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 1صفحه  

 
 

 

 مـوزش آتـخـصصی دوره 

Powerform BPC 2016 - Nintex Workflow 2016 

  

 نگاه اجمالي

باشد.   یها در حال استفاده مها و شرکتدر سازمان یساز به صورت گسترده ا ندیفرآ نتکس یامروزه استفاده از فرمساز پاورفرم به همراه ن

  ن یپردازد. در ا یدو نرم افزار قدرتمند و شناخته شده، م نیبا کمک ا نتیرپویها در شندیآفر یطراحها و فرم جادیبه ا یدوره تخصص نیا

 .شودیم یساز ادهیو پ یطراح انیمختلف عمال توسط دانشجو یهامورد استفاده در شرکت جیرا یهاندیآردوره ف

توانند از پاور فرم به عنوان  یندارند، کاربران سازمان م  یمناسب  یاطالعات، کاربر  شیجهت ورود و نما  نتیرپویش  یهافرم  نکهیتوجه به ا  با

 یهاتوان فرمیم یو به راحت باشدیو منحصر به فرد م شرفتهیپ طیمح کی یابزار دارا نیها استفاده کنند، افرم یمناسب برا ینیگزیجا

 . کرد دیابزار تول نیرا توسط ا شرفتهیپ

 یهایژگی. از ودنکن یسازادهیپ یسازمان را به راحت دهیچیپ یندهایتا فرآ دهدیم نتیرپویامکان را به کاربران ش نیا نتکسین نیمچنه

و   رفتهباال  یو بازده ییابزار کارا  نیساده اشاره کرد. با استفاده از ا رات ییو آسان و تغ ع یسر یسازادهیتوان به پی م نتکسیساز ن یندفرآ

 .نمودکند، صرف انجام کار خواهد  ندیفرآ تیریزمان خود را صرف مد نکهیا یسازمان به جا شود ویبصورت خودکار انجام م ندهایفرآ
 

 دوره مخاطبان

   و طراحان فرآیندکارشناسان  •

 ای سایت سرپرست حرفه •

 هاسازمان  ITمسئوالن بخش  •

  طراحی فرم و فرآیندافزارهای عالقمندان نرم  •

 
 

 نیازپیش

 Microsoft SharePoint 2016آشنایی کلی با  •

 ا مفاهیم الگوریتمو شناخت الزم ب آشنایی •

 یندهای شیرپوینتیآفرفرم و آشنایی کلی با  •

 و جاوا اسکریپت  CSS ابکلی آشنایی  •

  دانش تخصصی سرپرست حرفه ای سایت •
 

 سرفصل دوره

 نتیرپویدر شفرایند ساز  نتکس ین یکربندینصب و پ •

 نتکس ین میو مفاه یمبان •

 راه اندازی پاورفرم در شیرپوینتنحوه نصب و  •

 هانحوه اتصال دادهمعرفی کنترل های پایه و  •
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 و کاربرد آنها نتکسیها در ن Variable آموزش •

 نتکس یدر ن Condition میمفاه •

 در کارتابل وظایف Taskاکشن های ایجاد  •

 Query List  آموزش •

 تنظیم دسترسی های لیست به کمک نینتکس  •

 نحوه گزارش گیری و پرینت فرم با نینتکس •

• Call Web Service  نتکس یدر ن 

 انواع فرخوانی اطالعات در فرم  •

 معرفی فیلدهای پیشرفته در پاورفرم  •

 تنظیم دسترسی ها در فرم  •

 آشنایی کلی با نحوه کد نویسی با زبان جاواسکریپت  •

 پت و کد جاواسکری  فیلدهامحاسبه مقادیر با استفاده از ا •

 از فرم ها  ,Excel PDF, Wordانواع چاپ فرم و خروج   •

 ساخت انواع گزارشات در پاورفرم •
 

  ساعت 24 مدت زمان دوره:

 

 مستندات

 شود. جزوه کاربردی تهیه شده توسط مدرس دوره به کاربران ارائه می  •

 شود.َ شده به کاربران ارائه می های آموزشی دوره برگزار فیلم •

 

 نامهگواهی

 Nintex Workflow- BPC Powerform 2016 تخصصي آموزشگواهینامه دوره در خاتمه دوره و پس از موفقیت در آزمون پایان دوره، 

 شود.با امضای مدرس دوره اعطا می 
 

و یا آدرس پسیییت الکترونیکی  104، داخلی 88055794های آموزشیییی با شیییماره تلفن توانند در صیییورت تمایل به  بت نام در دورهمتقاضییییان می

Training@Abaneganco.com حاصل فرمایند. تماس 


