ًزم افشار هذیزیت دٍرُ ّای آهَسشی پزسٌل رادیکال

اهزٍسُ پیشزفت ػلوی پزسٌل ساسهاًْا بؼٌَاى یک سیاست کارآهذ در رشذ ٍ ارتقاء ساسهاًْا هطزح است .دًیای اهزٍس

کِ در آى قذرت اطلی ساسهاًْا ٍ ارگاًْای بشرگ بِ ٍاسطِ داشتي اطالػات پیشزفتِ رقن هی خَرد ،هذیزاى کارآهذ را
بذیي سَ سَق هیدّذ کِ هٌابغ اًساًی خَد را ّوَارُ اس لحاظ ػلوی در سطح هطلَبی ًگِ دارًذ .بذیٌساى داشتي
یک سیستن آهَسش کارآهذ ٍ هذیزیت طحیح ٍ حزفِای هیتَاًذ بِ ػٌَاى گام هْوی بزای رسیذى بِ ایي ّذف تلقی
گزدد .در ایي راستا شزکت دادُ پزداسی رایاى پزسیس ًزم افشار هذیزیت دٍرُ ّای آهَسشی پزسٌل رادیکال را
طزاحی ٍ ارائِ کزدُ است .در ایي ًزم افشار ثبت اطالػات پزسٌل  ،تؼزیف اًَاع دٍرُ  ،دٍرُ ّای هتفاٍت با هذت سهاى
هتغییز ٍ اختظاص پزسٌل بِ دٍرُّای تؼزیف شذُ ٍ در ًْایت ثبت ارسشیابی اس پزسٌل بزای دٍرُ ّای گذراًذُ شذُ
در ًظز گزفتِ شذُ است .

اطالػات پایِ ًزم افشار


تؼزیف هذرک



تؼزیف اشخاص ٍ پزسٌل با قابلیت خزٍجی اکسل



تؼزیف شؼبِ



تؼزیف اًَاع دٍرُ



تؼزیف دٍرُ ّای درٍى ساسهاًی ٍ بزٍى ساسهاًی با قابلیت هحل بزگشاری ٍ ...



تؼزیف استاى



تؼزیف شْزستاى

اطالػات ٍ گشارشات هزبَط بِ دٍرُ ّای آهَسشی


اختظاص اشخاص یا پزسٌل بِ دٍرُ



بزٍس رساًی دٍرُ ّای گذراًذُ شذُ پزسٌل ٍ تاییذ دٍرُ گذراًذُ شذُ



گشارش اس دٍرُ ّای گذراًذُ یک فزد خاص



لیست گَاّیٌاهِ ّای طادر شذُ بزای اشخاص



چاپ گَاّیٌاهِ بزای افزاد قبَل شذُ در آسهَى



اهکاى طزاحی چاپ گَاّیٌاهِ اختظاص



گشارش لیست دٍرُ ّایی کِ یک شخض یا پزسٌل خاص گذراًذُ است



گشارش لیست پزسٌلی ٍ یا اشخاطی کِ یک دٍرُ خاص را گذراًذُ اًذ



لیست گَاّیٌاهِ ّای طادر شذُ بزای اشخاص

تٌظیوات ٍ اهکاًات بزًاهِ


تٌظیوات بزًاهِ



تْیِ ٍ باسیابی پشتیباى



تؼزیف کاربز بزای ٍرٍد بِ بزًاهِ



اهکاى استفادُ چٌذ کاربز در یک شبکِ



قابلیت ًظب در ٍیٌذٍس ّای Xp , Vista , 7 , 8 , 8.1 , 10 , Server2008 , Server2012 ,
 , Server2016سزٍرّای هجاسی ًظیز VM

