
ITILمعرفی استاندارد •
(Best Practice)موفقمجموعه ای از تجربیات 
ITجهت بهبود فرایند های 

ITILاهداف اصلی •
ITهای مستمر کیفیت سرویسبهبود✓
ITجلوگیری از قطعی سرویس های ✓



ITILمزایای استفاده از •
ITمستمر کیفیت سرویسهای بهبود ✓
کاهش هزینه ها✓
ITاز خدمات کاربران یا  مشتریان باال بردن رضایت ✓
افزایش بهره وری ✓
استفاده بهتر از مهارتها و تجربیات سازمان✓

ITILمقیاس پذیری •
کاربر تا کاربران 50)فسازمانها در مقیاس های مختل✓

(نامحدود



ITILشاخص های •
SLAمدیریت 

SLAمحاسبه زمان انجام کار بر اساس الویت و ✓

زمان انجام بر اساس الویت ✓

سرویسزمان رسیدگی به درخواستها در هر میانگین ✓

گزارش عملکرد زمان انجام کارشناس بر اساس ✓

سرویس ، گروه پشتیبانی و چارت سازمانی



ArvandITILنرم افزار معرفی •

 :ویژگیهای سامانه•

مدیریت دارایی ها و انبار✓

 Agentیا  WMIاز طریق 

مدیریت رویدادها✓

مدیریت مشکالت و تغییرات✓

مدیریت پیکربندی اطالعاتی✓



مدیریت رویداد ها و درخواست ها •
نیازمندی های  اصلی•

ثبت درخواست از سرویس کاتالوگ و ارجاع اتوماتیک درخواست✓
ایجاد قالب های درخواست و سرویس کاتالوگ✓
Rule Engineایجاد قواعد کاری ✓
تعریف گردش کار بر اساس نیاز سازمان ✓

اصلیامکانات 
ثبت میزان رضایت مندی کاربر✓
ارتباط از طریق پیام✓
ثبت فعالیت ✓
پیوند با مشکل و تغییر✓
از طریق فیلد سفارشی راهنما و فیلد ایجاد ✓



امکانات ویژه نرم افزار اروند •
SSOالگین خودکار از طریق •
Multi Domainقابلیت •
 Notification Agentنرم افزار پیام اروند •
•Network Discovery
از طریق وب سرویس VOIP Ciscoارتباط با •
از طریق ایمیلMonitoring Systemارتباط با •
فیلد سفارشی•
الیه سرویس کاتالوگ   Nدرخت •
ارسال ایمیل و اس ام اس و دریافت درخواست از طریق ایمیل•



آیا آمار دقیقی از 
تجهیزات و 
دارایی های 
ITدارید؟

و چه کاربرانی 
کامپیوتر بیشترین

درخواست را 
فرستاده اند؟

آیا شاخص های کمی 
و آماری روشنی برای

ارزیابی عملکرد 
وجود ITبخش 

دارد؟

بهترین کارشناسان 
شما چه کسانی 

هستند؟

ز میزان رضایت کاربران ا
سرویس های 

IT  به چه میزان می
باشد ؟

آیا سرویس ها 
مطابق با توافق نامه 
ها و استاندارد های 
سازمان رسیدگی می 

شوند؟

هزینه  ها و زمان آیا 
به رسیدگی 

درخواست ها زیاد 
است؟

چند کامپیوتر با چه 
قطعاتی دست چه 

کسانی است؟



:راه حل ما 
استفاده از سامانه اروند



روشهای پشتیبانی سازمانها
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ArvandITILمشخصات فنی نرم افزار •
✓Active Directory &  WebBase

SQLServerپایگاه داده ✓ 2008 R2

UIبرای طراحی ExtJsتکنولوژی ✓

C#(ASP.Netبرنامه نویسی شده با زبان ✓ 4.5 MVC)

Entity FrameWorkارتباط با پایگاه داده توسط ✓

Server 2012و R2 2008نصب روی  ✓



سیناآرماندارمعرفی شرکت مهندسی ره پویان •

ه خود در این شرکت مجموعه ای از نخبگان صنعت نرم افزار است که تجربیات سالهای گذشت
.پروژه های بزرگ را به عنوان دانش پایه تولید محصوالت جدید قرار داده است

:عناوین برخی از پروژه های انجام شده توسط تیم آرماندار 
سامانه مدیریت تولید نیشکر✓
سامانه نظارت بر طرحهای پتروشیمی کشور ✓
شبکه کتابخوانان حرفه ای کشور✓
سامانه مدیریت عملکرد وزارت جهاد کشاورزی✓

اروندHelpDeskنرم افزار ✓
سامانه پرسشنامه ساز دلفین✓
کسامانه تولید کتابهای الکترونی✓
شبکه های اجتماعی✓



:  برخی از مشتریان اروند •

شرکت برق منطقه ای 
آذربایجان

شرکت توزیع برق استان آذربایجان 
غربی

اهشرکت تویع برق  ستان کرمانش شرکت آبفا استان هرمزگان

شرکت پخش فراورده های نفتی 
کردستان

گرو ه صنعتی آلیاژ ی مینکس


