی  ی  دوره  در  همچنین 
نمایشگاه،  این  در  داناپرداز  شرکت 
جناب آقای دکتر جاللی، رئیس سازمان 
در  حضور  با  کشور  غیرعامل  پدافند 
از  تمجید  به  داناپرداز  شرکت  غرفه ی 
نرم افزار بینا به عنوان یک نرم افزار بومی 

پرداخت.

حضور داناپرداز در صدا و سیما 
و دموی نرم افزار های

 دانا ، بینا ، برنا

برگزاری موفق دو بار
میزگرد آرکا 

هتل پارسیان استقالل 
سالن زمرد

شما هم دعوتید

ITIL سمینار بزرگ یک روز با بهترین روش »مدیریت سرویس های فناوری اطالعات« منطبق با

این سمینار با حضور مدیران و مسئوالن ارشد حوزه فناوری اطالعات کشور با هدف آشنایی هرچه بیشتر چرخه 
مدیریت سرویس های فناوری اطالعات )IT Service Lifecycle Management( برگزار گردید .
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فضای  در  تاثیرگذار  و  بزرگ  شرکتی  عنوان  به  پرداز  دانا  شرکت 
نرم افزارهای مدیریت فناوری اطالعات در ایران، بر این باور است که 
با توجه به منابعی که جامعه در اختیار ما قرار داده است، ما نیز در 

قبال جامعه ی خود مسئولیم.

اما  کوچک  چند  هر  فعالیت های  با  تالشیم  در  همواره  رو  این  از 
و  اجتماعی  توانمندیهای  داوطلبانه،  فعالیت های  موثر در حوزه های 
به جامعه و  برداشته و نسبت  ... گامی  و  از محیط زیست  حفاظت 

مردم این سرزمین ادای دین کنیم.

بیایید تا جهانی بهتر بسازیم

داناپرداز
تهران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای خیابان آیت اهلل کاشانی، بوستان یکم، ساختمان برلیان، طبقه ۵، واحد ۱7 

www.danapardaz.netتلفن: 02۱-۴92۵۸000

شرکت دانا پرداز

اعتماد
    شمـا

      همواره
            افتخار

                ماست.

همراهان جدید ما:
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بانک کشاورزی
فرمانداری کرج

شهرداری اردکان
شهرداری نیریز فارس

برق منطقه ای خوزستان
توزیع برق استان اصفهان
دانشگاه ولیعصر رفسنجان
پتروشیمی مسجد سلیمان

سازمان اوقاف و امور خیریه
پاالیشگاه سوم پارس جنوبی

بانک شهر
نفت الوان

شرکت پوبر
شرکت لیندو

شرکت سرو رایانه
آبفای شهری قزوین
آب منطقه ای فارس
علوم پزشکی جیرفت

پاالیشگاه هاشمی نژاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران

شما هم به جمع ما بپیوندید.
. . .


