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EIP يا Enterprise Information Portals چيست؟ 
  

 Portal چيست؟ 
 

 .داشته باشيم  Portal  چيست، ابتدا بهتر است نگاهي به مفهوم EIP آه بدانيم پيش از آن 

ها داشته باشند از اين  فناوري استفاده  هاي اوليه و ارتباط آن که درک دقيقي از پرتال ها کاربر پيش از آن ميليون

اطالعات موجود در دنياي فناوري اطالعات به صورت انفجاري در حال افزايش است و اين روند . اند هکرد

دهي، ارزيابي  اي براي آسان آردن و سرعت دادن به سازمان ها را به عنوان وسيله و عمومي پرتال  کاربرد گسترده

  .و انتخاب اين اطالعات ضرورت بخشيده است

 

ي تعريفي دقيق براي اين  ارايه. بسيار نامناسب به کار برده شده است IT ي است که درعبارت پرتال از مفاهيم 

 .هاي متفاوت تغيير آرده است واژه بسيار مشکل است؛ زيرا مفهوم آن در زمان

 

وجو در محيط اينترنت عموميت داشت، مفهوم پرتال به طور آلي به معني عملياتي بود  زماني که موتورهاي جست

به عنوان  نسل   My Yahoo چند سال بعد زماني که. آرد دست آوردن اطالعات به آاربر آمك مي آه در به

سازي و گردآوري اطالعات ترکيب شد، نام  هاي شخصي وجو با امکاناتي از قبيل دستورالعمل بعدي موتور جست

  .پرتال اينترنت را به خود گرفت

 

و يا "  شوند بزرگ آغازين براي کاربراني که به اينترنت وصل مي سايت"توان از  پرتال به عنوان  و در نهايت مي

 .ياد کرد"  هاي ديگر به سايت) لينك(ي نقاط اتصال  سايت بزرگ در بردارنده”

  

ي محيط يا رابطي واحد براي  تهيه"توان به هدف اصلي آن اشاره آرد که  جدا از مفهوم واقعي و تعريف پرتال، مي

آشكار است آه با به دست دادن اطالعات مورد . است" کاربر به اطالعات مورد نياز يابي سادگي و سهولت دست

 .هاي عملياتي و استرتژيک ياري رساند گيري توان کاربر را در تصميم نياز مي

 

 EIP تعريف
. مفهوم جديدتري است  Enterprise Information Portals يا EIP هاي اوليه، عبارت بر خالف مفهوم پرتال

 Merrill Lynch's از   Julie Tylman و Christopher Shilakes توسط  1998ف اوليه آن در سال تعري

Enterprise Software Team  اند ها اين عبارت را به صورت زير تعريف آرده آن. ابداع شد: 
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EIP  داخل يا بيرون داري شده را در  ي  اطالعات نگه عبارت از کاربردهايي است که امکان  آزادسازي و ارايه

هاي آگاهانه تجاري  يابي به اطالعاتي آه آاربران را در تصميم گيري چنين براي دست هم. آند سازمان فراهم مي

 .آند آند، يک درگاه مجزا و متناسب، تهيه مي ياري مي

 

يع اطالعات افزارهاي کاربردي است که يکپارچگي، مديريت، آناليز و توز اي از نرم آميخته  EIP به عبارت ديگر

ي  اين نرم افزارها در راستاي تجارت آگاهانه، مديريت مستندات، انباره. داخلي يا بيروني سازمان را بر عهده دارد

  .شود به کاربرده مي... اطالعاتي، مديريت کاربردهاي اطالعاتي و 

 

به منظور گسترش دانش ها با کاربردهاي طراحي شده است که از آن platform ترکيبي از بهترين   EIP عبارت

ي وسيعي از کاربران به عنوان  شرکاي تجاري،  اين ترکيب گستره. شود داخلي و بيروني سازمان استفاده مي

 .ها با يک ورودي از طريق اينترنت با اين ابزار در ارتباط هستند کارکنان و مشتريان است که هر کدام از آن

 

ها در تهيه و  اي مديريت دانش سازمان هستند و برخي ديگر از سازمانها، ابزاري بر ها، پرتال در برخي سازمان 

 .برند ها بهره مي اي دارند، از پرتال هاي وسيعي که تماميت پيچيده حل ي راه ارايه

 

 :  EIP هاي  مهم عناصر و ويژگي
 

در نظر   EIPدر مراحل اوليه است، برخي عناصر و ساختارها براي محصوالت  EIP در حالي که تعريف کامل

وجو ،  کامل بايد شامل امکاناتي براي امنيت، واسط کاربر، موتورهاي جست  EIP يک. گرفته شده است

سازي،  بندي ، مديريت مدارک و مستندات، ابزارهاي هوشمند تجاري، شخصي بندي يا کاتالوگ فهرست

 .سازي، تماميت اطالعات و کاربردها باشد بومي

 

 :به آنو علت نياز   EIPامکانات  
 

يابي  هاي داخلي و بيروني سازمان به نحوي که مکان رسي مشترک به تمام داده ي دست ي يک رابط و نقطه ارايه -

  .يابي  به اطالعات به سادگي و سهولت انجام گيرد بندي و دست و گردآوري و دسته

 

تاري يا غيرساختاري  بدون توجه هاي ساخ رسي به اطالعات متناسب با نيازهاي کاربران، شامل داده امکان دست -

 .ها به محل و شکل آن
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وجو و با يک سوال خواسته شده  امکان يافتن اطالعات بدون نياز به مراجعه به مقاصد  تنها با يک موتورجست -

وجو متناسب با مفاهيم و نياز کاربر  نتايج جست. هاي اطالعاتي  وجود خواهد داشت متفاوت و گردآوري گونه

  .شود و ارايه ميگردآوري 

 

ها،  ي داده ها را از منابعي مانند انباره امكان فيلتر هوشمند داده  EIPبه موازات گسترش دانش در اينترنت، -

اين امکان از انفجار اطالعاتي . دهد هاي پستي در اختيار استفاده کنندگان قرار مي هاي ويديويي و نامه ها، فيلم متن

  .آند جلو گيري ميدهد،  که کارآيي را کاهش مي

 

EIP    به عنوان ابزاري براي مکانيسم اشتراک دانش 
 

هاي  وجو و گردآوري تمام دانش ها به منظور جست توان به عنوان استفاده از منابع سازمان اشتراک دانش را مي

توانيم از آن  را به عنوان يک فناوري مديريت دانش  بنگريم، مي  EIPاز اين رو اگر توابع. موجود در نظر گرفت

 .به عنوان ابزاري براي انجام فرآيند اشتراک دانش استفاده کنيم

 

EIP  توانند از آن به عنوان ها مي نوع ديگري از فناوري است که سازمان platform هاي مديريت  ي براي پروژه

 .دانش استفاده آنند

 

EIP  ي دانش در  بسياري براي استفاده از سرمايه هاي براي ايجاد و مديريت منبع دانش طراحي شده و داراي تابع

ها پذيرفته شده است و آاربران  از همين روست که به عنوان يک فناوري مديريت دانش در سازمان. هاست سازمان

 .تر آن هستند در انتظار رشد هرچه سريع

 

ني اينترانت به شمار آيد، هاي جها تواند گسترشي براي شبكه مي  EIPي ديد فناوري مديريت اطالعات،  از زاويه  

دهي اطالعات و نمايش آن به صورتي  چنين سازمان ها و هم زيرا اينترانت در گردآوري اطالعات از منابع داده

بندي اطالعات آگاه  چنين کاربر بايد، از چگونگي گردآوري و دسته هم. روشن و مختصر توانايي چنداني ندارد

رشد . ها برآورده آند گذاري دانش را در سازمان تواند امكان به اشتراک انت نميهاي اينتر با وجود اين کاستي. باشند

 .اطالعات و استفاده از آن بدون ابزار مناسب، کابوسي خواهد بود که کاربران را گرفتار خواهد آرد

 

  

  


