
 مدیریت جامع خدمات فناوری اطالعات



Gamma ITSM 
 نرم افزار جامع مدیریت خدمات فناوری اطالعات

130+  

 مشتری

18،000+ 
 ساعت کارشناسی-نفر 

 زیرسیستم+ 10

 تازه ترین فناوریهای تولید نرم افزار

سال سابقه در ارائه راه حلهای + 10
 مدیریت خدمات فناوری اطالعات



گاما چگونه در مدیریت خدمات فنااوری  
 اطالعات به شما کمک می کند؟

 

IT Service 

Management 



دانش افزایی، حفظ 
دانش سازمانی و 

 اشتراک آن
1 



داشبوردهای مدیریتی 
براساس  قابل تنظیم

 سطوح دسترسی
2 



گردش کار، تعریف 
انواع فرایند با ابزار 

 گرافیکی
3 



فرم ساز، فیلدهای 
با   سفارشی متنوع
drag&drop 

4 



مدیریت یکپارچه، 
برقراری ارتباط با سایر 

 web-APIسامانه ها 
5 



امنیت و سطوح 
دسترسی، براساس 

 ساختار سازمانی،
6 



✪ Request fulfillment 

✪ Service catalogue 

✪ Incident and problem management 

✪ IT asset and configuration management 

✪ Configuration management database (CMDB) 

✪ Purchase and contract management 

✪ Inventory management 

✪ Service requests and request fulfillment 

✪ Knowledge management 

✪ Reporting and SLA management 

✪ Process and visual workflow design 

✪ Integration with IT management apps 

 ویژگیهای کلیدی



Asset 
management 





 (تجهیز)درجه از وضعیت یک دارایی  360نمای 

درخت کاال براساس کدینگ قابل تعریف با فیلدهای سفارشی نامحدود 

گزارشی از تجهیزاتی که هزینه زیادی داشته اند 

گزارش آمار داراییها به تفکیک سازمان، واحد، برند، وضعیت 

ردگیری هر دارایی از زمان ایجاد در سامانه، نقل و انتقالها، اقدامهای کارشناسی، زمان و هزینه 

... 



Inventory 
management 





تعریف نامحدود انبار با دسترسیهای هر انبار 

 (درخواست خرید، درخواست کاال، خرید)فرایندهای خرید 

 حواله انبار، خروج از انبار، اسقاط کاال، تحویل کاال و )فرایندهای نقل و انتقال انبار

 (دارایی

 (درخواست تعمیر، ارسال به تعمیرات تخصصی، فرم تعمیر)فرایند تعمیرات 

زمان و هزینه صرف شده بر روی هر قطعه 

امکان ردگیری قطعه با شماره سریال قطعه 



 جلوگیری از گم شدن قطعات مصرفی و قطعات 

نظارت و پایش کامل بر مصرف قطعات، نرم مصرف، روند مصرف قطعات در طی سال 

گزارش کاردکس کاال به ازای هر انبار 

 (سامانه هشدارهای الزم را ایجاد می کند)نقطه سفارش کاال و قطعه 

 در هزینه  قطعات مصرفی% 5کاهش حداقل 



Reporting 



Enable 

multiple 

channels to 

report issues  Multimodal ticket 

creation via email, 

phone, self-service 

portal, virtual agent, 

and business apps 

 شاخصهای ارزیابی

MTTR 

MTBF 

Availability 

SLA 

 ارزیابی عملکرد کارشناسان

 گزارش اقدامهای هر کارشناس
 زمان و هزینه صرف شده توسط هر کارشناس

 اعالنهای هوشمند

 نقطه سفارش
 اتمام قرارداد
 تاخیر درخواستها

 نمونه گزارشها



 فارس، اصفهان، مرکزی، کرمان،  )شرکت گاز

 ...(البرز،  و

 (فجر، اروند، بوعلی، لرستان، و )پتروشیمی... 

 نفت مناطق مرکزی، اکتشاف نفت، نفت )نفت

 ...(تمام استانها، و خطوط لوله و نفت پاسارگاد، 

 علوم پزشکی همدان، کرمان، علوم )دانشگاه

 ...(بهزیستی، و 

 (بانک رفاه، مسکن، پست بانک)بانک 

... 



WWW.GAMMADESK.COM 


