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 .میکنیم صحبت آن انواع و ستیچ یکیالکترون خدمت زیم نکهیا مورد در مقاله نیا در
 آشنا خدمت زیم یایمزا و فراگستر یکیالکترون خدمت زیم با دیخواهیم اگر ن،یهمچن

 .دیباش همراه ما با د،یشو

 شود،یم دهینام زین desk service electronic یسیانگل به که یکیالکترون خدمت زیم
 یبرا کشور یاستخدام و یادار سازمان دستورالعمل اساس بر ابتدا در که است یخدمت

 سازمان بخشنامه در بار نیاول یبرا راهکار نیا .شد یاجبار رانیا در هاسازمان یبرخ
 اما .شد یمعرف ۰۷/۰۹/1۳۹۶ خیتار  و 1۵۳۸۵۸۸ مهنا شماره به کشور یاستخدام

 شده لیتبد سازمان هر یبرا یضرور وب تحت خدمات از یکی به راهکار نیا اکنون
 و مکاتبات یخودکارساز رواج و کشور در هارساختیز  توسعه با واقع، در .است

 ،یانسان منابع در ییجوصرفه و بهتر خدمات ارائه یبرا یبزارا به خدمت زیم ندها،یفرآ
 نیتر یاصل .شد لیتبد زین بزرگ و کوچک یخصوص یهاشرکت در … و زمان ،یمال

 کردن زهیمکان و انیمشتر  به یرحضوریغ خدمات ارائه زین کیالکترون خدمت زیم کارکرد
 و رفت و یکیز یف حضور به ازین عدم موجب امر نیا .آنهاست به ییگوپاسخ ستمیس

 .کندیم یریجلوگ وقت تالفا از و شده کننده خسته یهاآمد
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 ؟ستیچ یکیخدمت الکترون زیم -1
 دهینام زیارباب رجوع ن شخوانیسامانه پ ای یخدمت به مشتر زیراهکار که م نیا

خدمت  زیم اصطالح .اطالعات و تحت وب است یبر فناور یراهکار مبتن کی شود،یم
 .دیادهیدارد و احتماال آن را قبال شن یادیرواج ز  یدولت یهاها و شرکتسازمان انیدر م

بهبود و  یراهکار برا نیمعموال از ا ،یدولت یهاکتاطالعات در شر  یفناور یواحدها
 یکیخدمات الکترون زیالبته استفاده از م .کنندیتوسعه خدمات سازمان خود استفاده م

دانست  یدرگاه توانیرا م یخدمت به مشتر زیم .ستین یدولت یهامختص سازمان
خود را همراه  یهامهها و ناآن درخواست قیاز طر  توانندیم انیکه ارباب رجوع و مشتر 

 یارباب رجوع ابزار شخوانیسامانه پ نیبنابرا .با مشخصات الزم به سازمان ارسال کنند
به  ازیبدون ن شانیو پاسخ دادن به درخواستها نیارائه خدمات از راه دور به مراجع یبرا

به  تیفیو با ک عیخدمت، ارائه خدمات سر  زیدر هر حال، هدف از م .حضور آنها است
 .است ربرانکا

پس از دستورالعمل سازمان  رانیخدمت در ا زیهمانطور که گفته شد، استفاده از م
اقدام به راه  ستیبایها مدستورالعمل، سازمان نیطبق ا .شد جیکشور را یاستخدام

و  هایژگیو .کردندیارائه خدمات خود م یتحت وب برا یکیالکترون یهاسامانه یانداز
 :بودند از تها عبار سامانه نیانتظارات از ا

 یزهایدر م کیکه به صورت الکترون یدر مورد خدمات یو اطالع رسان تیشفاف 
و مراحل، مدارک الزم، مقررات، زمان الزم،  شوندیارائه م کیخدمت الکترون

پاسخ به سواالت متداول کاربران  یو حت تیشکا ای یریگینحوه پ از،یمورد ن نهیهز 
 .درباره آنها

 ارسال  :از جمله ،یکیمراحل ارائه خدمت به صورت الکترون یانجام تمام تیبلقا
مدارک  یکیو ارسال الکترون یو بارگذار یکیالکترون یهادرخواست خدمت با فرم

 ارائه خدمات یبرا ازیمورد ن
 و  یکیخدمت الکترون زیو انجام استعالمات الزم توسط سامانه م یخودکارساز

 هاسازمان ریبه مراجعه کاربران به سا ازیعدم ن
 یکیخدمت به کاربران به صورت الکترون جهینت لیتحو تیقابل 
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 زیشده در م جادیا یهاهر کدام از درخواست یبرا یریو ارائه کد رهگ جادیا 
 یمراحل پردازش درخواست خدمت و دسترس یریگیامکان پ جادیا یخدمت برا

 به اطالعات آن
 و  شرفتیدرباره مراحل پ امکیپ قیبه ارباب رجوع از طر  یاطالع رسان تیقابل

 پردازش درخواست آنها
 خدمات  تیفیسنجش ک یاز کاربران برا یکیالکترون یوجود نظر سنج تینها در

 یافتیدر 

 ؟خدمت کدام است زیم یاهداف و کارکردها -2
آن آشنا  یالزم است تا با کارکردها ست،یچ یکیخدمت الکترون زیم دیحال که دانست

به خدمات سازمان  شتریب یدسترس جادیا توانیخدمت را م زیکارکرد م نیتر مهم .دیشو
 ژهیبه و یدسترس نیا .دانست نترنتیاطالعات و ا یبا استفاده از فناور انیمشتر  یبرا

 ریتاث انیمشتر  یمندتیبر عملکرد سازمان و رضا تواندیم یبانیدر حوزه خدمات پشت
نقطه تماس  کیبه عنوان  تواندیخدمت م زیموارد، م نیعالوه بر ا .بگذارد ییبسزا

 .عمل کند انیمشتر  یهاگزارش دادن تمام مشکالت و درخواست یمتمرکز برا

 :ارباب رجوع عبارتند از شخوانیسامانه پ یاز اهداف و کارکردها گرید یبرخ

 خدمات  زیمعمول سازمان، از م یهااتیصورت بروز هر گونه اختالل در عمل در
ارائه خدمات و اصالح اختالالت  یقت براابزار مو کیبه عنوان  توانیم کیالکترون

 .استفاده کرد یعاد طیو بازگرداندن سازمان به شرا

 استفاده از  یایکاربران در مورد مزا یباعث بهبود آگاه یکیخدمات الکترن زیم
 جیها از آن با هدف تروو سازمان شودیکارها م ینترنتیاطالعات و انجام ا یفناور

 ،یسازمان یندهایفرآ شتریب یسازنهیکاربران و به انیم نیاستفاده از خدمات آنال
 .کنندیاستفاده م

 یهایتجربه و توسعه فناور شیخدمت، افزا زیکارکردها و اهداف ارائه م ریسا از 
 ریباعث بهبود سا تواندیاست که م یکیسازمان در ارتباط با خدمات الکترون

 .ردیسازمان مورد استفاده قرار بگ نیخدمات آنال

 یهااتینظم در عمل جادیو ا یبا روندساز کیخدمت الکترون زیاز م تفادهاس 
اطالعات  یخدمات فناور تیر یباعث بهبود مد تواندیم ن،یمربوط به خدمات آنال

 .بشود زی( نITSM ای)
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 ؟ستیچ یکیخدمت الکترون زیم یایمزا -۳
 نیبا ا .دارد ییو چه کارکردها ستیچ یکیخدمت الکترون زیکه م دیدانست نجایتا به ا

 یخدمت برا زیممکن است باز هم استفاده از م د،یسازمان هست کی ریحال، اگر مد
 یکیخدمت الکترون زیم یایمزا ریاز سا یدر ادامه تعداد .بنظر نرسد دیشما چندان مف

 :میارا آورده

 یو مبتن یارائه خدمات به صورت ابر :یو مکان یزمان تیبدون محدود یدسترس 
از آنها استفاده  یکه در هر زمان و هر مکان کنندیامکان را فراهم م نیبر وب ا

 ایسازمان  تیوبسا ا،یتلفن گو قیها از طر درخواست نکهیصرف نظر از ا د،یکن
 .ارسال شوند لیمیا

 ازیاطالعات مورد ن کیخدمت الکترون زیبا استفاده از م :ارتباطات تیفیک بهبود 
 یکتب یهاو پاسخ هایدرخواست، به روزرسان در ثبت تیاز جمله موفق انیمشتر 

باعث  نیو ا ردیگیآنها قرار م اریدر اخت لیمیمانند ا یمختلف یهااز راه یبانیپشت
 .گرددیم انیبا مشتر  انارتباطات سازم تیو شفاف تیفیک شیافزا

 تیبا قابل یکیخدمت الکترون زیم :هاپردازش درخواست ندیفرآ یکارآمد شیافزا 
 شیباعث افزا… ها، پردازش خودکار آنها و درخواست تیر یو مد یبنددسته
 .شود ندهایفرآ یکارآمد

 یتحت وب، رابط کاربر یوجود داشبوردها :تجربه کاربران و ارائه گزارشات بهبود 
 انیارباب رجوع و مشتر  یباعث بهبود تجربه کاربر ،یریگیپ تیآسان و قابل

سازمان  رانیها، به مدجامع از درخواست یهاارائه گزارش گرید یاز سو .شودیم
 .دهدیرا م کاربرانارائه خدمات به  یبهتر برا یزیر امکان برنامه

 یدانش سازمان شیخدمت باعث افزا زیاستفاده از م :یدانش سازمان شیافزا 
ها و پاسخ جادیموضوع به نوبه خود باعث ا نیکه ا شودیم کپارچهیبه صورت 

 گرید تیو در نها شودیمشکالت مختلف کاربران م یشفاف برا یراهکارها
 .کندیم ازینیب هاپاسخ آن افتنی یبرا ریکردن دوباره مس یسازمان را از ط یاعضا

 فراگستر یکیخدمت الکترون زیم یمعرف -4
کشور و  ییاجرا یهاکشور به دستگاه یو استخدام یبعد از ابالغ دستور سازمان ادار

و  عیارائه خدمات سر  یبرا یکیخدمت الکترون زیم یریبه کارگ یمکلف شدن آنها برا
 اتیگرفت تا با استفاده از دانش و تجرب میتصم زیآسان به کاربران، شرکت فراگستر ن
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کاربران و  تیجهت بهبود رضا ،یخودکارساز یهکارهاساز و کارها و را نهیخود در زم
استفاده در سامانه  یرا برا یکینخدمت الکترو زیم ستمیرسیسازمان، ز  یوربهره شیافزا

 .کند یاندازو راه یفراگستر، طراح ونیاتوماس

 یندهایمکاتبات و فرآ یضمن خودکارساز توانندیفراگستر م انیمشتر  ب،یترت نیبه ا
موارد استفاده از سامانه  شیو افزا یکیخود، با توسعه خدمات الکترون یسازمان

و  نترنتیدر بستر ا شیاز پ شیخود را ب یسازمان یهااتیارباب رجوع، عمل شخوانیپ
 شیافزا زیخود را ن انیمشتر  یمندتیرضا وکنند  تیر یبه صورت هوشمند اجرا و مد

 .دهند

 :فراگستر عبارتند از یکیخدمت الکترون زیم ستمیرسیز  یهاتیاز امکانات و قابل یبرخ

 شماره تلفن  قیاز طر  شانیهادرخواست یریگیثبت نام ارباب رجوع و پ تیقابل
 همراه

 مختلف یلهایمسئول در قالب فا یدرخواست و ارجاع آن به واحدها ثبت 
 ارجاع درخواست ارباب رجوع در سطح سازمان لیتبد امکان 
 به ارباب رجوع شخوانیثبت شده در پ یهاروند گردش درخواست یرسان اطالع 
  ستمیط سشده توس افتیدر  یهاجهت نامه یواحد ثبت اختصاص فیتعر 

 یکیخدمات الکترون شخوانیپ
 یافتیدر  یهانامه گردیپ تیوضع رییبه ارباب رجوع در صورت تغ امکیپ ارسال 
  توسط  یکیخدمت الکترون شخوانیپ یتهایو امکان رصد فعال هایدسترس فیتعر

 سازمان تیر یمد

 ؟ستیچ یکیخدمت الکترون زیمورد استفاده در م یابزارها -۵
 یمعرف رند،یگیخدمت مورد استفاده قرار م زیکه توسط م ییاز ابزارها یدر ادامه تعداد

 :میکنیم

 یپورتال سازمان 

ای در وب است که امکانات مختلفی از جمله ، یک درگاه مجازی و صفحهپورتال سازمانی
رو ابزاری مناسب برای ارائه دهد و از این ها را در اختیار کاربران قرار میثبت درخواست

 .شودمیز خدمت الکترونیکی محسوب می
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 کسب و کار ونیافزار اتوماس نرم BPMS 

، BPMS یارهاافز و نرم یادار ونیکسب و کار اعم از اتوماس ونیاتوماس یافزارها نرم
 یسیبه دانش برنامه نو ازیرا بدون ن یسازمان یندهایو بهبود فرآ یامکان خودکارساز

و پردازش  یخودکارساز یمناسب برا یجهت ابزار نیو از ا کنندیسازمان فراهم م یبرا
 .است کیالکترون متخد زیخدمات ارائه شده در م

 پنل SMS (سامانه پیام کوتاه) 

توانید ارتباط با مراجعین ، نوعی نرم افزار تحت وب است که با استفاده از آن میSMS پنل
 .ان خود را از طریق پیامک انجام داده و مدیریت کنیدو کاربر 

 سیستم مدیریت مستندات (DMS) 

سازی استاندارد و مدیریت ابزاری تحت وب برای ذخیره نرم افزار مدیریت مستندات
متمرکز کلیه سوابق، اسناد و مدارک سازمانی از مرحله ایجاد تا اتمام گردش آنها در 
سازمان است که دسترسی آسانی را برای تمامی کاربران سیستم با در نظر گرفتن 

 .کندمالحظات امنیتی فراهم می

 کالم آخر -۶
در این مقاله در مورد اینکه میز خدمت الکترونیکی چیست خواندید و با انواع و مزایای 

بسیاری از سازمانها، هنوز هم فرآیند دریافت و پردازش  .هر یک از آنها آشنا شدید
 .دهندنگاری انجام میهای ارباب رجوع را از طریق مراجعه حضوری و نامهدرخواست

ها به بندی و پردازش این درخواستی زیادی را برای دستههااین روش، نه تنها هزینه
های طوالنی کند، بلکه موجب اتالف وقت و هزینه کاربران و ایجاد صفآنها تحمیل می

استفاده از میز خدمت راهکاری مناسب برای خودکارسازی  .شودها را نیز میدر سازمان
های خصوصی ی و هم در شرکتهای دولتو تسهیل انجام این فرآیندها هم در سازمان

.خواهد بود
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