
Information Silos and Systems Integrationالنظم وتكامل المعلومات مستودعات

 Customization تخصيص

Flexible Architecture  المرنة المعماريات

ERP Vendor النظام بائع

Disruptive Technology كاسحة تكنولوجيا

 Collaboration التعاون

    Adaptive technology  متكيفة تكنولوجيا

 Business Process Reengineering  العمليات هندسة إعادة

Consistencyاتساق

Consolidation والبرمجيات المعدات توحيد

Agility  تجاوبية أو حركية


 efficiencyفاعلية

 BPM        التجارية العمليات إدارة

Systems Integrationالنظم تكامل

  Functional Silos الوظيفية المستودعات

Business Process and Silosوالمستودعات االعمال اجراءات

     IS Architectures  المعلومات نظم معماريات

Systems Integration  النظم تكامل

Horizontal Silos األفمية المستودعات

Vertical Silos        العمودية المعلومات مستودعات

BPRالتجارية العمليات هندسة
stakeholders المصلحة أصحاب

authorizationالترخيص


 Logical  المنطمي الجانب


  Physical   الفيزيائي الجانب

multi-module متعددة وحدات

Middlewareالوسيطة البرمجيات

Systemالنظام

Procurement االلتناء عمليات

Order Placement الطلبات نظام

Performance Management األداء إدارة

Financials   المالية الشئون

 Complianceاالمتثال

 Predictabilityالتولع

SOX Act المالية للتمارير  الدليك الدعم

Scalability النظام توسع

Three-layer الثالثة الطبمات ذات المعماريات

 back end      الخلفية الـنهاية خادم

   Applets الصغيرة التطبيمات
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     Web Services Architectures  الويب خدمات معمارية

 Business Tier االعمال طبمة

 Message interaction الرسائل تفاعل

 Service Provider  الخدمة مزود

Service  Oriented Architectures التوجه الخدماتية المعمارية

 Prototyping   النماذج

Comprehensive    شامل تنفيذ

  Middle-of-the-Road   المستوى متوسط تنفيذ

Vanilla( فانيال ) المستوى منخفض تنفيذ

Scope & Commitment Stage  به االلتزام و المشروع إطار

   long term vision المدى طويلة رؤية

   User Requirements المستخدمين متطلبات

  Date Conversion البيانات تحويل

 System Conversionالنظام تحويل

 Operation Stageالتشغيل مرحلة

Help Desk   المساعدة مكتب

 Modulesوحدات

Software Patchesالبرمجية الرلع

Total Solution الجامع الحل


 Fast Track السريع المسار

Redesignالتصميم إعادة

Business and system deliveryواالعمال النظام تسليم  التكامل اختبار

   Reporting Structure  للتمارير هيكل

hierarchy إداري سلم

Remote Access Software بعد عن الوصول برمجيات

System Traffic Monitoring  النظام في الحركة  مرالبة

 virtual machine (VM) االفتراضية الخوادم

  Hardware Virtualizationالمعدات  في االفتراضية

Para virtualization   التوازي في االفتراضية

 Mission Criticalالحرجة المهام

 Project Teams المشروع فرق

Cross Functional Team المهام المتعدد الفريك

Go-Live Readiness جاهزية

 configuration النظام تهيئة

 Status Report  الحالي الوضع عن تمرير


 backupsاحتياطية نسخ

Reconciliationالتسوية

  Requirementsالمتطلبات

  Project start-up المشروع اطالق

 Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)    المشاريع لإلدارة التنظيمي االستحماق نموذج

  To be processes المستمبلية العمليات

  Standardized موحدة  تطبيمات

Parameterized مرنة تطبيمات

Software On-Demand (SOD) الطلب حسب البرمجيات
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Green Computing  الخضراء الحوسبة

  Energy Star برنامج  للطالة االستهالن فعالية يخص

 Extended Enterprises الموسعة المؤسسات

CRM  العمالء عاللات إدارة
  one-on-one marketing الفردي التسويك

Lead Management الميادة ادارة

Customer Profiling العمالء تنميط
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والنجاح التوفيق للجميع اتمني


