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 خبرهتوسعه سیستم هاي فناوري 

 پرتال سازمانی
 معرفی ویژگی ها و امکانات پرتال سازمانی

معرفی می در این مستند به صورت مشروح، امکانات پرتال سازمانی 
شود. تمام موارد ذکر شده در این مستند به عنوان حداقل امکانات 

 موجود پرتال است و با گذر زمان بر این امکانات افزوده می شود.
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 مقدمه

امروزه سازمان ها، شرکت ها و ادارات نیازمند رسانه اي هستند که بتوانند تمام خدمات خود را به مشتریان  

ارائه نمایند. در این بین، بسیاري بستر اینترنت را انتخاب می کنند. زیرا هزینه تحمیلی آن کمتر از دیگران است و 

ري در ه ابعاد آن مجموعه، روش هاي مختلفی براي تعامل با مشتبا توجه بهمچنین بسیار قدرتمند تر و با نفوذ تر است. 

با توجه به نیازها انتخاب می شود. لذا اگر در موردي، انتخاب هر یک از این روش ها  بستر اینترنت انتخاب می شود.

ام گصحیح نباشد، سربار هزینه نهایی، باعث کاهش ارزش آن می شود. پس شناخت آنها و انتخاب درست مهمترین 

 است. 

 
در بسیاري از سازمان ها، با توجه به نیاز در برهه زمانی گوناگون سیستم هایی مستقل ساخته شده اند که هر یک به 

نحوي نیازمند مدیریت و پشتیبانی ( فنی و محتوا ) هستند. در این سیستم ها می توان موارد بسیار زیادي را مشاهده 

شود. ورود اطالعات هاي تکراري، بازسازي  و توسعه هاي مشابه و نهایتا هزینه  کرد که فعالیت هاي تکراري انجام می

هاي بی مورد از مشکالت این وضعیت است. طبیعی است که هر مدیر، تالش می کند هزینه هاي سازمان خود را 

ا و یا یستم هکاهش بدهد که در اینجا، کاهش هزینه ها فقط به دو طریق صورت میگیرد. اولین راه حذف برخی از س

تقلیل امکانات آن است که قطعا موجب کاهش ارائه خدمات به مشتري می شود. البته به صورت موقت، باعث کاهش 

هزینه ها می شود. راه دیگر، استفاده از سیستم جامع است که بتواند تمام زیر سیستم هاي موجود را در بر گیرد، است. 

هستند که با متمرکز کردن می توان مدیریت آنها را سهل نمود. همچنین  بسیاري از فرایند هاي یک سازمان، یکسان

 هزینه چرخه حیات یک سیستم بارها کاهش خواهد یافت.

پرتال

وب سایت سفارشی

وب سایت با هدف مدیریت محتوا

تلفن هاي همراه

ابزار هاي پیام رسان

شبکه هاي اجتماعی

بالگ

سیستم هاي خبري
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