Digital Mind terminu vārdnīca
Biznesa procesu analīzes, modelēšanas un
simulēšanas programmatūra. Ražotājs Software AG.

Attālinātā piekļuve

Iespēja attālināti piekļūt datoram, datortīklam vai
satura serverim, izmantojot internetu vai iekšējo tīklu.

Biznesa analītika

Termins, kas apzīmē metodiku, procesu un
programmatūras rīku kopumu, kas izmantojami
dažāda formāta datu apstrādei un informācijas
analīzei, ikdienas biznesa lēmumu pieņemšanai
un notikumu prognozēšanai.

Biznesa inteliģence

Skatīt - Biznesa analītika

Biznesa procesu
arhitektūra

Organizācijas stratēģiskās vadības un darbības
nodrošināšanas metode, kas ļauj visiem organizācijas
darbiniekiem skaidri identificēt savu vietu,
pienākumus, sagaidāmos rezultātus un pieejamos
resursus organizācijas biznesa procesu izpildē.

Biznesa procesu
automatizācija

Organizācijas datu apstrāde, uzdevumu izpilde
un lēmumu pieņemšana speciālā programmatūrā,
kas ļauj daļu no manuālā darba nodot izpildei
datorsistēmām.

BPA

Skatīt - Biznesa procesu arhitektūra

BPM

Skatīt - Biznesa procesu vadība

Vārdnīca

ARIS

Darbplūsma

Loģiski organizēts darbību un uzdevumu kopums,
kas automatizēta biznesa procesa formā nodrošina
informācijas izplatīšanu un lēmumu pieņemšanu gan
organizācijas iekšienē, gan sadarbībā ar ārējiem
partneriem.

Digitalizācija

Papīra dokumentos glabātas informācijas
pārvēršana strukturētā, elektroniskā formātā,
ērtākas pārvaldības un pieejamības nodrošināšanai.
Digitalizācijai tiek izmantotas speciālas dokumentu
skenēšanas tehnoloģijas un programmatūras, kā arī
metodes informācijas automātiskai atpazīšanai un
klasificēšanai.

Dokumentu vadības
sistēma

Metodes un programmatūras risinājums dokumentu
izveides, izplatīšanas, uzglabāšanas, piekļuves
tiesību vadības, arhivēšanas un iznīcināšanas
nodrošināšanai elektroniskā un papīra formātā.

ECM

Skatīt - Uzņēmuma satura vadība

Finanšu analītika

Vispārējs termins, kas apzīmē metodes, stratēģijas
un rīkus, kuri organizācijām sniedz iespēju iegūt un
izmantot informāciju, lai saprastu pagātnes notikumu
cēloņus un sekas, pieņemtu efektīvus stratēģiskos
un operatīvos lēmumus, balstītus datu un scenāriju
analīzē. Biznesa analītikas virziens.

IBM

ASV tehnoloģiju un konsultāciju korporācija. IBM
ražo un izplata datortehniku un programmatūru,
kā arī nodrošina infrastruktūru, datu glabāšanas
un konsultāciju servisus dažādās ar tehnoloģijām
saistītās nozarēs.

Informācijas
inteliģence

Skatīt - Biznesa analītika

Internet of Things

Skaitļošanas koncepts, kas apraksta nākotni,
kurā ikdienas fiziski objekti būs saslēgti tīklā, spēs
sevi identificēt un sazināties ar citiem objektiem,
apmainoties ar informāciju par savu vai apkārtējās
vides stāvokli.

Mākoņskaitļošana
(mākoņpakalpojumi)

Skaitļošanas veids, kurā lielas serveru grupas tiek
attālināti savienotas tīklā, lai iespējotu centralizētu
datu glabāšanu un tiešsaistes piekļuvi dažādiem
servisiem. Datu mākoņi var tikt klasificēti kā publiski,
privāti vai hibrīda tipa.

Open Text Corp.

Kanādā bāzēts programmatūras ražotājs. Izstrādā
pasaulē vadošos risinājumus uzņēmuma satura
vadības un biznesa procesu vadības jomās.

Open Text MBPM

Open Text Corp. ražota biznesa procesu
automatizēšanas programmatūra.

Pārdošanas un
mārketinga analītika

Vispārējs termins, kas apzīmē metodes, stratēģijas
un rīkus, kuri organizācijām sniedz iespēju iegūt
vērtīgu izpratni par klientu rīcības profiliem,
analizēt tādu būtisku informāciju kā vēsturiskos
pirkumus un vispārējo apmierinātību, kā arī
identificēt jaunas mārketinga pārdošanas iespējas.
Biznesa analītikas virziens.

ProVision BPA

Biznesa procesu analīzes, modelēšanas un
simulēšanas programmatūra. Ražotājs Open Text
Corp.
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Risku vadības
analītika

Vispārējs termins, kas apzīmē metodes, stratēģijas
un rīkus, kuri organizācijām sniedz iespēju, analizējot
nestandarta klientu, darbinieku vai piegādātāju rīcību,
ar augstu precizitāti prognozēt un izprast nākotnes
draudus biznesam. Biznesa analītikas virziens.

Risku vadība

Vadības disciplīna un programmatūras instrumenti,
kas ļauj identificēt, novērtēt un prioritarizēt
iespējamos darbības riskus, nosakot to iestāšanās
iespējamību un potenciālo ietekmi uz organizācijas
darbību. Risku vadība paredz preventīvu pasākumu
kopumu risku iestāšanās varbūtību mazināšanai.

SaaS
(Software as a Service)

Programmatūra kā serviss - programmatūras
licencēšanas un piegādes modelis, kurā
programmatūra tiek licencēta lietotājiem pēc
abonēšanas principa un tiek glabāta centralizēti,
nevis uz lietotāja datora. Dažkārt šo procesu dēvē arī
par “programmatūru pēc pieprasījuma”.

SeeCM

SeeCM ir Digital Mind izstrādāta mobilā aplikācija,
kas OpenText Content Suite lietotājiem sniedz iespēju
droši piekļūt savai biznesa informācijai, izmantojot
Apple mobilās ierīces.

Uzņēmuma mobilitāte

Metodes un tehnoloģiju risinājumi, kas organizāciju
darbiniekiem un klientiem ļauj piekļūt organizāciju
datiem un pakalpojumiem no mobilajām ierīcēm, un
veikt darbības neatkarīgi no to atrašanās vietas.

Uzņēmuma satura
vadība

Vispārējs termins, kas apzīmē dinamisku metožu,
stratēģiju un programmatūras rīku kombināciju,
kura tiek izmantota satura dokumentu iegūšanai,
pārrvaldībai un izplatīšanai organizācijas iekšienē.

Vairāk informācijas par mūsu
piedāvātajiem risinājumiem:
www.digitalmind.lv
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