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واحد وب سـازمانی ویراتک با هدف رفع نیازهای فناوری اطالعات  در سـازمان ها، موسسـات و رشکت های دولتی 

و خصوصی با  راه حل های نوین و محصوالت تحت وب ایجاد گردید. این واحد با  بهره گیری از فراروش های نوین 

در مهندسی نرم افزار، همچون  مع�ری رسویس گرا و هوش سازمانی سعی کرده است با دیدگاهی  متفاوت به حل 

چالش های سازمان ها بپردازد. در همین راستا  سامانه ی مدیریت فرآیند به عنوان هسته ی مع�ری نرم افزاری در  

این واحد طراحی و تولید و در سازمان هایی با فرایندهای پیچیده و  بحرانی به کار گرفته شده است. در ادامه با 

یکپارچگی سامانه ی  مدیریت فرآیند با سامانه های مدیریت پروژه معروف مانند محصول  مدیریت پروژه ی رشکت 

مایکروسـافت، تولید سـامانه ی اتوماسـیون  مکاتبات اداری و دبیرخانه و همچنین تولید سـامانه ی مدیریت  اسناد، 

نرم افزارهای وب سازمانی ویراتک به صورت مجموعه ای  یکپارچه و کارا درآمده است. در بعد هوش سازمانی، در 

سـامانه  جسـتجوگر و مدیریـت دانـش سـازمانی ویـرا، از آخرین دسـتاوردهای  هوش مصنوعی بـرای طبقه بندی و 

استفاده ی بهینه از اسناد  سازمانی بهره گرفته شده است. 

ماموریت ما

مأموریــت واحــد وب ایجــاد ابــزار بــرای ســازمانی هایی اســت کــه در  مدیریــت فرآیندهــا و 

ارائــه خدمــات خــود بــه صــورت یکپارچــه از  ســامانه های رایانــه ای اســتفاده ´اینــد. مــا بــرای 

رســیدن بــه ایــن منظــور  بــا ارائــه محصوالتــی بــا معــ�ری گســرتش پذیر، کاربردپذیــری بــاال و 

امــن،  ســعی در ایجــاد بســرتهایی بــرای ایجــاد یکپارچگــی در ســازمان ها داریــم.  ایــن واحــد 

بــا «رکــز بــر تولیــد راهکارهایــی جامــع بــرای ســازمان ها بــا  قابلیــت گســرتش بــاال، و امــکان 

ــک  ــه کم ــود را ب ــرتیان خ ــای مش ــد، چالش ه ــالش  می کن ــود ت ــای موج ــا راهکاره ــع ب تجمی

فناوری اطالعات  و  هوش تجاری حل ´اید. 

واسط های کاربری منطبق با نیاز مشرتی

واسـط های کاربـری محصـوالت واحد وب سـازمانی به گونه ای طراحی  می شـوند که کاربران 

مـا بـا کم ترین تنش از محصوالت اسـتفاده کنند.  یکی از مشـکالت کاربران سـازمانی واسـط 

های کاربری سـنگین و  شـلوغ اسـت. طراحی واسط کاربری متناسب با نیاز مشرتیان با  طرح

 هـا و مکانیزم هـای سـطح باالی موجـود در دنیا، یکی از مهم ترین  دغدغه هـای ما برای ارائه 

محصوالت و خدمات به مشرتیا´ان است. 

توانایی ایجاد یکپارچگی در سازمان

اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت کــه یــک ســازمان زمانــی می توانــد از «ــام  قابلیت هــای ســامانه

 هــای اطالعاتــی خــود اســتفاده ´ایــد کــه بــه صــورت  تجمیــع شــده بتوانــد ارتباطــی موثــر 

بیــن ســامانه های خــود ایجــاد کــرده و  فرآیندهــای درونــی خــود را از ایــن طریــق پیوســته 

ــن ســامانه ها  ــرای اســتفاده از ای ــران ســازمانی ب ــگاه  مشــرتک در کارب ــد. وجــود یــک ن کن

ــروز  ــه اســت.  ام ــدی بهین ــوغ فرآین ــه بل ــرای رســیدن ب ــازمان ب ــاز س ــری از نی بخــش  دیگ

ــع  ــف مرتف ــا  نرم افزارهــای مختل ــا نیازهــای خــود را ب ــف ســازمان های م بخش هــای مختل

می کنند و به این ترتیب زمان ایجاد یک  سازمان یکپارچه فرا رسیده است. 

مــا بــا ایجــاد یــک معــ�ری یکپارچــه در ســازمان بــا اســتفاده از  تکنیک هــای ورود 

یکپارچه ( SSO )، ایجاد زیرساخت ارتباط  رسویس گرا ( ESB ) و خودکارسازی فرآیندهای سازمان، 

سازمانی  یکپارچه با بلوغ اطالعاتی باال برای ش� ایجاد می کنیم. 

ارائه محصوالت با امنیت باال

بســیاری از مشــرتیان مــا داده هــای ارزشــمندی دارنــد کــه انتشــار آن هــا  می توانــد خســارت

 هــای زیــادی بــرای ســازمان ایجــاد کنــد. مــا در تولیــد  محصــوالت ســازمانی امنیــت و نظــام 

ــت ســطوح اســتاندارد  ــب، رعای ــم. بدین ترتی ــرار داده ای ــورد توجــه  ق ــدا م دسرتســی را از ابت

امنیــت در تولیــد  محصــوالت ســازمانی امکان پذیــر شــده اســت. امــروز، بــا محصــوالت ویــرا 

 خیال تان از دسرتسی ها و سطح محرمانگی راحت خواهد بود. 

معرفی گروه وب سازمانی



بهره گیری مناسب از روش های مدیریت دانش سازمانی، مقدمه ی  رشد پایدار سازمان است؛ به 
همین دلیل ابزارهای مدیریت دانش در  دنیا به شــدت در حال رشد هستند. بروزترین روش های 
طبقه بندی  و دسترسی به دانش سازمانی، در محصول جستجوگر ویرا  بکارگرفته شده اند تا مرتبط

 ترین نتایج را برای کارکنان ســازمان  فراهم کنند. گســتره ی علمیاتی این ســامانه همه ی اسناد 
کاغذی و  الکترونیک ســازمان، از گزارش ها و نامه ها تا کاتالوگ ها و مجله ها  اســت. جستجوگر 
با بهره گیری از انواع الگوریتم های جستجو و  بازیابی، امکانات جامعی برای دسترسی، جستجو 
و طبقه بندی به  اطالعات فراهم کرده اســت. این سامانه نیازمندی های انواع مشتریان  از جمله 

سازمان های اداری/اجرایی و سازمان های علمی/پژوهشی را  پوشش می دهد. 

جستجوگر در سامانه های سازمانی ویرا

کاربران می توانند از قابلیت های جستجوگر ویرا در سامانه های  سازمانی نیز استفاده کنند. به 

عبارت دیگر با جسـتجوگر در  سـامانه ی کاتب، سـامانه ی گنجه و سـامانه ی جویبار، جستجو و  

اسـتخراج دانش از نامه های داخلی و دبیرخانه ای، اسـناد سـازمانی،  فرآیندها، گزارش ها و کلیه

 ی فقره هـای اطالعاتـی ریـز و درشـت دیگر  امکان پذیر شـده اسـت. بدین ترتیـب کارکنان می

 تواننـد در کم تریـن  زمـان بـه دانش هـای انباشـته شـده در سـازمان دسـت یابند. همچنیـن با  

اسـتخراج دانـش از ایـن اطالعات، به صورت خودکار تجمیعـی از  مهم ترین فقره های اطالعاتی 

به مدیران عرضه خواهد شد. 

استخراج و مدیریت دانش سازمان

جسـتجوگر ویـرا ابزارهـای مدیریـت دانـش متنوعـی از جملـه جسـتجو،  اسـتخراج درخـت 

موضوعی و گراف مفاهیم در اختیار سـازمان ها قرار  می دهد. با جسـتجوی متنی و تصویری 

می تـوان بـه محتواهـای مـورد  نظر به سـادگی و در کم ترین زمان دسـت یافت. با اسـتخراج 

درخت  موضوعی عالوه بر طبقه بندی مناسـب اسـناد، می توان مقایسـه ای  بسـیار سـطح باال 

میـان درخت دانش سـازمانی و درخت های دانش  سـازمان های مشـابه ایجاد کـرد تا از بلوغ 

سـازمانی به صورت ناهمگون  جلوگیری شـود. گراف موضوعات ارتبطات میان موضوعات را 

نشـان  می دهد و برای دسرتسـی به دانش های انباشـته شـده در سازمان  بسیار مناسب است. 

همچنیـن بـا دریافـت گزارش هـای مختلـف از  جسـتجوگر ویـرا، تغییـرات در نگـرش افراد و 

فعالیت های سازمان،  پیش روی مدیران مجسم خواهد شد. 

جستجوگر سازمانی



با گسـرتش فناوری اطالعات در حوزه های مختلف سـازمانی، لزوم  وجود دید جامع برای تولید 

محصوالت هر چه بیش تر محرز شده  است. نگاهی که در آن طراحی واسط های ارتباط با نرم

 افزارهای  دیگر، در کنار طراحی مع�ری قرار می گیرد. واحد وب رشکت  ویراتک،  با نگاهی جامع 

هدف خود را ارائه محصوالتی متناسـب با  نیازهای متنوع کاربران قرار داده اسـت. محصوالتی 

که، به کار گرفته  شدن آن ها در کنار دیگر راه کارهای موجود و آتی به سادگی ممکن  است. 

یکپارچگی سازمانی

رویکرد ویرا

رویکرد ما به تولید محصول باال بردن کیفیت کُنه محصول، ه�نند  ظاهر آن اسـت. رویکردی 

کـه قابلیـت گسـرتش و تجمیع را به خوبی  برای مشـرتیان فراهم می کنـد. متخصصان فنی ما با 

ریزبینـی خـود  نیازهـای آتی مشـرتیان را پیش بینی   می ´ایند، و به ایـن ترتیب  چالش ها و عدم 

قطعیت آینده ی آن ها را کاهش می دهند. 

یکپارچگی

تنـوع محصـوالت مبتنـی بـر وب علـی رغم رفـع مشـکالت در حوزه های  مختلـف،  پیچیدگی 

اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات را در سـازمان ها  افزایـش داده  اسـت. یکپارچه سـازی فنـاوری 

اطالعـات تجربـه کاربـران را  در اسـتفاده از امکانـات موجـود در نرم افـزار بـه شـدت بهبـود 

بخشیده،  باعث افزایش بهره وری سازمان می شود. 

احراز هویت یکپارچه

با اسـتفاده احراز هویت یکپارچه، برای اسـتفاده از همه سـامانه های  سـازمان، کافی است تنها 

یک بار وارد شوید. یکی از مهم ترین  مولفه های یکپارچگی سامانه های سازمان، یکپارچگی در 

حوزه  کاربران اسـت. احراز هویت واحد، مولفه ای اسـت که توانایی  یکپارچه سازی سامانه  های 

مختلـف را بـا یکدیگـر فراهـم می کنـد. ایـن  ابزار بـا قابلیت اتصـال بـه  Active Directory  و 

 LDAP، امکان احراز  هویت یکپارچه را برای سامانه های مختلف فراهم می کند. 

خودکارسازی فرآیندهای سازمان

بـا ارائـه یـک سـامانه ی مدیریـت فرآیندهـای سـازمانی، ایجـاد ارتبـاط  موثر بیـن بخش های 

مختلـف یک سـازمان بـرای انجام فعالیت ها و ارائه  خدمات مبتنی بر سـامانه های اطالعاتی 

ممکـن می گـردد. تحلیـل  فرآیندهـا و تولید یـک چارچوب مـدون از فرآیندهای سـازمان به  

منظـور اجـرای صحیـح، پایش و کنرتل آن هـا، حلقه نهایی ایجاد  یکپارچگی سـازمانی در کنار 

یک مع�ری رسویس گرا در سـازمان  اسـت. یک سـازمان یکپارچه که ما را به سـمت چابکی، 

پویایی،  کارآیی باال و در یک کالم بلوغ سازمانی رهنمون می سازد. 

ایجاد زیرساخت ارتباط رسویس گرا

بـرای یکپارچگـی مولفه ها در مع�ری رسویس گرا، نیاز به زیرسـاختی  مطمنئ جهت اشـرتاک 

داده ها و پیام رسـانی می باشـد.  ESB  ویرا،  زیرسـاختی کارا و انعطاف پذیر برای ارتباط انواع 

رسویس ها و مبتنی  بر استانداردهای روز ارتباطی است. با این زیرساخت می توان  یکپارچگی 

را به صورت چابک در سـازمان ایجاد کرده و نیازی به  افزودن الیه های ارتباطی سـنگین بین 

مولفه ها ( Middleware )  نخواهیم داشت.      

تحول سازمانی با به کارگیری هوش تجاری

بـا ایجـاد ارتبـاط موثر بین سـامانه های مختلف سـازمان و ایجـاد  یکپارچگـی در فرآیندها و 

ارتباطـات درون سـازمان، امـکان اسـتخراج  داده هـای سـامانه های مختلـف درون سـازمان و 

تبدیـل آن هـا برای  ایجاد اطالعات سـطح باالی سـازمانی و بارگذاری آن هـا در انبار های  داده 

( Data Warehouse ) محیا می گردد. با ارائه فرآیند    ETL  در  سازمان   و تولید و ارائه گزارش

 های مختلف از وضعیت درون سازمان  کنرتل و نظارت بر عملکرد سازمان به صورت یکپارچه 

ممکن  گردیده و هدف ما برای ایجاد سازمانی یکپارچه محقق می شود. 



فرآیند قلب سازمان است، خواه مدون باشد یا تنها در  دانش مدیران و کارشناسان آن باشد. یکی از عوامل بلوغ  سازمانی، 

ساماندهی، استانداردسازی و تدوین فرآیندهای  سازمان است. حرکت به سوی نگاه فرآیندمحور، سازمان ها  را از درگیری 

در ساختار و سلسله مراتب به دور می سازد.  رسیدن به بلوغ سازمانی تنها با سازمانی که واجد بلوغ  فرآیندی باشد امکان

 پذیر است. 

سـامانه مدیریت فرآیند ویراتک جویبار، با فراهم آوردن  امکانات مختلف، می تواند چرخه ی حیات فرآیند را در  سـازمان 

کامل کند. طراحی، اجرا و پایش فرآیند قدرت  تحلیل سازمان برای مدیران و برنامه ریزان سازمان فراهم  می آورد. جویبار، 

جمع آوری اطالعات، و تولید گزارش از  فرآیندهای اجرا شـده در سـازمان با قابلیت بهبود فرآیندها  و طراحی مجدد آن ها 

را فراهم ساخته است. 

اسـناد از مهم ترین بخش های گردش کاری سـازمان ها هسـتند. اسـناد به عنوان  ورودی فرآیندها، بسـرت فرآیندها، و نتیجه 

فرآیندها اهمیت باالیی را در  سازمان ها دارند. حجیم تر شدن بدنه ی سازمان ها، باعث پیچیده تر شدن ساز  و کار مدیریت 

محتوا و روند تولید محتوا شده است. هم چنین تولید محتوا و  اسناد نیازمند درگیر شدن بیش از تنها یک فرد در آن است. 

به این سبب  استفاده از ابزارهایی که کار کردن گروهی در تولید اسناد را به گونه ای  مدیریت شده هموار سازد، رضوری 

می ´اید. 

سـامانه مخزن اسـناد ویراتک (گنجه)، با اسـتفاده از بسـرت وب راه حلی جامع  برای مدیریت اسـناد مشرتیان ما محیا کرده 

است.

چرخه ی حیات فرآیندهای سازمانی جویبارگنجه راه حلی جامع برای مدیریت اسناد

سـامانه مدیریت نامه ها و دبیرخانه ویراتک، یک ابزار کامل برای تولید، ارسـال،  و ارجاع نامه های درون و برون سـازمانی 

اسـت. کاتب با پشـتیبانی از سـمت های  سـازمان، گروه ها، و سطوح دسرتسـی دغدغه های طبقه بندی اطالعات سازمانی  را 

در مدیـران مرتفـع می سـازد. قابلیـت تخصیـص چند نقش و چند سـمت به  یک کاربر، پیچیدگی های سـاختار سـازمانی را 

پوشش می دهد. 

امکان تعریف مراکز مکاتبه ای، تعریف دبیرخانه، امکان ارسال نامه به خارج  سازمان، پیگیری امور با ابزارهای تاریخچه، 

پیش نویس ها، و درخت ارجاع از  دیگر توا´ندی های کاتب است. 

مدیریت مکاتبات سازمانیکاتب

چه میزان سـاعت کاری رصف چه پروژه ای شـده اسـت؟ کل  هزینه های این ماه چند ریال اسـت؟ نفر=ساعت رصف شده  

چه میزان با تخمین اولیه هم خوانی دارد؟ عملکرد هر یک  از کارکنان پروژه چه میزان است؟

این ها ´ونه سواالتی است که مدیران سازمان و مدیران  پروژه هر سازمان با آن رس و کار دارند. سامانه ی ارزیابی  عملکرد  

ویراتک، سـنجه، ابزاری اسـت برای ثبت، اصالح،  تایید، و گزارش گیری از سـاعت کاری کارکنان  سـازمان های پروژه محور. 

سـنجه راهکاری برای کارکنان،  مدیران، و کارشناسـان و مدیران مالی، برای تنظیم جریان  عملکردی سـازمان اسـت. سـنجه 

ابزاری مناسـب برای  رشکت ها و سـازمان های کوچک و بزرگ  با قابلیت های  ثبت اطالعات قراردادی، اطالعات حقوق و 

دسـتمزد،  پشـتیبانی از نیروهای سـاعتی و پاره وقت، تولید فیش  حقوقی، و اسـتخراج گزارش های عمل کردی و مالی برای  

مدیران است. 

سنجش زمان و هزینهسنجه

محصوالت وب سازمانی
پیش به سوی با کیفیت ترین ها



جویبار، سامانه مدیریت فرآیند ویراتک، با فراهم کردن ابزار طراحی،  تولید، نصب، و پایش 

فرآیند،  حرکت به سوی تدوین فرآیندهای  سازمان، و بهبود گردش کارهای سازمانی را فراهم 

می سازد. 

جویبار، با پشتیبانی از مراحل مختلف چرخه ی حیات فرآیند،  توا´ندی ارشاف کامل مدیران، 

و برنامه ریزان سازمان را بر  فرآیندهای واحدهای مختلف سازمان فراهم می کند. 

واسـط کاربـری تحـت وب، قابلیـت نسـخه بندی فرآیندهـای طراحـی  شـده، طراحـی فرآیند 

براسـاس زبان اسـتاندارد   BPMN۲٫۰، قابلیت  Import/Export . رویدادنگاری(ثبت  log )، و 

واگذاری وظایف،  از  ویژگی های مهم جویبار است. 

یکپارچگی

بـا جویبـار امـکان جریان یافÚ فرآیندها  در دیگر محصوالت سـازمان  نیز فراهم می شـود. با 

اتصـال جویبـار بـه سـامانه مکاتبـات اداری،  نامه نگاری هـا نیـز جزئـی از فرآینـد می شـوند. 

ود.  امکانات  یکپارچگی با سامانه  مخزن اسناد، تولید اسناد سازمانی را فرآیند محور خواهد́ 

نسـخه بندی، و مدیریت دسرتسـی مخزن اسـناد همراه با  سـامانه مدیریت فرآیند یک محیط 

کامل را برای تولید مدیریت  شده ی محتوا، فراهم می سازد. 

مدیریت پروژه

از مهم تریـن دغدغه های سـازمان های پروژه محـور، امکان اجـرای  فرآیندمحور فعالیت های 

پروژه بر پایه طرح و برنامه ریزی پروژه ها  است. جویبار با قابلیت همگام سازی فرآیندها بر 

اسـاس برنامه ریـزی  پروژه، شـتاب اجرای پروژه هـا را بیش تر می کند. قابلیت بهنگام سـازی  با 

سامانه ی مدیریت پروژه مایکروسافت ( MSPS )، دغدغه مدیریت  پروژه را کاهش می دهد. 

رسویس گرایی در جویبار

دیـدگاه معـ�ری رسویس گـرا، باعـث می شـود بتـوان سـامانه جویبـار را  بـه دیگـر ابزارهـای 

سـازمانی مورد اسـتفاده سـازمان مرتبط سـاخت.  جویبار می تواند با اسـتفاده از قابلیت های 

رسویس گرایی، به دیگر  سامانه ها متصل شده و گام های فرآیند را در آن ها به اجرا درآورد. 

جویبار با قابلیت اتصال به پایگاه های داده خارجی، توا´ندی ورود  و خروج داده را از دیگر 

پایگاه ها فراهم می ´اید. 

چرا جویبار؟

جویبار با نظام مند کردن وضعیت لحظه ای سـازمان، ما را به سـمت  استانداردسازی تدریجی 

فرآیندها می برد. این کار به کمک جویبار  در سه گام عملیاتی می شود: 

مدل سازی وضعیت موجود   .۱ 

تحلیل و بهینه سازی فرآیندهای موجود   .۲ 

انتقال تدریجی فرآیندها به وضعیت مطلوب   .۳ 

فرآیند، قلب سازمان

فرآیند قلب یک سـازمان اسـت. فرآیندها، و گردش کارهای مدون و  حتی نامدون سـازمان در ذهن 

مدیران و کارشناسـان، عامل حیات  سـازمان و محمل انباشـت تجربه آن هستند. بلوغ سازمان ها به 

بلوغ  فرآیندهای آن هاست. 

به تدریج که نگاه فرآیندی در سازمان ها جایگزین نگاه سلسله  مراتبی می شود، ابزارهای مدیریت 

فرآیندها نیز اهمیت بیش تری  پیدا می کنند. 

به سوی نگاه جامع سازمانی

بــا گســرتده شــدن فعالیــت طولــی و عرضــی ســازمان ها، نــگاه جامــع بــه  همــه اجــزای آن،  مولفــه

 ای ارزش منــد بــرای مدیریــت ســازمان اســت.  تجمیــع، تدویــن، و ســاماندهی فرآیندهــای 

ــخ  ــون ن ــد هم چ ــت. فرآین ــازمانی اس ــت س ــاد جامعی ــتای ایج ــم در  راس ــی مه ــازمانی، گام س

تســبیحی  اســت کــه همــه ی اجــزای ســازمان را در راســتای اهــداف ســازمان بــه  یکدیگــر متصــل 

می ´ایــد. اینجاســت کــه یــک ابــزار مدیریــت فرآینــد بایــد  قابلیت هــای الزم بــرای چنیــن هدفــی 

را ایجاد کند. 

با جویبار، سازمان در 
کنترل شماست . . .

با جویبار همراه شوید


