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پنجره درگاه تجمیع خدمات سازمان در قالب تلفن همراه است. این  خدمات می توانند در قالب پیامک و رسویس 

 USSD  در اختیار  کاربران قرار گیرند. 

شـ� می توانید درخت خدمات خود را در پنجره طراحی کنید و از  طریق وب رسویس به سـامانه های مختلف خود 

متصل کنید. بدین  ترتیب، ¢امی خدمات مختلف سازمان که در سامانه های مختلف  در اختیار کاربران سازمان قرار 

گرفته است، می توان از طریق درگاه  پیامک و رسویس  USSD  در اختیار کاربران قرار گیرد. 

تجمیع خدمات سـامانه های مختلف از طریق این درگاه خدمتی  جدید از ویراتک در راسـتای تحقق مع�ری جامع 

و یکپارچه  سازمانی است. 

پنجره قابل استفاده برای سازمان های کوجک

امروز مشرتیان ما که قدرت راه اندازی و خرید رسویس های  USSD   را دارا نیستند می توانند 

با استفاده از پنجره از ¢امی قابلیت های  این رسویس در قالب پیامک بهره مند شوند. 

در سـامان پنجـره کلیـه خدمـات سـازمان در قالـب درخـت خدمـات از  طریـق پیامـک برای 

کاربـران قابـل دسـتیابی بـوده و هر کاربر با ارسـال  چنـد پیامک و حرکت بـر روی درخت و 

انتخاب منوهای مختلف  می تواند خدمت مورد نیاز خود را استفاده کند. 

پنجره، و روشنایی سازمان من . . . 



مدیریت برخط درخت خدمات

تعریف درخت خدمات سازمان، اتصال پنجره به سامانه های مختلف  از طریق وب رسویس، 

تعریـف آدرس وب رسویس هـای سـامانه های  مختلـف، تغییـر برخط درخـد خدمات همگی 

قابلیت هایی است که به  صورت برخط می توانید در پنجره استفاده کنید. 

مدیریت کاربران

شـ� ایـن امکان را دارید کاربران مختلفی برای این سـامانه تعریـف  کنید. پنل های مدیریت 

کاربران به ش� این امکان را می دهد امکان  استفاده کاربران از سامانه برای ارسال پیامک را 

به هر میزانی که  دوست دارید محدود کنید. تعریف دسته های کاربری و اختصاص  دسته ها 

به کاربران مختلف، تعریف میزان شارژ مشخص برای هر  کاربر و اختصاص مودم به کاربران 

مختلف از ویژگی های پنجره  است. 

مدیریت مودم ها و شارژ

سامانه پنجره قابلیت مدیریت تعداد زیاد مودم را دارد. ش� می تواند  تا سقف ۱۰۰۰ مودم 

را به سـامانه پنجره متصل کرده و به صورت  همزمان بر روی شـبکه از این مودم ها اسـتفاده 

کنیـد. ارسـال  پیامک هـا بـه صـورت برخـط، مدیریت جلسـات کاربـران از طریـق  مودم ها و 

مدیریت شارژ مودم ها از قابلیت های پنجره است .

تعریف الگوهای پیامک

پنجره این امکان را به ش� می دهد الگوهای مورد نظر خود را برای  ارسال پیامک به صورت 

کلی و برای سامانه های مختلف تعریف  کنید و پیامک هایی به لیستی از کاربران خود ارسال 

کنید که در  آن هر پیامک بر اسـاس الگوی تعریف شـده درسـت شده و با استفاده  از صفت

 های تعریف شده برای هر کاربر پر شده و برای کاربران  ارسال شود. 

قابلیت های ارسال پیامک

با پنجره می توانید قابلیت های عمومی ارسـال پیامک را برای سـازمان  خود محیا کنید. ارسال 

پیامـک بـه صورت دوره ای به عنوان مثال  برای اطالع رسـانی از واریـز حقوق، و یا زمان بندی 

شـده بـه عنـوان  مثال بـرای تربیک اعیاد، ارسـال بـه گروه های مختلـف کاربران بـا  الگوهای 

مختلف از قابلیت های عمومی پنجره است. 

قابلیت های شبکه موبایل

اتصـال پنجـره بـه شـبکه های موبایـل و اسـتفاده از خطـوط   E۱  و  رسویس هـای  USSD  در 

اپراتورهای مختلف از جمله امکاناتی است  که پنجره برای سازمان های بزرگ و با ویژگی های 

منحرص به فرد  ایجاد کرده است. 

بـا توجـه به حجم بـاالی داده های مکانـی و اطالعات مبتنی بر 

مـکان،  اکنون دیگر سـازمان ها امـکان تجزیه و تحلیل داده ها و 

بازیابـی  اطالعـات مـورد نیـاز خـود را به صـورت دسـتی و یا با 

استفاده از  سیستم های نرم افزاری ساده ندارند. 

مشـرتیان ویرا تـک عالوه بر نیاز به راه اندازی سیسـتم های نرم

 افـزاری  پایه، خواسـتار بـرآورده کـردن ویژگی هایی هسـتند که 

مختـص  نیازمندی هـای آن هـا اسـت و انتظار دارند ویـرا تک با 

ارائـه راه کارهـای  خاص منظوره و سفارشی سـازی خدمات خود 

این نیازها را برآورده  سازد. 

مـا بـاور داریم یـک محصول کامپیوتـری زمانـی می تواند ارزش

 هـای  اسـتفاده از فنـاوری اطالعات را در یک سـازمان مشـخص 

سازد که به  صورت موثر در فرآیندهای سازمانی از آن استفاده 

شـود. بـه همیـن  دلیـل، مهندسـی نیـاز مشـرتیان در حوزه های 

مختلف و درک  فرآیندهای اجرایی که در آن ها محصوالت مورد 

اسـتفاده قـرار  می گیرنـد بـا اسـتفاده از کارشناسـان متخصـص، 

برگـزاری جلسـات و  بررسـی رشایـط و فرآیندهـای صنعـت از 

نزدیک از جمله مسائلی است  که به آن توجه خاصی می شود 

از پنجره به 
سازمان من 
چه می تابد 

 . . .



در هر زمان که بخواهید پنجره
 های سازمان خود را باز کنید

مدیریــت برخــط رسویس هــا و خدمــات ســازمان در پنجــره از  قابلیت هــای منحــرص بــه فــرد ایــن محصــول اســت. 

در این محصول ش�  می توانید به راحتی درخت خدمات سازمان را درست کرده و تغییر  دهید. 

همچنیــن در هــر لحظــه بــه صــورت برخــط، می توانیــد اســتفاده از یــک  خدمــت را محــدود کــرده و یــا ســامانه ای 

که از طریق آن خدمت مورد  نظر به کاربران سازمان ارائه می شود را عوض کنید. 

ــار  ــا هــر خدمــت از  ویژگی هایــی اســت کــه ویراتــک در اختی مدیریــت برخــط آدرس وب رسویس هــای مرتبــط ب

مشرتیان خود قرار داده  است. 

دیگر نیازی به خدمات پیامک برای هر سامانه به صورت  مجزا ندارید

بــا پنجــره دیگــر نیــازی بــه خدمــات پیامــک بــرای هــر ســامانه خــود بــه  صــورت مجــزا نداریــد. ایــن قابلیتــی اســت 

که پنجره در اختیار ش� قرار  می دهد. 

قــدرت ارســال پیامــک بــر اســاس الگوهــا از طریــق وب رسویــس بــا دریافــت  یــک فایــل  xls  یــا  csv  بــرای 

مقداردهــی متغیرهــا بــرای هــر کاربــر از  جملــه امکاناتــی اســت کــه پنجره هــای ســازمان را بــه ســوی ســامانه های 

 مختلف باز می کند. 

چرا مشتریان در معماری سازمان خود از 
پنجره استفاده می کنند؟

 

«مشــکل اصلــی مــا در ســازمان وجــود تعــدد ســامانه ها و اســتفاده از  سیســتم های پیامکــی مختلــف بــوده اســت. 

بــا اســتفاده از پنجــره کلیــه  رسویس هــای پیامکــی مــا در یــک قالــب تجمیــع شــده و مدیریــت آن هــا  بســیار ســاده

 تر شده است.» 

 «مــن بــه عنــوان ســازمانی بــا نیــاز بــه امنیــت بــاالی ارتبــاط بــا کاربــران،  همیشــه در تعریــف مدل هــای ارتباطــی 

دجــار مشــکل بــوده ام. بــا اســتفاده  از پنجــره بــدون حضــور در بســرت اینرتنــت، توانســته ام ¢امــی خدمــات  خــود را 

به صورت برخط از طریق پیامک در اختیار کاربران خود  قرار دهم.» 

ــل  ــت. اص ــوده اس ــا ب ــای م ــی از  آرزوه ــازمان، یک ــف س ــامانه های مختل ــات س ــه خدم ــد ارائ ــاد درگاه واح  «ایج

اساســی ســازمان مــن رضایــت مشــرتیان و  ســهولت آن هــا در دسرتســی بــه خدمــات ســازمان اســت. امــروز بــا پنجــره 

 مشرتیان من به راحتی به خدمات من دسرتسی دارند.» 

در صورتی که رسویس ها مختلف سـازمان شـ� از طریق یک درگاه  واحد ارائه شود، 

کنرتل سطح رسویس دهی سامانه ها به راحتی قابل  کنرتل است. 

شـ� در هر زمان که بخواهید می توانید چارچوب و مدل  رسویس دهی سـامانه های 

خود را محدود کرده و یا میزان  رسویس دهی آن ها را از طریق گزارشات پنجره کنرتل 

کنید. 

تعریف سیاست های مشرتک برای ایجاد ارتباط با کاربران سازمان  تنها زمانی می تواند 

به سهولت برای ش� انجام شود که تنها یک  درگاه قابل تنظیم و مدیریت پذیر برای 

ارتباط با کاربران ش�  وجود داشته باشد. 

از پنجره به سازمان خود نگاه کنید 
 ...


