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دوره آموزش مجازی راهبری پیشرفته
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 365و قابلیت سفارشی سازی بر روی این بستر ،دوره راهبری
پیشرفته این نرم افزار توسط شرکت سامانه های مدیریت تعریف شده است .یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها در
توسعه سیستم های نرم افزاری خود ،استانداردسازی روال توسعه آن است .عموما این توسعه ها به صورتی انجام می
شود که مسیر توسعه ،بروزرسانی یا ارتباط با سایر سیستم های نرم افزاری را مختل می کند .هدف این دوره آموزش
روال استاندارد توسعه نرمافزار بر روی بستر  Microsoft Dynamics 365است .شرکت کنندگان در این دوره نحوه ایجاد
سلوشن ها ،تعریف یا تغییر موجودیت ها ،ایجاد یا ویرایش فرم ها ،تعریف فیلدها و انواع روابط بین موجودیت ها را
آموزش می بینند .یکی دیگر از سرفصل های این دوره به تعریف گردش های کاری مختلف در سازمان اختصاص دارد.
با توجه به تعر یف انواع سناریوهای تمرینی در طی دوره ،شرکت کنندگان پس از این دوره قادر خواهند بود فرایندهای
سازمان خود را در این بستر پیاده سازی و عملیاتی کنند.

مخاطبین دوره:
➢

مدیران تولید و توسعه محصول

➢

کارشناسان فنی تولید و توسعه محصول

➢

راهبران و کاربران ارشد سازمان ها

➢

عالقمندان به فراگیری استانداردهای توسعه سیستم بر روی بستر Microsoft Dynamics 365

اهداف كلی دوره:
➢

آموزش مفاهیم پیشرفته نرم افزار

➢

آموزش ابزارهای پیشرفته جهت توسعه های پیشرفته نرم افزار

➢

افزایش مهارت ها و دانش های 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.

مدت زمان دوره:

برنامه ریزی زمانی دوره
➢

مدتزمان این دوره  15ساعت است که در  4جلسه  3ساعته  +یک جلسه  3ساعته آزمون برگزار می شود.

دوره راهبری پیشرفته عمومی
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جلسه آزمون

پیشنهادات:
➢

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

➢

پیشنهاد می گردد پیش از این دوره ،در دوره های راهبری مقدماتی یا کاربری حرفه ای شرکت کرده باشید.

: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 پیشرفته Microsoft Dynamics 365
عنوان
انواع راهکارهای
سفارشی
مدیریت ارائه دهنده
راهکار
موجودیتها
فیلدها
فیلدهای محاسباتی
روابط بین موجودیت ها
فرمها

شرح
مدیریت انواع راهکارهای  Managedو  Unmanagedو تفاوت های آن ها ،ایجاد راهکار

جدید ،وارد کردن یا خارج کردن راهکارها ،حذف راهکارهای ایجاد شده ،مدیریت نسخه های
راهکار
ایجاد و ویرایش ارائه دهنده راهکار و مدیریت پیشوند اجزای راهکار
اضافه کردن موجودیت های موجود به راهکار ،ایجاد موجودیتهای جدید ،حذف كردن
موجودیتها ،بروز رسانی موجودیتها
توضیح انواع فیلدهای قابل ایجاد در سیستم ،اضافه کردن فیلدهای جدید به یك موجودیت،
حذف كردن فیلدها ،ویرایش فیلدهای موجود

ایجاد و ویرایش فیلدهای از نوع  Rollupو Calculated
ایجاد ،ویرایش و حذف روابط بین موجودیت ها ،مدیریت نحوه ارتباطات موجودیت والد با
موجودیت های زیرمجموعه در هر رابطه
مدیریت انواع فرم های قابل ایجاد بر روی هر موجودیت مانند فرم های ایجاد سریع ،فرم
های اصلی و ، ...ایجاد فرم های جدید برای هر موجودیت ،اصالح فرم های موجود

دسترسی فرم ها

مدیریت دسترسی کاربران به فرم های مربوطه

نماها

ایجاد ،ویرایش ،فعال یا غیرفعال کردن نماهای سیستمی بر روی هر موجودیت

ورود و صدور برچسبها
در ترجمهها
موبایل
موتور فرآیندها
نقشهای ارتباطی

واردكردن برچسبها ،صادر كردن برچسبها جهت تغییر ترجمهها
سفارشیسازی موجودیتها و فرمهای موبایل
ایجاد و ویرایش انواع فرآیندهای خودکار یا منوال مانند انواع Business Process Flowها،
DialogهاWorkflow ،ها و توضیح Actionها

ایجاد و مدیریت برچسبهای استفادهشده برای تعریف روابط میان ركوردها از موجودیت
های مختلف

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

