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و افرادی که در  ITآنچه در آینده برای سازمانهای 
 قرار است اتفاق بیفتد کامال داخل آنها کار می کنند،

ناشناخته است. اما، به گفته مردی که "بنیانگذار 
مدیریت مدرن" نامیده می شود، "پیتر دراکر": 

 ."بهترین راه برای پیش بینی آینده، ایجاد آن است"

 که توسط  2017نظرسنجی سال بنابراین، در 
ITSM.tools  وManageEngine سازمان  درخصوص

( برای بررسی ITSMجهانی خدمات فناوری اطالعات )
برگزار شد پرسش  ITSMوضعیت آمادگی آینده 

 ITSMدرک بهتر آنچه که متخصصان هایی باهدف 
فکر می کردند و انجام می دادند، مورد سوال قرار 

در ارتباط با چالش های آینده  گرفتند و از ده پرسش
و فرصت هایی که آنها و شرکت های  ITSMبالقوه 

 مورد ارزیابی قرار گرفت. مواجه هستند با آن آنها

 :مطرح شدمتمایز  حوزهاین سؤاالت در پنج  

 IT حوزه کار درآینده  .1
 ITتاثیر سیاست بر کارکنان  .2
 نوین های تکنولوژیفناوری و تاثیر  .3
ات بهترین تمرینوب و چارچ ITSMوضعیت  .4

ITIL 
  نحوه ارایه خدمات مورد انتظار .5

 یموارد را م نیاز ا کیر در مورد ه شتریب اتیجزئ
 اتی. جزئافتیگزارش  نیا یتوان در قسمت اصل

و پاسخ دهندگان در  ITSM قیارتقاء تحق یروش ها
 آخر گنجانده شده است. یها ادداشتی

 IT حوزه کار درآینده  .1

 به 2007در سال  HelpDesk آینده نرم افزارهای
ServiceDesk  یا همان سیستم های مدیریت

منجر شد و حال سوال  ITSM خدمات انفورماتیک یا
به طبق ارزیابی  چیست!؟  ITSM اینجاست که آینده

می تواند بدون توجه به  IT آیا کار کردن در عمل آمده
 نقش شما یک چالش باشد؟

 ر بخش هایبی شک میدانید دستورالعمل شرکتها د
فناوری اطالعات "انجام کار بیشتر با حقوق کمتر" 

کمبود  برای حداقل یک دهه شایع شده است؛
، افزایش تکنولوژی و پیچیدگی کسب و IT مهارت

کار، مسائل امنیتی، و موارد دیگر که همگی به 
سخت تر  "IT بنابراین، "زندگی در.چالشها می افزایند

کار می کنند، به  IT چگونه افرادی که در می شود؟
شوند و امیدوار به ترقی و رسمیت شناخته می
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برای دریافت پاسخ این سؤاالت، پرسش اول پرسشنامه ی مدیریت  دریافت پاداش، در نقش خود هستند؟
 :چنین پرسیده شده (ITSM) فناوری اطالعات

 ت تر خواهد شد؟شرکت های بزرگ در طول سه سال آینده سخ IT آیا فکر می کنید کار در( 1پرسش 

 :آمدبدست  ریز  یپاسخ ها

 
درصد از پاسخ دهندگان بر این باورند که کار در فناوری اطالعات در سه سال آینده سخت تر خواهد شد  ۸2

درصد از پاسخ دهندگان به این نتیجه رسیدند که زندگی آنها سخت تر نمی شود. به همین دلیل  1۵فقط 
در حال سخت تر  IT ین ممکن است منعکس کند که برخی از نقش هایا -پاسخ باالتر برای "بله، است 

ود." ششدن است، یا ممکن است فقط فرضیه انسانی باشد که " چمن همیشه از طرف دیگر حصار، سبز می
 .یا پاسخ دهندگان فکر می کنند که آنها در یک نقش بسیار دشوار در برابر همکاران خود قرار خواهند گرفت

، منسوخ شدن اطالعات و تجربیات شما بعنوان یک نقش IT تکنولوژی، کمبود مهارتهای نوین بنابراین رشد
پیچیدگی کسب و کارها، مسائل امنیت اطالعات، سیستمی شدن  ،( ، برنامه نویس، تکنسین و...)مدیر

نند که واهمه داشته باشند و احساس ک IT از آینده کار در %۸2بسیاری از فرآیندهای معمول سبب شده تا 
و  یدهنده معموال تحت نظر سنج سیسرو ندگانیعنوان مثال، نما هب .سخت تر خواهد شد IT کار کردن در

قرار  ریتحت تاث ITنقش در حوزه و  گر،ینقاط د رینسبت به سا یشتریب اهداف عملکرد با شدت و فشار
ممکن است نقش  ، IT یها ستمیس تیر ی، مانند مدبخش های دیگر فناوریاز  یکه در بعض ی. در حالدارند

 باشد. وجود داشته در آنها رییتغ الها تحت فشار کمتر و احتم

 :ه شددیپرسها پس از آن ی کهدوم سوال

 یکسب و کار، به اندازه کاف شمادر افزایش ارزش یشخص یتالش ها دیکن یشما احساس م ایآ( 2پرسش 
 ؟خواهد شدشناخته  تیبه رسم تیر یتوسط مد

 :آمدست بد ریز  یپاسخ ها

mailto:info@MedaNet.ir


 

 ،کوچه دوازدهم شرقی) شهید همافر(، نبش مرکزی ابان سازمان برنامهـهران، بلوار فردوس غربی، خیـتدفتـر مرکزی: 

ترونیک: ــست الک، پ 021-44582717: و سامانه پیــامکی 021-44115322ن: تلف -37، واحد49ماره ــش

info@MedaNet.ir ما: ــ، تارنwww.MedaNet.ir 

 
ته شناخ یبه اندازه کاف تیر یچهارم از پاسخ دهندگان احساس کردند که تالش و ارزش آنها به واسطه مد کی

ین که البته اشناخته شده اند  تیآنها به رسمتالش های کنند  یچهار نفر فکر م نفر از دو تنها. نمی شود
داشته که مدیریت، هیچ ارزشی برای تالش و کارش نیز اعالم از چهار تفکر  یکیو  ستندین یبه اندازه کاف نیز

 نیدهند. ا یارائه م ی راندیاز پاسخ دهندگان احساس ناخوشا درصد 7۵؛ در مجموع مدیریت قائل نیست
 47دهد که  یمتحده انجام شده است نشان م االتیدر ا رایکه اخ ینظرسنج کیبا  میرمستقیبه طور غ

 درک شده اند.تظار توسط مدیریت، مورد اندرصد از کارکنان کمتر از حد 

 ITتاثیر سیاست بر کارکنان  .2

ان در سراسر جه کهکنند  یم فایا یاسیس تغییراتدر  یدینقش کل یا ندهیمهاجرت به طور فزا یها استیس
که  ییدر مورد کارها ایدولت استرال یها تیمحدود موارد عبارتند از: نیاز ا یی. نمونه هاتاثیر گذارد است

 یروزیپا ی اروپا و هیاتحاد خروج از یبرا ایتانیبر د یا تصمیم تواند باش یشود م یانجام م یران خارجتوسط کارگ
دو سؤال مربوط به  یرو، بررس نیا از و عدم پذیرش مهاجران متخصص! متحده االتیدر ا خواهانیجمهور 

 زی. سواالت نگردیدح ، مطرمی شود ITموانع مهاجرت در استخدام  سیاسی که سبب بروز یاثرات بالقوه ا
رای اتسخدام در یک شغل و ب یتوانند به صورت شخص یمطرح شده اند که پاسخ دهندگان م یا وهیبه ش

 از آن استفاده کنند. یک شخص دارد،استخدام کافرما که قصد ه عنوان یا ب

 در حوزه کارکنان جذببر روی  ،یو جهان یمحل ستیز  طیحسیاست ها و م دیکن یشما فکر م ایآ( 3پرسش 
IT ؟تاثیر می گذارد 

 :آمدبدست  ریز  یپاسخ ها
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 ینگران ،یجهان ملی و چه چه از نوع یفعل یاسیکنند که جو س یدو سوم از پاسخ دهندگان فکر م بای"تقر 

کردند  یدو سوم از پاسخ دهندگان تصور م بایتقر  گذارد." یم ریاطالعات تاث یفناور جذب نیرو دربر  بسیاری
قش از ن یگذاشته است. برخ یمنف ریاطالعات تأث یجذب فناور یبر رو یو جهان یمحل ستیز  طیمح حتی که

به  ایلتمکه  یافراد در خصوص سوال در نظر گرفته شده است تا نیا قرار گرفته اند. ریتحت تأث شتریها ب
رسید این  به درک مشکالت بالقوه بتوان از طریق پاسخ آن دارند گرید یکشورها کردن و مهاجرت به کار

 یرشد اقتصاد یا دولت که باعث کاهش یمال یها استیمربوط به اثر س یتواند شامل پاسخ ها یم موضوع
 .نیز باشد شود یم دیاستخدام کارمندان جد جهیو در نت

دشوار  IT یکارمندان پرسنل ندهیجذب آ، ییآب و هوا طیشرا تغییرات که دیکن یشما فکر م ایآ( 4پرسش 
 ؟میکند

 :آمدبدست  ریز  یپاسخ ها

 
 یاصخ یایبه موضوع جغراف شتریاطالعات ب یفناوردر دهد که جذب کارکنان  یفوق نشان م لیو تحل هیتجز  

 ماتیکه تصم گفته انددو سوم از پاسخ دهندگان  بای. اما تقر و این یک معضل جهانی نیستشود،  یمحدود م
 سبب ییایاز مناطق جغراف یحداقل برخ راطالعات د یفناور یدیدر مورد استخدام کارمندان کل ندهیو آ یجار

 .که بی ارتباط با وضعیت اقلیمی و جفرافیایی یک منطقه نخواهد بود بروز چالش جذب خواهد شد

 نوین های تکنولوژیفناوری و تاثیر  .3

 راتییدوره تغ نیشتر یب دیهستند که با یطیاطالعات تحت شرا یفناور یکه شرکتها ی نیستانکار چیه
اطالعات، ارائه خدمات و  یاز خدمات فناور یانتظارات تجار رییرا به همراه داشته باشند و با تغ یکیوژ تکنول
القوه ب وربه ط - ایفا می کند رییتغ نیدر ا ینقش مهمموضوع ابری شدن بسیاری سرویس ها، . یبانیپشت

تر  آسان نیازمند فرایندهای ابری و  یتجار یکاربرد یبرنامه ها رییو تغ تیر یمد جاد،ی/ ا دیخر  یسازمانها برا
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 یاریشده است. بس در نظر گرفته یاوقات در حال حاضر به صورت تصادف یبعض یابر یفناور .خواهند بود
 یاناکنون توسط کسمی باشد که و خدمات  تیبه امن یمربوط به دسترس - یابر یفناوراز مسائل مربوط به 

که خدمات  یکسانشده است.  نیگز یهستند جا یابر تیر یمد یها تیکه مربوط به افراد، مهارت ها و قابل
ایمیل هایشان چگونه تحویل داده می شود و یا که  تندسین ییکنند نگران جا یرا مصرف م عاتاطال یفناور

 .کند یکار مهم  یکند، و به خوب یفقط کار م یابر یفن آور .شود یم رهیذخکجا آنها  یها لیاف

اد که بر تعد -شود  یمربوط م ینظرسنج نیبه ا یه به طور خاص در ابعاد مشخصک یاز موارد یکی جیتدر  به
 نیگذاشت، اساس پرسش پنجم ا ریتاث یتجار یشرکت ها یابر یها سیسرو نیمحبوب و همچن انیمشتر 

 بود: ینظرسنج

 قرار داد؟ منفی ریتحت تاثرا  شما شغلی تیموقع خدمات و فناوری ابری، اینظر شما آ به( 5پرسش 

 :آمدبدست  ریز  یپاسخ ها

 
اعتقاد دارند،  یعموم یخدمات ابر یایمطلب بود که افراد به شدت به مزا نیا دییتا ITSM قیتحق یپاسخها

کارشان تحت فناوری ابری تاثیر منفی به خود خواهد درصد از پاسخ دهندگان احساس کردند که  ۸تنها 
می کنند هنوز شاید خطراتی ار داشتند که آنها "فکر از پاسخ دهندگان اظه صددر  24که  یت. و در حالگرف

 یها سیسرو یدسترس تیمسئول تیکه در نها یزمان یادآوریمثبت است و  زیچ کی نی" را دارند، اباشد
 است. یمشتربر عهده  – یابر یها سیاطالعات در سرو یفناور

 به بعد 2020 یسال ها ازرا  ITتعداد کارکنان  یکه استفاده از هوش مصنوع دیاعتقاد دار  ایآ( 6پرسش 
 کاهش خواهد داد؟

 :آمدبدست  ریز های پاسخ  نیا
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 یدر فناور یقاتل جد کی( را به عنوان AI) یهوش مصنوع تیقابل رشیدرصد از پاسخ دهندگان، پذ 16"فقط  

 یجد یدیرا تهد AI ، هوش مصنوعی یا یدر اصل، پاسخ دهندگان به نظرسنج ن،یبنابرا دانند." یاطالعات م
 یها تیقابل رشیاز پاسخ دهندگان در نظر گرفتن پذ %1۵تنها  - نندیب یاطالعات نم یفناور یکارها یبرا

 یتوان به عنوان تکامل بعد یرا م AIکنند. به طرق مختلف،  یکار م ، همچنانیقاتل جداین  دیجد
و  ITSMپردازش  کیاتاتومگردش کار  یا  ونی، اتوماسداد بتفعلی نس ونیاتوماس زبعد ا ون،یاتوماس

 یایزاماز جمله  ن،یماش یریادگی قیاز طر  ژهی"، به ونیمشاهده کرد. اضافه کردن "تفکر سنگ ونیارکستراس
 " موجود است.نیسنگ ونی"اتوماس نیسنگ

 ITILات بهترین تمرینچارچوب  و ITSM وضعیت .4

هر دو چشم  یفشارها ریثو تحت تا بود قیتحق در اینجالب  حوزه بسیار کی ITSMروش  نیبهتر  شرفتیپ
 یبرا یا ندهیطور فزاب دیجد یروش ها یمعرفقرار گرفت ضمن اینکه اطالعات و کسب و کار  یانداز فناور

 خدمات تیر ی(، ادغام و مدAgileو  Lean)از جمله  DevOpsکه شامل  یاطالعات و خدمات یفناور تیر یمد
(SIAMمد ،)تیر ی ( ارتباط با کسب و کارBRMمد ،)و  یدمات سازمانخ تیر یIT4IT  سبب بروز بحث های

 داغی شده که در این نظرسنجی به گوشه ای از آن پرداخته شده است.

دو لنز متفاوت و مخالف  قیاز طر  ITSMدر  یخدمات ابر رشیپذ ریتوان استدالل کرد که تاث یم نیهمچن
 تیقابل در حالی کهکمتر است  ،یابرخدمات  نسبت به  ITSMکند که  یمدرسه فکر م کی -شود  یم دهید

این دو به است. پس  ین مباحث کسب و کارهای سازمانیمهم تر  جزوخدمات در حال حاضر  تیر یمد یها
تا بتوان در نهایت از مدیریت د ن، ابر خدمات ارائه دهباید همه نوعی الزم و ملزوم هم هستند که ابتدا

ITSM هم بهره برد. 

 :بشرح زیر مطرح شد نیتمر  نیبهتر  جهتپرسش متمرکز  نینخست

چشم  را همچنان در آینده و ، ITSM یروش ها ریو سا ITIL بهترین تمرینات ای، آتاننظر  به( 7پرسش 
 ؟خواهید دید رییدر حال تغ یکسب و کار و تکنولوژ یهاانداز 

 :آمدبدست  ریز  یپاسخ ها نیا
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و  ITچشم انداز  راتییموجود، با تغ ITSM وهیش نیباورند که بهتر  نیدرصد از پاسخ دهندگان بر ا 24"تنها 

 ."خواهد داشتکسب و کار ادامه 

 باشد: نیا جینتا نیجالب تر  دیشا

 چون به روز نشود با چشم انداز و تغییرات تکنولوژی، ITSMاگر  ستندیاز پاسخ دهندگان ناراحت ن %۵ تنها
که به بهبود  هستند ITSMفعلی  صنعتعالقه مند به آنها دهد که  ینشان م نی. ااتفاق خاصی نمی افتد

 اطالعات کمک خواهد کرد. یو ارائه خدمات فناور یاتیعملکرد عمل

 زیچ نیتواند چند یالبته، م ن،ی. اداردکامل  یبه بازنگر ازین ITSM باورند که نیاز پاسخ دهندگان بر ا 14%
 کیبه طور متناوب، تنها  ا،یل شود. نکرده است تا مجددا کام رییتغ یباشد. به عنوان مثال، به اندازه کاف

ه ب د،یاست. و شا یارائه و نگهدار یتجربه برا نیبهتر به گفته آنها دشوار است و آن  ITSMبخش از دانش 
 باشد. ضروریکامل ممکن است از زمان انتشار آن بازبینی  کی ر،یینرخ تغ شیافزا لیدل

که در اطراف آن  یراتییموجود، با تغ ITSMروش  نیکنند که بهتر  یدرصد از پاسخ دهندگان فکر م 24فقط 
 دیاشداشته ب ادیمقدار باال است، لطفا به  نیکه ا دیکن یت. اگر هنوز فکر مخواهد داشافتد، ادامه  یاتفاق م

 هستند. ی نیزمتفاوت یازهاین یدارا تلفمخ یکه افراد مختلف در سازمان ها

 ITخدمات  زیروش در ارتباط با م نیبهتر  ITSMتفاده از به اس ازیسازمان فقط ن کیعنوان مثال، اگر  به
احتمال دارد فکر کنند که  شتریب دیبپرساز آنها حوادث و درخواست خدمات،  تیر یمد اگر از –داشته باشد 

 ازکه به دنبال درک بهتر  دنیوگ یمختلف م یسازمان ها اماروش در حال حاضر در دسترس است  نیبهتر 
 .هستند یبیترک یابر طیمح کیدر  تیظرف تیر یمد یازهاین

 :دیسوال پرطرفدار پرس نیدوم

 ند؟کن ر عملشما چطو DevOpsشرکت  یها یها و جاه طلب تیدر فعال ITSM پرسنل( 8پرسش 

 :آمدرا بدست  ریز  یپاسخ ها نیا

mailto:info@MedaNet.ir


 

 ،کوچه دوازدهم شرقی) شهید همافر(، نبش مرکزی ابان سازمان برنامهـهران، بلوار فردوس غربی، خیـتدفتـر مرکزی: 

ترونیک: ــست الک، پ 021-44582717: و سامانه پیــامکی 021-44115322ن: تلف -37، واحد49ماره ــش

info@MedaNet.ir ما: ــ، تارنwww.MedaNet.ir 

 
 یها یجاه طلب سبب ITSM یها تیدر فعالپرسنل  یکنند دخالت ناکاف یاز پاسخ دهندگان فکر م 70%"

 ."می شود DevOpsشرکت 

متحده از  االتیا 2017فراتر نرفته است، با گزارش ساالنه  DevOpsروزافزون  تیاز محبوبچیزی  چیه
DevOps که در حال  ییآن دسته از سازمان ها یبرا یباور نکردن بایتقر باال، بصورت ، بهبود عملکرد

 است: ریز  شامل موارد نی. ارا به دنبال داشته است DevOps استفاده از

به  عتریبار سر  96 ،تر از زمان استقرار عیبار سر  440بار گسترش مکرر کد،  46"عملکرد باال عبارتند از: 
 "رییتغ کمتر بار نرخ شکست ۵ و یابیاز باز  یخراب یمعن

 یدوباره کار م شده یزیبرنامه ر  ریغ یکمتر کار خود را در کارها ،درصد 21از  شیب ییبا کارآ ی"سازمان ها
 گذرانند." یم دیکار جد یرا برا یشتریدرصد زمان ب 44کنند و 

این از آن است،  یبخش ITSM ،اطالعات یتوسعه و فناور یدر مورد برنامه ها DevOpsبه عنوان  اما
 یاز پاسخ دهندگان احساس م %13تنها  نیست چراکه –منتظره  ریاگر چه غ - باشد کننده دیناامشاید 

 70 اماخود است.  DevOpsو اهداف شرکت  یها تیفعال ریطور کامل درگ به ITSMکنند که پرسنل 
 وجود ندارد. یمشارکت چیه ایو  ستین یکه کاف ندیگو یدرصد از پاسخ دهندگان م

  نحوه ارایه خدمات مورد انتظار.5

د، شو یم دهیاطالعات" نام یفناور یساز ینام "مصرف را بهاطالعات  یکه صنعت فناور یزیکه چ یحال در
که دارای برنامه ها و سرویس های مصرفی ابری هستند، مشتریان  اطالعات یفناور یاز سازمان ها یاریبس
سرویس آنها را قطع  ،یدر صورت عدم همکاری را که هزینه های به موقع نداشته باشند و یا یشرکت ها و یا

 و ارایه نمی کنند شبیه سرویس دهنده های هاست، دامنه و اینترنت و...

 یعیوس دهی، مصرف کننده پدچراکه باشند. یابر باید ها سیبرنامه ها و سرو ،یسازمان یها یاز نظر فناور 
 ریتاث تحت یو تجربه مشتر انیمشتر  یبانیپشت شرکت ها،کارکنان از خدمات آن انتظارات  قیاست که از طر 
 ..ردیگ یخود قرار می تجارب مصرف

 :بشرح زیر است ده شدهیپرس سیپرسش از انتظارات سرو نینخست

در  - یو خدمات مشتر ،یبانیخدمات، پشت تامیندر ت کارمندان انتظارا ITبخش  دیکن یم فکر( 9پرسش 
 کند؟ یم ارایهچگونه  را مصرف کننده در جهان یبا شرکت ها سهیمقا

 :آمدبدست  ریز  یپاسخ ها نیا
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اطالعات  یکنند که بخش فناور یدرصد از پاسخ دهندگان فکر م 29جالب توجه است و شگفت آور است که  

مصرف کننده  یدهد که از شرکت ها یرا به کارکنان ارائه م انیو خدمات مشتر  یبانیخدمات بهتر، پشت
از خدمات  ITدرک اطالعات  نیارتباط ب شدن قطعاز  یتواند نشانه ا یم زین نیحال، ا نیبا ارود.  یانتظار م

 باشد. "شکاف انتظارات" - یا ارائه شده و انتظارات رو به رشد کارکنان

خدمات مشابه،  شانیکنند که شرکت ها یدرصد از پاسخ دهندگان فکر م 2۸رود که  یانتظار م شتریب دیشا
 40نمره ) نیهند؛ با باالتر د یارائه م یمصرف کننده جهان یرا به شرکت ها انیو خدمات مشتر  یبانیپشت

 شود. یاطالعات که در پشت مصرف کنندگان جهان هستند، نسبت داده م یفناور یدرصد( به بخش ها

 :دیپرس ITSM ینظرسنج ییدهم و نها سوال

 را برآورده کند؟اطالعات شما آماده است تا انتظارات روز افزون کارکنان  یبخش فناور ایآ( 10پرسش 

 را بدست آورد: ریز  یاپاسخ ه نیا

 
ی شتریباقدامات  دیهنوز بابرآورده کردن انتظارات کارکنان  یکنند که برا یدرصد از پاسخ دهندگان فکر م 70"

 ".انجام داد

 یازهاین رایمصرف کننده است؛ ز  یاطالعات برا یبخش فناور ینشان دهنده آمادگ نیبه طرق مختلف، ا
آنها به اطالعات و خدمات  یو دسترس یان در جهان از فناورمصرف کنندگ اتیبر تجرب Millennials یشیافزا

 ساخته شده است.
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بخش  یها ییکنند که توانا یدرصد از پاسخ دهندگان فکر م 1۵تنها  ،یحال، با توجه به سوال قبل نیا با
سخ درصد از پا 77با  -سازگار است  Millennials یازهایو ن ازهایاطالعات آنها به طور کامل با ن یفناور

 نیکند که چرا چن یرا مطرح م یتعارض، پرسش نیانجام شود. ا دیکنند که هنوز هم با یدهندگان فکر م
 آنها وجود دارد: یکه پاسخ دهندگان و شرکت ها یوجود دارد، با علل احتمال یاختالف

ت، خواهد گذاشاطالعات کسب و کار  یدر انتظارات کارکنان فناور یریکه مصرف کننده بر آن دارد، تأث یریتأث
اطالعات خود در حال حاضر با تالش و  یکنند که بخش فناور یفکر م بزرگاز پاسخ دهندگان  %۵7 رایز 

 .مطابقت دارد ایمصرف کننده در دن یشرکت ها ییتوانا

 نهایی جهینت

 یاز چالش ها یاریآن ساخته شده است، شما را در مورد بس اساسکه بر  یمقاله و نظرسنج نیا میدوار یام
 ندهیسه سال آ یا درر حال حاضر با آن روبرو هستند و د ITSM یها یکه حرفه ا ییو البته فرصت ها ،یدیکل

 .دکرده باشآشنا روبرو خواهند شد، 

عضو،  یاز سازمان ها یبانیپشت ،اطالعات یو فناور ITSMاز اطالعات ارائه شده توسط  همواره ن،یبنابرا
را در  ییها هیتوص نیهمچن ،یابیداطالع  ITSMکنندگان محتوا  عیتوز  ای ITSMخدمات و ارائه دهندگان ابزار 

را دنبال کنید اگرچه ( ITSMاطالعات )  یفناورخدمات  تیر یمد ندهیآ یازهاین یآماده شدن برا یمورد چگونگ
آماده شوید به این است که از همین  ITSM. بنابراین شرط اینکه برای آینده سخت است رییتغهمیشه 

گی دریافت آموزش وز خود را با چالش های مطرح شده، روبرو کنید قدم اول برای تغییر رویکرد و آمادامر
 .ITSMاست سپس استفاده از ابزارهای پیاده سازی آن یا  ITILهای 

 ServiceDesk Plusبا  ITSM ندهیآ یآماده شدن برا

است که توسط  ITIL یزبانیم ی، نرم افزار کاربردManageEngine ،ServiceDesk Plus سرسبدگل  محصول
صنعت  یانبیبا پشت ServiceDesk Plus. ردیگ یدر سراسر جهان مورد استفاده قرار م ITSMمتخصصان 

 اریتاخ و مجهز به اپلیکیشن های موبایل می باشد که دراستفاده  یآسان برا تی، قابلITSMعملکرد  نیبهتر 
 حتی کاربراندرخواست های دادن به  انیپا یرا برا یتا خدمات جهان گیرد یقرار م ITاز  یبانیپشت یها میت

سرویس دسک پالس  یفن آور نیارائه دهند. با استفاده از آخر  کم یدگیچیو پ نییپا یها نهیدر سفر با هز 
همواره می توانید موفقیت خود و سازمان را دنبال و خدمات را در  یچه در نسخه محلو  یابرنسخه  چه در

سازمان  200،000از  شیبزبان مختلف در دسترس است.  29در سه نسخه و در  رم افزاردست بگیرید. این ن
 اتیبا عملو  ITکار  زیعملکرد م یساز نهیها باعتماد دارند تا ب ServiceDesk Plusکشور به  1۸۵در سراسر 

، لطفا ServiceDesk Plusدر مورد  شتریالعات بکسب اط یکنند. برا آینده خود را آماده ITخدمات  تیر یمد
 .دیمراجعه کن

 گزارش: کارگروه برنامه ریزی و مهندسی شرکت مدانت
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