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شرح دوره:
خدمات آموزشی شركت توسعه سامانههای مدیر یت بر یـد در سطح راهبر ی سیستم ،با هدف آموزش بهره برداری صحیح
و توسعه نرم افزار  Microsoft Dynamics 365به عالقه مندان این سیستم به دو بخش راهبر ی مقدماتی و پیشرفته
تقسیم میگردد .سرفصلهای ارائهشده و همچنین برنامه ریزی در این دورهها بهگونهای صورت گرفته است كه ضمن
پیوستگی مطالب ،از طریق تعریف انواع مثال ها و تمرین های آموزشی باالتر ین میزان تأثیرگذار ی وجود داشته باشد.
با توجه به گستردگی نرم افزار  Microsoft Dynamics 365در بخش های مختلف ،این دوره به منظور پاسخ به نیاز
عالقمندانی که تمایل به یادگیری قابلیت های این نرم افزار در بخش های بازاریابی ،فروش و خدمات دارند ،در قالب
دوره راهبری مقدماتی نرم افزار تعریف شده است و شرکت کنندگان در این دوره با موجودیت های مربوط به این ماژول
ها آشنا خواهند شد .روال بازاریابی از تعریف لیست های بازاریابی هدف ،بخش بندی بازار ،انتخاب روش ارتباط با
جامعه هدف تا تعریف کمپین ها ،کمپین های سریع و ثبت سرنخ ها ،روال فروش از تعریف ساختار محصوالت و لیست
قیمت ها تا ثبت فرصت فروش ،ارسال پیش فاکتور ،سفارش گذاری و نگهداری اطالعات فاکتور ،روال مدیریت خدمات
مشتریان از تعریف موضوعات و کاتالوگ خدمات ،ثبت مورد و پیگیری آن تا مدیریت  SLAها و تقویم های ارائه خدمات
در این دوره آموزش داده خواهد شد .عالوه بر این ،نحوه تعریف و تخصیص دسترسی ها به همراه چگونگی تعریف
کاربران و تیم های کاری به صورت کامل تشریح خواهد شد .مدیران قادر خواهند بود عالوه بر استفاده از بهروش ها ،با
تعریف اهداف و سنجه های دستیابی به هدف ،در هر لحظه از وضعیت دستیابی به اهداف شخصی و سازمانی خود
مطلع شوند .همچنین در این دوره نحوه ایجاد داشبوردهای مدیریتی و کاربری به تفصیل آموزش داده خواهد شد.

مخاطبین دوره:
➢

مدیران عامل شرکت های فعال در حوزه بازاریابی ،فروش و ارائه خدمات مشتریان

➢

سرپرستان و مدیران بخش های بازاریابی ،فروش و خدمات

➢

راهبران و کاربران ارشد سازمان

➢

عالقمندان به فراگیری استانداردهای بازاریابی ،فروش و خدمات مشتریان به روش مایکروسافت

اهداف كلی دوره:
➢

آموزش مفاهیم پایه نرم افزار

➢

آموزش ابزارهای مقدماتی جهت توسعه اولیه نرم افزار

➢

آموزش ابزارهای مورد نیاز راهبران شرکت کننده از سازمان ها در تغییرات فرایندی سازمان خود

شرایط برگزاری دوره :
➢

این دوره به صورت مجازی و با حضور مدرس برگزار می شود .شرکت کنندگان در طول دوره قابلیت طرح سوال
و دریافت پاسخ خود را به صورت متنی یا صوتی خواهند داشت.

➢

در زمان برگزاری دوره ،دسترسی به محیط آموزش نرم افزار از طریق اینترنت (بدون نیاز به نصب) برای کاربران
فراهم خواهد شد .پس از تکمیل اطالعات و ثبت نام قطعی در دوره ،لینک دوره به همراه سایر جزییات پیامک
و ایمیل می شود.

➢

این دوره توسط مدیران پروژه مجرب شرکت سامانه های مدیریت برگزار می شود.

کلیه حقوق محتوای دوره های آموزشی برای شرکت سامانه های مدیر یت محفوظ بوده و کپی بردار ی و یا ضبط دوره

مجاز نمی باشد.

شرایط ثبت نام در دوره:
➢

جهت ثبت نام در دوره با شماره  43919000داخلی  1تماس حاصل فرمایید.

گواهینامه دوره:
➢

در انتهای دوره گواهی نامه حضور و احراز رتبه راهبری در صورت شرکت در آزمون و یا گواهی نامه حضور در
دوره در صورت عدم شرکت در آزمون ،به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد .پس از اتمام دوره ،دانشپذیران
میتوانند با مراجعه به پورتال شرکت سامانه های مدیر یت ،وضعیت مدرک خود و اطالعات نمره و امتیاز خود
را مشاهده کنند.

برنامه ریزی زمانی دوره
➢

مدتزمان این دوره  21ساعت است که در  6جلسه  3ساعته  +یک جلسه  3ساعته آزمون مطابق جدول زمانی
زیر برگزار میگردد.
دوره راهبری مقدماتی عمومی
جلسه اول

دوشنبه

 27اردیبهشت

1400

ساعت  14الی 17

جلسه دوم

چهارشنبه

 29اردیبهشت

1400

ساعت  14الی 17

جلسه سوم

شنبه

1

خرداد

1400

ساعت  14الی 17

جلسه چهارم

دوشنبه

3

خرداد

1400

ساعت  14الی 17

جلسه پنجم

چهارشنبه

 5خرداد

1400

ساعت  14الی 17

جلسه ششم

شنبه

 8خرداد

1400

ساعت  14الی 17

جلسه آزمون

چهارشنبه

 12خرداد

1400

ساعت  14الی 17

پیشنهادات:
➢

پیشنهاد می گردد پیش از حضور در این دوره مفاهیم  Customer Relationship Managementرا مرور نمایید.

➢

پیشنهاد می گردد پس از این دوره ،با هدف یادگیری سفارشی سازی های خاص منظوره ،در دوره های راهبری
پیشرفته این نرم افزار شرکت نمایید.

:سرفصل های آموزشی
 سرفصل های آموزشی. نرم افزار می باشدon-premise آموزش ها منطبق بر قابلیت های موجود در نسخه
:این دوره به شرح زیر خواهد بود
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همچنین سرفصلها آموزشی به زبان فارسی به شرح ذیل می باشد:
جدول -1سرفصلهای دوره آموزشی راهبر ی مقدماتی Microsoft Dynamics 365
عنوان

شرح

زیرسیستمهای اصلی

بررسی کلی زیرسیستمهای اصلی (ماژولهای اصلی) و رابط کاربری

فرایند بازاریابی و فروش

بررسی و تشریح کامل ساختار و فرایندهای بازاریابی و فروش

فرایند خدمات

بررسی و تشریح کامل ساختار و فرایندهای بخش خدمات

ساختار محصوالت

ایجاد محصوالت ،خانواده محصوالت ،گروه های واحد محصول ،لیست قیمت ها و لیست
تخفیف ها

كاربران

اضافه كردن ،اصالح و غیرفعال كردن كاربران

واحدهای كار ی BU

ایجاد ،اصالح و غیرفعال كردن واحدهای كار ی مختلف ()Business Unit

تیمها

ایجاد و اصالح انواع تیمها و همچنین مدیر یت افراد تشکیلدهنده هر تیم

نقشهای امنیتی

ایجاد انواع نقشهای امنیتی جدید ،مدیر یت ،كپی یا حذف نقشهای مختلف امنیتی

پروفایلهای امنیتی
فیلدها
موضوعات كار ی
قالبهای پیشفرض

تخصیص و مدیریت میزان دسترسی كاربران و تیمها به فیلدهای حفاظتشده
مدیر یت ساختار سلسله مراتبی موضوعات كار ی و استفاده در محصوالت ،مقاالت و ادبیات
فروش
ایجاد و مدیر یت انواع قالبهای مقاالت ،ایمیلها و مستندات شامل  Word Templateو
Excel Template
تنظیم پسوندهای قابل پیوست کردن به عنوان یادداشت ها ،تنظیمات جستجوی پیشرفته در

تنظیمات سیستم

سطح کل سیستم ،تنظیمات زبان و تقویم شمسی ،تنظیمات دوره سینک با  Outlookو
تنظیمات مکانیزم ارسال و دریافت ایمیل

مدیر یت دادهها
كارتابلها

تنظیم قواعد یافتن و نمایش موارد تكرار ی ،ایجاد ،حذف انبوه ركوردها ،ایجاد و مدیر یت
دادههای واردشده
ایجاد كارتابلهای كار ی مختلف و همچنین ایجاد ،اصالح و حذف اطالعات مربوط به كارتابل-
ها

نقشهای ارتباطی

مدیر یت برچسبهای استاندارد ارتباطی بین شركتها ،اشخاص و فرصتها

گروههای منابع

ایجاد و اصالح گروهها و اضافه و حذف اعضای گروههای منابع

تجهیزات و تسهیالت

ایجاد ،اصالح و حذف انواع تجهیزات و تسهیالت

خدمتها

تعر یف انواع خدمات قابلارائه همراه با زمانبندی آنها و مدیر یت انواع خدمات

تعهدات ()Entitlement
تقویم خدمات

مدیریت تعهدات خدماتی شامل مدیریت نحوه ارائه موارد ،بازه زمانی پوشش خدمات ،تعداد
موارد قابلارائه و راههای ارتباطی ممکن برای پشتیبانی موارد
ایجاد و مدیریت انواع تقویم های ارائه خدمات (مانند تقویم  7*24و  )...و مدیریت روزهای
خارج از سرویس

توافقنامه سطوح خدمات

مدیریت  SLAها شامل تعریف توافقنامه خدمات ،شرایط موفقیت ،شرایط اخطار و شرایط

()SLA

شکست  SLAو عملیات مرتبط با هر کدام از شرایط

رویدادهای سیستم

ایجاد و مدیر یت رویدادهای سیستم

رویدادنگار ی

مدیر یت تنظیمات مربوط به رویدادنگار ی

اهداف

تعیین و تعریف اهداف سازمانی بر اساس موجودیتهای مختلف

شاخصهای هدف

تعریف شاخصهای اهداف و سنجهها

پرسوجوها

تعریف و اصالح انواع پرسوجوها برای محاسبه میزان دستیابی به اهداف

نماها و چارتها

ایجاد ،اصالح و اشتراکگذاری انواع نماهای شخصی و چارتها

داشبوردهای کاربری و
مدیریتی

ایجاد ،اصالح و اشتراک گذاری انواع داشبوردها کاربری و مدیریتی

مقاالت

ایجاد ،ویرایش و منتشر نمودن انواع مقاالت

تبصره :کلیه حقوق محتوای دورههای آموزشی برای شرکت توسعه سامانههای مدیریت برید محفوظ بوده و هرگونه
کپیبرداری و یا ضبط دوره مجاز نمیباشد.

