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 مقدمه

 چرا باید از ابزارهای آرشیو و مدیریت اسناد استفاده نمود؟

نماييد، در ويو    ها بدون توجه به اندازه و نوع سرويس و خدماتي که ارائه ميي تمامي سازمانها، شرکتها و وزارتخانه

نماينيد کيه بيا ت شيت زميان      رت ميي دوران حيات خود به توليد حجمهاي بسيار زيادي از اوالعات و اسناد مبياد 

هاي مديران آن سازمانها خواهيد تردييدي ي يي از    نيازمندي به مديريت آن اسناد و اوالعات جزو بزرتترين دغدغه

از آنجا که باشد، مهمترين بخش اوالعات و اسناد مربوط به هر سازماني اوالعات تجاري هر شرکت و سازماني مي

وزه وازرت نيرو فعاليتي مبتني بر خدمات مهندسي دارند، لذا نگهداري بسياري از شرکتهاي فعال در ح

اطالعات و اسناد و نيز امکان تعامل با ديگر ذينفعان در قالبب زيبر سباختار اي فنباوري اطالعبات از      

  گردد. ا در کليه سطوح مي ا ميت بسيار بااليي برخوردار بوده و منجر به کا ش  زينه

حلهاي مديريت آرشيو و اسناد سازماني از افزاري مناسب جهت استفاده در راه ابزارهاي نرمبه همين منظور، انتخاب 

 باشدي اهميت بسزايي برخوردار مي

ها آنها  ترين تيرد که ي ي از رايجافزاري مختلفي جهت مديريت آرشيو در بازار مورد استفاده قرار مي هاي نرمسامانه

صو  شرکت ماي روسافت اسيتي در سيالهاي اخيير اسيتفاده از محصيو       مح SharePointزيرساخت نرم افزاري 

 در سازمانهاي بسياري مورد استفاده قرار ترفته استي وم کور وسعت زيادي پياده کرده 

 

 شیرپوینت چیست؟

ميالدي توسط شرکت ماي روسافت به منظور فيراه  آميدن بسيتري مناسيب      2001اين فناوري اولين بار در سا  

بيا معمياري جدييد و     2003دروني سازمانها ارائه ترديدي اين فناوري و محصيو  مربوويه در سيا      جهت تعامالت

( تسيترده بروزرسياني شيدي ايين      هيا در فنياوري جياوا    معاد  پورتليت  Web Partسازي )ام ان  ام انات سفارشي

 محصو  سريعترين رشد فروش را در تاريخ محصوالت ماي روسافت به خود اختصاص داده استي

در اين سند به معرفي ام انات کلي شيرپوينت با نگاه به نيازهياي سيازماني شيرکتهاي مهندسيين م ياور جهيت       

کنتر  مستندات فني خواهد پرداختي در فصل ابتدايي به معرفي معماري و ابزارهاي اصلي محصو  شيير پوينيت   

وينت در کنتير  مسيتندات فنيي    خواهي  پرداخت و در بخش دوم به بررسي راه ارهايي جهت اسيتفاده از شييرپ  

 خواهي  پرداختي
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 تاریخچه شیرپوینت

هاي رشد است که در هر دوره  همانگونه که مستحضر هستيد هر فناوري و محصولي داراي يک سلسله دوره

ل ا  شودي ل ا شيرپوينت نيز از اين قضيه مستثني نبوده و هاي خاصي به آن افزوده مي ام انات و ابزارها و ديدتاه

 باشندي کت ماي روسافت ويراي هاي مختلفي از اين محصو  ارائه نموده که به شرح ذيل ميشر

 

 

 سال ويرايش مشخصات عمومي محصول

 SharePoint Team Services “v1”  2001  معرفي به عناون بستري براي انجام تعامالت درون سازماني

 SharePoint Portal Server 2003  2003 هاي تجاري تر و ورود به بازار پرتا  ام انات تسترده

 Office SharePoint Server 2007  2006 و ييي Office 2007پرتا ، مديريت محتواي وب، تجميع با 

 Microsoft SharePoint 2010  2010 واسط کابر جديد، سفارشي سازي ساده، پ تيباني از مرورترها وييي

 رابط ترافي ي جديد

 ليتهاي جستجوهبود و خبرتي در قابب 

 راوان در مبحث تردش کارهابهبود  ف 

 قابليت نمايش در موبايل 

(Managed Metadata) 

Microsoft SharePoint 2013 2013 

 

 پ ير بوده و ام ان استفاده آن در سطوح مختلف سازماني و جغرافيايي کامالٌحوزه عمل رد شيرپوينت کامالٌ انعطاف

باشد،  در سازمان مي Unstructured Data))يافته غيرساختارهاي شرپوينت م اني براي ذخيره دادهام انپ ير استي 

ها و هر نوع اوالعات که ساختار م خصي ندارندي ابزارهاي سازماندهي،  مستندات، جلسات وظايف، پروژه

بنابراين ذخيره و بازيابي اوالعات به سهولت  بندي و جستجوي اوالعات در اين فناوري بسيار پي رفته است، دسته

يک ابزار براي توليد سايتهاي اينترانت،   IISشودي شرپوينت با افزودن ام اناتي به سرويس دهنده وب  انجام مي

ها  ها سايت معمولي نيستند، نرم افزارهاي سازماني زيادي با استفاده از اين سايت باشد، اين اکسترانت و اينترنت مي

 سازي است که در ادامه محدوده اين نرم افزارها و کاربردها آمده استي  ل پيادهقاب

 

 



 
  

 

 19 از 6 صفحهحلهاي مديريت اسنادافزاري شيرپوينت به منظور استفاده در راه معرفي بستر نرم

 وي اين سند به شرکت مديريت مهندسي و فناوري مير تعلق دارده حقوق مادي و معنيکل

 

           
هاي شيرپوينت در يک سازمان به شرح ذيل ارائه ميگردد و براي هريک از آنها شرح  در ادامه حوزه فعاليت

 شودي مختصري ارائه مي
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اين قابليت جهت هم اري بين اعضاي تي  و واحدهاي سازماني بروي يک پروژه يا موضوع  سازمانی،تعامالت 

ارجاع و  ت اري مستنداتي اوالعات، اشتراکشودي اين موارد شامل ام ان کار تروهي و به  خاص استفاده مي

،  RSSو اخطار، ام ان دريافت  ها، يادآوري به کاربران با ايميل تخصيص وظايف به افراد، ذخيره اوالعات در ليست

 ، دسترسي از وريق موبايل Blog,Wikiام ان ايجاد 

 

ام ان ايجاد محيط اختصاصي براي واحدهاي مختلف سازمان، ام ان ايجاد سايت شخصي، ي پارچگي با  رتال،وپ

Active Directory هاي اجتماعي ، اجراي تردش کارها بر اساس نق هاي سازماني، ايجاد شب ه 

 

افزاري مدعي انجام آن استي جستجوي پي ترفته  جستجوي پي رفته يک عبارت است که قطعا هر نرم ستجو،ج

کندي شرکت ماي روسافت  رقيب مي در اوالعات سازمان قطعا بزرتترين مزيت شرپوينت است که آن را بي

 MOSSن تالش دري ايتورهاي جستجو انجام داده است و خروجوت اري عظيمي براي رقابت در بازار م سرمايه

است که محتويات پرتا  شما  Crawlerقابل تحقيق استي اين فناوري در واقع يک   Live Searchو 2007

هاي اينترنتي خارج از پرتا  که به آن  شامل اوالعات ذخيره شده در پرتا ، محتويات درون مستندات، سايت

اند، افراد و  هاي خارج از محيط پرتا  ذخيره شدهادههاي تجاري سازمان شما که در پايگاه دمعرفي کنيد، داده

و ييي   Exchange Serverاوالعات ذخيره شده در هاي اجتماعي شب ههاي ان و ارتباط اي ان با شما در  تخصص

کندي بنابراين شما از وريق پرتا  سازمان به صورت  فايلهاي خود نگهداري مي  Indexکند و در را جستجو مي

توانيد آن را براي  ليه اين اوالعات دسترسي داريدي در واقع اين يک موتور جستجو است که شما ميي پارچه به ک

هاي مختلف جستجو براي آن تعيين کنيد و اجزاي اوالعاتي که  نيازهاي سازمان خود پي ربندي کنيد، محدوده

اتر  زي آن وجود دارديسا شوند را م خص کنيدي همچنين ابزار مناسب براي توسعه و سفارشي  Indexبايد

 : بخواهي  ام انات اصلي جستجو در شيرپوينت را عنوان کني  به شرح ذيل است

 جستجوي پي رفته در اوالعات سازمان 

هاي خارج از  هاي اينترنتي خارج از پرتا ، پايگاه داده ام ان جستجو در پرتا ، محتويات مستندات، سايت 

 محيط پرتا 

 سازمان ها در جستجوي افراد و تخصص 

  Exchange Serverام ان جستجو در اوالعات  

 هاي جستجو ام ان تعريف محدوده 

 سازي ام ان سفارشي 

 

مديريت پي رفته محتويات داخل سازمان و محتويات وب در اين بخش تنجانده شده استي  مدیریت محتوا،

داخل سازمان، ام ان تعيين ي سري و موازي براي تردش مستندات  ام ان مديريت مستندات و تعريف فرآيندها
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، Auditingسازمان،   Repository اري براي نگهداري يا انتقا  مستندات در ت امنيت و سياست

Email Integration  باشدي مديريت پي رفته محتويات در وب ام اني  هاي بارز اين فناوري مي و ييي از ويژتي

ي ام ان تاييد  ي چند زبانه اينترنت تسترش داده استها رپوينت را براي توليد سايتياست که استفاده از ش

محتويات قبل از انت ار آنها، اختصاص افراد براي بروز رساني قسمتهاي مختلف سايت بدون نياز به داشتن 

ها بر اساس يک زبان پايه از ام انات آن  هاي وراحي وب، و ايجاد و ترجمه خودکار صفحات براي ديگر زبان مهارت

  استي
 ن مديريت مستندات و تعريف تردش کارام ا 

 ت اري براي نگهداري مستندات ام ان تعيين امنيت و سياست 

  Emailقابليت ي پارچگي با  

 هاي چند زبانه ام ان توليد سايت 

 هاي وراحي وب هاي مختلف سايت بدون نياز به مهارت ام ان اختصاص افراد براي بروزرساني قسمت 

 

 Microsoftي ي از نرم افزارهاي مجموعه  InfoPathهاي مختلف با  جاد فرمام ان اي های سازمانی، فرم

Office 2007)  )ها در سازمان، ام اني است که کاربردهاي زيادي را با  ها و تردش اين فرم و اجراي فرآيند

است، ه شده ئارا  SharePoint 2007که در  Form Serverکندي با ام ان رپوينت قابل اجرا ميياستفاده از ش

ها در سمت کاربر با استفاده از مرورتر وب نمايش  شوند، بنابراين فرم تبديل مي  HTMLها در سمت سرور به  فرم

 شوندي  داده مي

 

امروزه کاربرد زيادي در   BIواژهتيري در سازمان  ايجاد هوشمندي در فرايند تصمي  های تجاری،تحلیل داده

 محدوده اين  تعريف فراتر از الزم به ذکر است که محور و هوشمند داردي تيري در سازمانهاي دانش فرآيند تصمي 

ه ئدر سازمان ارا  BIسازي  رپوينت براي کمک به پيادهيبه هر حا  ابزارهايي که ش باشد، اماميرپوينت يفناوري ش

 کند شامل موارد زير است:  مي

 

 سرویس اکسل

استفاده ن ند؟! تقريبا در اکسل  سيد که از صفحه تستردهشنا شرکت کوچک يا سازمان بزرگ را مييک آيا شما 

 ددييمتعافزاري  هاي نرم ت يب اينجاست که با وجود اين ه سيسيجال داشته ونقش اساسي اکسل ها  انيمه سازميه

 همچنان کارشناسان دهي دارند، ولي تزارش ها ام انات خود را براي سازي شده است و اين سيست سازمان پياده در 

  !نمايندميتزارشات را تهيه و به مديريت ارايه ابزار م کور ازمان با استفاده از س
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و به نوعي در  شدهها و تزارشات آماري توسط يک صفحه تسترده تهيه  اي، چارتانواع نمودارهاي مقايسه 

 ان سازمانمدير و هرتا  سازمان منت ر شدودر پ  Excelلتيردي حا  فرض کنيد اين فاي اختيار مديريت قرار مي

تزارشات را از وريق مرورتر وب در صفحه شخصي خود م اهده  باشندقادر   Excelافزار نرم نصب بدون نياز به

تا احتما  از بين رفتن آنها نيز  ) سازي تزارشات بروي کامپيوتر شخصي خود نيز نباشند و حتي نياز به ذخيره دنکن

 به صفر برسد( 

 

افزارهاي  تواند اوالعات خود را مستقيما از پايگاه داده نرم مي  Excelکه فايل ذکر اين ن ته ضرروي است 

ترين و  شوندي اين ساده هاي تجاري بروز مي ه شده با براساس دادهئتزارشات ارا تامختلف دريافت کند، 

 نام داردي   Excel Calculation Serviceپرکاربردترين روش براي تهيه تزارشات پويا است که 

 

  اخصهای نشانگر و داشبوردش

هاي پايگاه  سرويس تحليل داده قتوان آنها را از وري وجود دارند که مي  KPIهاي ليست  MOSS 2007از نسخه 

ود که نمايجاد  داشبورد راهاي و به اين ترتيب صفحه ههاي خارجي متصل نمود به داده MSSQL Serverداده 

  کندي مديريت تزارش ميوضعيت کسب و کار سازمان را هر لحظه به 

 

      مرکز گزارشات

   SQL Server Reporting Serviceکه با  باشديک قسمت از پرتا  سازمان شما  تواندمي مرکز تزارشات

 ت اردي  ايجاد شده است را به نمايش مي  Reporting Serviceو تزارشات مختلف که توسط بوده ي پارچه 

 

 

Business Data Catalog    

کندي با استفاده از اين ابزار به  رتا  مرتبط ميوافزارهاي تجاري بيرون از پ ابزاري است که پرتا  سازمان را با نرم

هاي  ها در قسمت کنيد، از اين داده شويد، آنها را جستجو مي افزارهاي مختلف سازمان متصل مي هاي نرم داده

رتا  سازمان واست که ام ان ي پارچگي نرم افزارها را در پ يرقويترين ابزا  BDCکنيدي  رتا  استفاده ميومختلف پ

 کندي  فراه  مي

 

 



 
  

 

 19 از 10 صفحهحلهاي مديريت اسنادافزاري شيرپوينت به منظور استفاده در راه معرفي بستر نرم

 وي اين سند به شرکت مديريت مهندسي و فناوري مير تعلق دارده حقوق مادي و معنيکل

 

 مدیریت محتوا

مديريت پي رفته محتويات داخل سازمان و محتويات وب در اين بخش تنجانده شده استي ام ان مديريت 

ن امنيت و ي سري و موازي براي تردش مستندات داخل سازمان، ام ان تعيي مستندات و تعريف فرآيندها

و ييي از   Auditing ،Email Integrationسازمان،   Repositoryاري براي نگهداري يا انتقا  مستندات در ت سياست

رپوينت را يباشدي مديريت پي رفته محتويات در وب ام اني است که استفاده از ش هاي بارز اين فناوري مي ويژتي

ام ان تاييد محتويات قبل از انت ار آنها، اختصاص  .ش داده استهاي چند زبانه اينترنت تستر براي توليد سايت

هاي وراحي وب، و ايجاد و ترجمه  هاي مختلف سايت بدون نياز به داشتن مهارت رساني قسمت افراد براي بروز

 ها بر اساس يک زبان پايه از ام انات آن استي  خودکار صفحات براي ديگر زبان

 تردش کار ام ان مديريت مستندات و تعريف 

 ت اري براي نگهداري مستندات ام ان تعيين امنيت و سياست 

  Emailقابليت ي پارچگي با  

 هاي چند زبانه ام ان توليد سايت 

 هاي وراحي وب هاي مختلف سايت بدون نياز به مهارت ام ان اختصاص افراد براي بروزرساني قسمت 

 



 
  

 

 19 از 11 صفحهحلهاي مديريت اسنادافزاري شيرپوينت به منظور استفاده در راه معرفي بستر نرم

 وي اين سند به شرکت مديريت مهندسي و فناوري مير تعلق دارده حقوق مادي و معنيکل

 

 برخی از کاربردهای شیرپوینت در سازمان

سازي شيده و معميوالٌ اهيدافي    افزاري بنا به داليل خاصي تحليل، وراحي و پيادهايد توجه نمود که هر سامانه نرمب

افزار از يک سو و نيز توجه بيه بيازار هيدف آن    مقاصد اصلي توليد کنندتان نرم بهتوجه  کند ل ااصلي را دنبا  مي

 ديتوان به حوزه کاربرد آن پي برافزاري مي محصو  نرم

افزاري در کاربردهيايي اسيتفاده    هاي نرماي  که سامانهبا دقت به فعاليت بسياري از سازمانها، همواره شاهد آن بوده

اند که ارتباوي با اهداف اوليه توليدکنندتان نداشته است ل ا در اغلب موارد م  التي کيه در هنگيام تحوييل    شده

 ردي تيت ميأجا ن آيد از همينها پيش ميسامانه

توان از شيرپوينت استفاده نميود و  شود که ميهايي کاربردي در سازمان پرداخته ميدر اين بخش به معرفي حوزه

 تردديهايي که استفاده از شيرپوينت در آنها توصيه نمينيز حوزه

تعيددي اسيت   تردد برخاسته از تجربيات مشايان ذکر است که موارد کاربرد و يا عدم کاربردي که در ذيل ذکر مي

 هاي مختلف با آنها روبرو بوده است: که شرکت مديريت مهندسي و فناوري مير در وو  اجراي پروژه

 

 شیرپوینت ابزاری آماده برای وبسایت اینترنتی سازمان 



 
  

 

 19 از 12 صفحهحلهاي مديريت اسنادافزاري شيرپوينت به منظور استفاده در راه معرفي بستر نرم

 وي اين سند به شرکت مديريت مهندسي و فناوري مير تعلق دارده حقوق مادي و معنيکل

 

 حلهای مدیریت دانشزیرساختی برای راه اندازی راه 

 

مديريت دانش، رسيدن به اهداف سازمان با استفاده بهينه از دانش و يا توانايي يک سازمان در استفاده از سيرمايه  

نزد هر فرد( و دانش دسته جمعي بيه منظيور دسيتيابي بيه اهيداف خيود از ورييق        معنوي )تجربه و دانش فردي 

 يفرايندي شامل توليد دانش، تسهي  دانش و استفاده از آن به کمک فناوري است

ي دانش، مفهومي فراتر از داده و اوالعات استي دانش به است 21ها در قرن  مديريت دانش، راز موفقيت سازمان

کارتيري آن در تصميمات مختلف، آموزش مرتبط با آن،   کار عملي مرتبط با آن، نتايج به مجموعه اوالعات، راه

شودي دانش هر نفر، حتي در موردي  هاي مختلف در ارتباط با آن تفته مي نگرش افراد در م اغل و مسئوليت

 .تخاص، مم ن است با ديگران متفاوت باشدي دانش زيربناي مهارت و تجربه و تخصص هر فرد اس

 در ادامه به برخي از اهداف مديريت دانش پرداخته شده است:

 ها( در دانش سازماني خيص کمبودها )خألت 

 هاي انساني وري بي تر از سرمايه هرهب 

 مدتر و مؤثرتر کارکنانآيادتيري کار 

 ارائه کاالها و خدمات داراي ارزش افزوده  

 افزايش رضايتمندي م تريان  

 اتجلوتيري از ت رار اشتباه  

 کاري کاهش دوباره  

 جويي در زمان به هنگام حل مسئله صرفه  

 برانگيختن خالقيت و نواوري  

 اي نزدي تر با م تريان ايجاد رابطه  

 

شيد و در انتهيا ن يان داده     هاي مديريت دانش در ييک سيازمان پرداخيت خواهيد     در اين بخش از تفتار به روش

هاي الزم جهت مديريت دانش را فراه  آورده  تمامي زيرساخت SharePointافزاري  شود که استفاده از ابزار نرم مي

 است ي 

 .شود هاي پرسش و پاسخ ناميده مي هاي هم ار و محل تمرکز بر ارتباوات که تروه  

 .شود هاي اوالعاتي خبره و دانش ناميده مي تمرکز بر ذخيره و بازيابي دانش که بانک  

 .شود هاي اوالعات و اخبار و يادتيري سازماني ناميده مي يتمرکز بر اشاعه تزيده که آتاهي رسان  

 .شود تمرکز بر عمل که هم اري مجازي ناميده مي 



 
  

 

 19 از 13 صفحهحلهاي مديريت اسنادافزاري شيرپوينت به منظور استفاده در راه معرفي بستر نرم

 وي اين سند به شرکت مديريت مهندسي و فناوري مير تعلق دارده حقوق مادي و معنيکل

 

 

به نمايش در آمده  2007در ش ل فوق يک بستر جهت راه اندازي سامانه مديريت دانش در فضاي شيرپوينت 

يز فضاهايي جهت تعامل پرسنل تردد، مخازن دانش، بخش اوالع رساني و ن است، همانگونه که م اهده مي

 سازي شده استي واحدهاي مختلف پياده

 

 

 

 یک جستجوگر هوشمند و سریع 

جوهاي وب، جستجوي محتوي را تسهيل کيرده بودنيد، هنگيامي کيه      هاي اوليه شيرپوينت از وريق پرس و نسخه

وان از ام انيات شييرپوينت   تي  آمدي اکنون ميي  بود، محدوديت عمل به وجود مي Site Collection جستجو خارج از

هاي تباد   ها، پوشه ها، اشتراک فايل اي از منابع )مانند: وب سايت ت اري محتواي بازه تسترده براي شاخص 2013

سيازد کيه بيه     هيا ميي   مخزني واحد از شياخص  2013و غيره( استفاده نمودي شيرپوينت  lotus هاي شده، يادداشت

هاي مختلف براي جستجوي يک نوع  واحدي داده و نياز به رفتن به برنامهکاربران تجربه مرکز جستجوي سازماني 

  .اوالعات را مرتفع کرده است

توانيد محتيوي    هاي نسخه اوليه کمک کرده استي اکنون کياربر ميي   محدوديت تغييرات اساسي معماري به غلبه بر

د شييرپوينت را تقوييت   موجيو  WCM هياي  تي اري نميوده و درنتيجيه قابلييت     چندين مجموعه سايت را شاخص

جو و قياب بيازبيني    جو، پي نهادات پرس و هاي جديدي مثل نحو پرس و بخ دي اين بهبودها، همراه با ويژتي مي

کنيد بيه نتيايج جسيتجوي      توان جزئيات کامل را م اهده کرد( به کاربران کميک ميي   نتايج )که با بردن ماوس مي

 .وري خود را افزايش دهند هنتيجه بهر تري دست يافته و در سريعتر و دقيق



 
  

 

 19 از 14 صفحهحلهاي مديريت اسنادافزاري شيرپوينت به منظور استفاده در راه معرفي بستر نرم

 وي اين سند به شرکت مديريت مهندسي و فناوري مير تعلق دارده حقوق مادي و معنيکل

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 رتال سازمانیوآل برای پشیرپوینت یک ابزار ایده 

رتيا  درون  وهاي کاربرد راه ارهاي شيرپوينت در سيازمانها اسيتفاده از آن بيه منظيور ايجياد ييک پ      ي ي از حوزه

عات و اسناد استفاده شده و در ، هم اري و نگهداري اوال رساني،تعاملرتا  م کور به منظور اوالعوسازماني است، پ

 تواند به عنوان يک سيست  شروع کننده کار براي همه پرسنل مورد استفاده قرار تيرديحقيقت مي

 
     



 
  

 

 19 از 15 صفحهحلهاي مديريت اسنادافزاري شيرپوينت به منظور استفاده در راه معرفي بستر نرم

 وي اين سند به شرکت مديريت مهندسي و فناوري مير تعلق دارده حقوق مادي و معنيکل

 

 

 سامانه آرشیو مخزنی مطمئن برای اسناد و اطالعات آرشیو  

باشدي العات سازماني ميي ي از کاربردهاي اصلي شيرپوينت در سازمان استفاده به عنوان مخزن آرشيو اسناد و او

هاي آرشيو اسناد که در اين نرم افزار تعبيه شده است استفاده نموده  به همين منظور بسياري از سازمان از قابليت

 نمايند: سازي سامانه آرشيو اقدام ميو به پياده

 رتند از :سازي سامانه آرشيو در نظر ترفته است عبا هايي که شيرپوينت براي پياده برخي از قابليت

 ام ان تعريف ساختار سلسله مراتبي براي آرشيو اوالعات و اسناد استي 

 ام ان تعريف مخازن اسناد و اوالعات بدون محدويت در فرمت و نيز اندازه فايلها 

 ام ان تعريف قابليتهاي جستجوي کامل متني بروي اوالعات و اسناد 

 MS Officeام ان م اهده ، ويرايش اسناد با فرمت  

 نمايد:ادامه به م اهده برخي از تصاوير مربوط به يک سامانه آرشيو نمونه جلب مي در

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 19 از 16 صفحهحلهاي مديريت اسنادافزاري شيرپوينت به منظور استفاده در راه معرفي بستر نرم

 وي اين سند به شرکت مديريت مهندسي و فناوري مير تعلق دارده حقوق مادي و معنيکل

 

 

 

 

 



 
  

 

 19 از 17 صفحهحلهاي مديريت اسنادافزاري شيرپوينت به منظور استفاده در راه معرفي بستر نرم

 وي اين سند به شرکت مديريت مهندسي و فناوري مير تعلق دارده حقوق مادي و معنيکل

 

 ها های هوش تجاری سازمان حلزیرساختی کارا برای استفاده در راه 

تجاري در سازمان به منظور برآورده نمودن ي ي از اهداف   هاي پراکندهمفاهي  هوش تجاري و استفاده از داده

ها و اوالعات شرکت امروزه در تمامي سازمانها مورد توجه قرار ترفته است، امروزه در هر سازماني پايگاه داده

بسيار متنوعي وجود دارد که در نگاه او  ارتباط منطقي چنداني بين آنها وجود ندارد اما با مطالعه روابط پنهان 

آوردي شيرپوينت با ساز را براي مديران ارشد فراه  مي   صمي بين اوالعات، ام ان استخراج تزارشات متنوع و ت

سازي و نمايش توناتون اوالعات را فراه   قابليتهايي زيرساختي که فراه  آورده است تردآوري، پااليش، خالصه

شات  باشد، در ادامه به اس ريننموده است، ل ا ايجاد داشبوردهاي ارزشمند ي ي ديگر از کاربردهاي شيرپوينت مي

 سازي شده استي  وراحي و پياده SharePoint 2010يک سامانه داشبورد مالي توجه فرماييد، اين سامانه بروي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 19 از 18 صفحهحلهاي مديريت اسنادافزاري شيرپوينت به منظور استفاده در راه معرفي بستر نرم

 وي اين سند به شرکت مديريت مهندسي و فناوري مير تعلق دارده حقوق مادي و معنيکل

 

 گردد:مواردی که استفاده از شیرپوینت توصیه نمی

 هاي حسابداري، انبارداري، دريافت پرداختاندازي سامانهزيرساختي جهت توليد و راه 

 هاي دبيرخانه، پرسنلي، آموزشي و يييتوليد سامانهزيرساختي جهت  

 هاي مبتني بر تردش کارهاي سازماني پيچيده زيرساختي جهت توليد سامانه 

 

 

   

  

(Transaction)  

 

                                                      
 قرار دارد البته سازتاري با تردش کارها به معناي آن نيست که ميتوان تردش کارهاي پيچيده را به آساني در شيرپوينت مورد استفاده و  بهره برداري 1
رافي ي گ نياز به نمايش يک رابط رابط ترافيک استاندارد به شما ام ان ي سان سازي فرمت نمايش داده ها در کمترين زمان مم ن به شما ميدهد، اما اتر 2

 .سفارشي باشيد، کار زيادي بابت آن بايد به انجام برسد



 
  

 

 19 از 19 صفحهحلهاي مديريت اسنادافزاري شيرپوينت به منظور استفاده در راه معرفي بستر نرم

 وي اين سند به شرکت مديريت مهندسي و فناوري مير تعلق دارده حقوق مادي و معنيکل

 

 مراحل استقرار شیرپوینت در سازمان

 

حل مناسب در افزارهاي شيرپوينت به عنوان يک راههاي قبل عنوان شد، مجموعه نرم که در بخش همانگونه

رود، به هر صورت به منظور استقرار شيرپوينت در سازمان بايد هاي مختلفي به کار مياندازي سامانه خصوص راه

 مراحل زير را وي نمود:

 

 ها و تهيه سند چ   انداز شناخت نيازمندي   از اولف 

 ها تحليل نيازمندي   فاز دوم 

ها، تردش کارها،  ها، زيرسايت م خص نمودن سايت -مدلسازي و وراحي معماري سامانه  فاز سوم 

 ها، نماها و ييي ها، ليست مخازن اسناد، ابرداده

 رپوينتسازي و استقرار سامانه بروي شي پياده  فاز چهارم 

 

 


