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 قهیدق ۶ مطالعه: یبیتقر  زمان

 کهنیا یبرا دارد؟ هاتیساوب ریسا با یتفاوت چه و ستیچ یسازمان پورتال دیدانیم ایآ
 وبالگ با د،یشو آشنا آنها یایمزا و یسازمان یها پورتال انواع یمعرف و فیتعر  با

 .دیباش همراه فراگستر

 خدمات ارائه به اغلب که شودیم گفته ییهاتیساوب از آندسته به )پرتال( پورتال
 خبر درج ای یرساناطالع صرفا هاپورتال نیا هدف گر،ید عبارت به .پردازندیم یسازمان

 تیر یمد ،یارتباط یهاسامانه عات،اطال ن،یآنال خدمات انواع هاآن در بلکه ست،ین
 .شودیم ارائه دارد، ازین خود خدمات ارائه یبرا سازمان کی که آنچه هر و کار و کسب

 

 ؟چیست (EIP) تعریف پورتال اطالعات سازمانی -1
اطالعات  تیر یارائه خدمات و مد ندها،یفرآ تیر یبه مد ازیها نکه سازمان یهنگام
. پورتال شودیمطرح م یدارند، استفاده از پورتال سازمان نیبه صورت آنال یسازمان

 یکاربرد یافزارهااز نرم یادسته Enterprise Information Portal (EIP) ای یاطالعات سازمان
در داخل و خارج سازمان را  شدهرهیتا اطالعات ذخ سازدیها را قادر ماست که سازمان

مورد  شدهیسازیارائه اطالعات شخص یدروازه واحد برا کیمتصل کنند و  گریکدیبه 
 .دهندیکسب و کارها قرار م اریدر اخت رانیآگاهانه مد یریگمیتصم یبرا ازین
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اطالعات در داخل  عیو توز  لیو تحل هیتجز  ت،یر یمد ع،یها تجمپورتال نیاستفاده از ا
تا خدمات  کندیها کمک مبه سازمان جهیو در نت کندیم لیشرکت را تسه کیاز و خارج 

و عرضه  یسازکپارچهیآنها را بهبود ببخشند.  تیفیکرده و ک عیخود را تسر  یندهایو فرآ
ها اطالعات را پورتال نیا ،یاست. به عبارت یپورتال سازمان یصلاطالعات، دو کارکرد ا

 یهانمونه ی. برخکنندیمنبع استخراج کرده و آنها را در پورتال ادغام م نیاز چند
 :یسازمان یهاپورتال

 های سیستم مدیریت محتواپورتال (CMS) 

 سامانه مدیریت اسناد )DMS( 

 شاملنرم( مانند ابزارهای مدیریت تیم افزارهای مشارکتی :Trello) 

 افزارهای مدیریت ارتباط با مشترینرم 

 مدیریت فرآیندهای کسب و کار پورتال )BPMS( 

 پورتال کارکنان سازمان 

 پورتال هوش تجاری 

 دانشنامه سازمانی پورتال 

 ؟سایت چیستوبتفاوت پورتال با  -2
تفاوت پورتال با  دیبا تدایا ست،یچ یپرسش که پورتال سازمان نیپاسخ به ا یبرا

اما هنگام  شوند،یمحسوب م تیساوبدر واقع  زیها ن. اگرچه پورتالدیرا بدان تیساوب
 شتریب یآنها خدمات رایشد، ز  دیخواه هاتیساوبآنها با  زیاستفاده از آنها متوجه تما

 ییهاسازمان یهاتیساوب. به عنوان مثال دهندیما قرار م اریدر اخت هاتیسااز وب
 یهاشرکت یو حت هایشهردار ،یدولت یهاسازمان مه،یب یهاها، شرکتمانند بانک

 .امکانات خاص خود را دارند رایمتفاوت هستند، ز  یخبر یهاتیساوببا  یخصوص

. از ندهاستیاطالعات، افراد و فرآ یسازکپارچهی یبرا یفرمپلت یسازمان پورتال
 یهاست که امکانات مختلفدر دانشگاه انیدانشجو یآن، پورتال ورود جیرا یهانمونه

 ل،یدل نی. به همکندیفراهم م انیدانشجو یها را برانام در کالساز جمله ثبت
 .است هاتیساوب یسازادهیاز پ وتمتفا زیها نپورتال نیا یسازادهیپ
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  ؟کدام است یانواع پورتال سازمان -3
 یهابا انواع آن است. پورتال یینوبت به آشنا ست،یچ یپورتال سازمان دیحال که دانست

 یریگکاربران و بهره یاطالعات یازهاین لیبا استفاده از پروفا نترنت،یا یدر فضا یاطالعات
را که با  یتا به سرعت اطالعات کنندیجستجو، به آنها کمک م یاز خدمات موتورها

 یواحد را برا یاچهیدر  ینترنتیا یهاکنند. پورتال دایپ دارد،مطابقت  شانیازهاین
 اریدر اخت دهند،یم لیرا تشک نترنتیکه ا ییاز سرورها یابه شبکه گسترده یدسترس

دارند  یکارکرد مشابه زیها نشرکت طیحدر م یاطالعات یها. پورتالدهندیکاربران قرار م
به اطالعات پراکنده  یدسترس یبرا یسازمان انواحد به کاربر  یاچهیو هدف آنها ارائه در 

 میتقس یبه دو دسته اصل یاطالعات سازمان یهادر سراسر سازمان است. پورتال
 :شوندیم

کند تا اطالعات کاری گروه که به کاربران کمک می” پورتال سازمانی پردازش مشارکتی" -1
ها و صورتجلسات را سازماندهی ها، یادداشتها، مباحثات گروه، گزارشمانند ایمیل

 .کرده و به اشتراک بگذارند

جرایی، هاست که به مدیران ا، نوع دیگر این پورتال”پورتال سازمانی پردازش تصمیم" -2
کند تا برای اتخاذ تصمیمات مهم گران کسب و کار کمک میگیرندگان و تحلیلتصمیم

های اطالعات سازمانی پورتال“سازمان، به اطالعات شرکت دسترسی داشته باشند. 
ها ای از انواع مختلف اطالعات تجاری شرکتاز طیف گسترده” پردازش تصمیم

کنند تا از این ها فراهم میی را برای سازمانکنند و ظرفیت قابل توجهپشتیبانی می
 .اطالعات برای منافع تجاری استفاده کنند

کند تا هر قسمتی از اطالعات به کاربران تجاری کمک می” پردازش تصمیم EIP"یک 
نظر از موقعیت آن در زنجیره تامین، پیدا کنند. همچنین به سازماندهی تجاری را صرف

ها که اطالعات را در این زنجیره ها و تحلیلجوها، گزارش فرآیندهایی مانند پرس و
ها برای کند. تحلیلگران کسب و کار از این پورتالکنند، کمک میتامین ایجاد می

کنند. این فرآیندها استفاده از این فرآیندها، اجرای آنها و بازیابی نتایج استفاده می
بندی یا رویدادی خاص اجرا مه زمانتوانند به صورت خودکار بر اساس برناهمچنین می

 .شودگیرندگان ارسال میشوند و نتایج از طریق ایمیل به مدیران و تصمیم
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متناسب با نقش کاربری که آن ” پردازش تصمیم EIP" اطالعات مشاهده شده از طریق
پردازش  EIP“ های کلیدیشود. یکی از ویژگیبندی و تنظیم میکند، اولویترا مشاهده می

کند، این است که نه تنها اطالعات تجاری را در سراسر سازمان یکپارچه می” تصمیم
بلکه از پردازش مشارکتی برای ردیابی تصمیمات و اقدامات انجام شده بر اساس این 

کند. ترکیبی از اطالعات تجاری شرکت، دانش کاربران و اطالعات نیز استفاده می
های پردازش پورتال“شود. هر چند میده میپردازش مشارکتی مدیریت دانش نیز نا

های مدیریت دانش نیز توصیف کرد، اما با توجه به توان به عنوان پورتالرا می” تصمیم
تعاریف مختلف مورد استفاده برای مدیریت دانش، بهتر است از واژه پورتال مدیریت 

 .دانش اجتناب شود

 

 ؟ستیچ یعناصر پورتال سازمان -4
شده است:  لیعناصر تشک نیاز ا یپورتال سازمان ج،یبر اساس مدل را

 یسازکپارچهی ،یسازهینما ،یسازیمشارکت، شخص ،یبندجستجو، طبقه/یدسترس
 .تیافزارها و امننرم

 ازیتا تمام اطالعات مورد ن دهدیبه کاربر اجازه م تیقابل نیجستجو: ا/یدسترس 
کند. به عنوان مثال، مسئول بانک  افتیمورد نظر در  نهی( را در زمشتری)و نه ب

را در  ازیاطالعات مورد ن EIP ندارد و یابیبه اطالعات بازار  یازیوام ن دییتا یبرا
 .دهدیمسئول بانک قرار م اریاخت
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 کی: یبنددسته EIP ازیمورد ن یهانهیتا در زم کندیم یبندتمام اطالعات را دسته 
 یهاتیساموضوعات در وب یبندمیتقسداده شود )مانند  لیکاربران به آنها تحو

 .(یخبر

 کی: مشارکت EIP با  ییایجغراف تیبدون توجه به موقع دهدیبه افراد امکان م
 .مشارکت کنند گریکدی

 اطالعات ارائه شده به افراد دریسازیشخص : EIP  ،بر اساس نقش آنها در سازمان
 .شوندیم یسازیو عادات آنها، شخص حاتیترج

 امکان مشارکت در یبرا یسازلی: پروفایسازلیپروفا EIP کیاست. افراد  یضرور 
اگر  ب،یترت نی. به اشوندیم زیمتما شانیهاییسازمان با توجه به تجربه و توانا

پروژه  یرا که برا یکسان تواندیداشته باشد، م گرانیبا د یبه همکار ازین یفرد
 .ندهستند، انتخاب ک طیمورد نظر واجد شرا

 نظر از صرف دهدیبه افراد اجازه م یژگیو نیافزارها: انرم یسازکپارچهی
دهند، به آنها  لیکه مورد استفاده آنهاست، اطالعات را تحو ییافزارهانرم

 .داشته باشند و به اشتراک بگذارند یدسترس

 یتیامن یکاربران به اطالعات را بر اساس مجوزها یدسترس ت،یقابل نی: اتیامن 
در  یتنها اطالعات ستم،یپس از ورود کاربر به س نی. بنابرادهدیبه آنها ارائه م

 .مجاز است یو یبه آنها برا یکه دسترس ردیگیکاربر قرار م اریاخت

 ؟ستیچ یپورتال سازمان یایمزا -5
پرسش دیگر این است که مزایای پورتال سازمانی چیست؟ تعداد نسبتا کمی از 

دارند.  EIP ای مالی استفاده از راهکارهای مبتنی برگیری مزایها معیاری برای اندازهشرکت
ها کند، اما تعداد کمی از شرکتهمین موضوع در مورد استفاده از ایمیل نیز صدق می

توانند بدون استفاده از آن به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین، زمانی که معیارهای می
توانیم از مزایای آنها برای یم، میمالی برای تشخیص تاثیرگذاری یک فناوری نداشته باش

گذارند، برای توجیه دستیابی به اهداف کلی کسب و کار که بر عملکرد مالی نیز تاثیر می
 :استفاده کنیم. برخی از این مزایا عبارتند از EIP گذاری درخرید سرمایه

 حفظ تخصص پرسنل کلیدی 

 افزایش رضایت مشتریان 
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 وریبهبود بهره 

 ی مدیریت فناوری اطالعاتهاکاهش هزینه 

 کردن چرخه توسعه محصولکوتاه 

 های تجارت الکترونیککمک به طرح 

 خرآکالم  -۶
 کی یسازادهیدارد. پ یو چه انواع ستیچ یکه پورتال سازمان دیمقاله دانست نیدر ا

دارد،  تیساوب کینسبت به  یشتریب یهایدگیچیاز آن، پ یو نگهدار یپورتال سازمان
 یکاربرد یهاتیقابل یسازمان یهااست. پورتال شتریب زیآن ن یایو مزا هاتیاما قابل

 دهندیشرکت را ارائه م کیاطالعات  عیو توز  لیه و تحلیتجز  ت،یر یمانند مد یشتریب
تا  کنندیها کمک مبه سازمان BPMSافزار مانند نرم یخاص یافزارهاو با استفاده از نرم

.خدماتشان را بهبود ببخشند تیفیکرده و ک عیخود را تسر  یندهایفرآ
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