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مدرس در کالس آموزشی به همراه کارگاه حین دوره

معرفی دوره :
نینتکس ( )NINTEXیکی از شرکت های با سابقه در زمینه ساخت های ابزارهای جانبی
شیرپوینت ا ست .فرآیند ساز نینتکس ) (Nintex Workflowتو سط افراد م سلط به شیرپوینت
ساااخته شاادت اساات .نینتکس از زمان پیدایش شاایرپوینت  2001مطابق با هر نساا ه ،فرم و
فرآیندساز پیشرفته ای برای شیرپوینت تولید و عرضه کردت است.
شعار سازندگان نینتکس این ا ست که فرآیندهای سازمان را خودتان ب سازید .لذا پیادت
سازی آسان ،تغییرات سادت به همرات درک سهل از ویژگی های فرآیندساز نینتکس است که در
هر نس ه کامل تر و بهتر شدت است .مدیران میانی سازمان ها می دانند که فرآیندهای سازمانی
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در زمان های کوتات و به سااارعت تغییر می کنند؛ لذا ابزاری با این ویژگی ها قطعا کارآمد و
مناسب سازمان های پویا است.
نینتکس ابزاری ا ست حرفه ای که این امکان را در اختیار خود کاربران قرار می دهد در
مقابل اینکه پیادت سااازی ها و تیلیل ها در پیو و خب برنامه نویسااان معطل بماند .نینتکس از
موتور قدرتمند فرآیندساااز خود شاایرپوینت اسااتیادت می کند و سااازگاری بساایار باییی با
شیرپوینت دارد.
در این دورت آموزشااای بر این منیوریب که با آموزش کامل فرآیندسااااز نینتکس و حل
مثال های عملی و سازمانی ،دانش و مهارت پیادت سازی سادت ترین تا پیشرفته ترین فرآیندهای
شما را در اختیارتان قرار دهیب.

مخاطبان دوره :
طراحان گردش کار در سازمان ها که نیاز به ابزاری مناسب ،سریع و قابل اطمینان برای
پیادت سازی گردش کاری پیشرفته و متنوع را دارند ،می توانند با استیادت از زیرساخت شیرپوینت
و کسب دانش  Nintex Workflowطراحی گردش کار مبتنی بر شیرپوینت و سازمان خود
را پیادت سازی نمایند .در واقع با گذراندن این دورت ت صصی می توان به راحتی فرآیندهای
سازمان یا واحد خود را در شیرپوینت پیادت سازی کرد.

پیش نیاز دوره :
 دانش تخصصی سرپرست حرفه ای سایت )(B1, B2

 آشنایی کلی با مفاهیم الگوریتم
 آشنایی کلی با فرآیندهای شیرپوینتی

هزینه سرمایه گذاری در دوره :
 260،000 تومان
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: سرفصل های کارگاه
Introduction to Nintex Workflow
•
•
•
•

Overview of Nintex Workflow
Workflow logic – defining workflow
Nintex Workflow and SharePoint
Nintex Web Site and Support
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•
•
•

Overview of Nintex Workflow
Workflow logic – defining workflow
Nintex Workflow and SharePoint
Nintex Web Site and Support

Getting Started with Nintex Workflow
•
•
•
•
•
•

Activating Nintex Workflow Site Features
Introducing the Nintex Workflow designer
Create a workflow
Managing the Workflows
Working with Templates
Managing Site level Settings

Creating Rich Workflows
•
•
•
•

Conditions and Action Sets
Working with Snippets
Using Workflow Variables
Rich Workflow Actions

Advanced Workflows
•
•
•
•
•

Working with Publishing Actions
Provisioning Active Directory Object
Managing Audiences and Profiles
Enterprise Integration
Enterprise Reporting
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Advanced Workflows
•
•
•
•
•

Working with Publishing Actions
Provisioning Active Directory Object
Managing Audiences and Profiles
Enterprise Integration
Enterprise Reporting

State Machine Workflows
• The State Machine Action
• Building a simple State Machine workflow

User Interface
•
•
•
•
•

Click less and do more
The Ribbon
Zoom and Print
Association Columns
Workflow Approval

Further Workflow Actions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Store data and Retrieve data actions
Capture document set version
Delete previous versions
Delete drafts
Delete multiple items
Convert document
Create item in another site
Update CRM record
Delete/Disable CRM record
Query CRM
Read document
Send document set to repository
Submit record
Declare as record
Undeclared as record
Update document
Wait for check out status change
Get meeting suggestion
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