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برنامه ريزي منابع سازمان
ERP

است كه هربخشي يا معاونتي يا اداره يا نهادي كه در ماهيت  پلت فرم يا سكوميگويند.از طريق اين  ERPپلت فرم مرجع توسعه شبكه هاي  يك سازمان را  -
عمليات ها يا فرايند هايش تعريف ميگردد.   )يك بخش يا يك قسمت  (يك سازمان فعاليت ميكند در زير مجموعه يك ماژول 

ERP

را از مشكل جزيره اي بودن و پراكندگي پردازش ها را در خود دارد. و اهميت آن در اين است كه  ERPميگوييم مفهوم  شبكهچيزي كه امروز ما به آن  -
گسترش مي يابد گسترش و   )فرامنطقه اي و بين المللي  (ميان بر ميدارد. مخصوصا هنگاميكه عمليات هاي شركت از مرز هاي منطقه اي به مرزهاي ملي 

نقش داشته باشد. پردازش ها و عمليات هاي شركتپهناي اين سكو ميتواند بسيار مهم باشد و در 

 ERPتعريف  

انجام يك كار در باالترين سطح  )  Processفرآيندها   (باعث نظم و هماهنگي در امور به بهترين شكل ممكن ميشود ، يعني شيوه هاي  -
عملكردي خود قرار خواهند داشت 

را براي شركت به ارمغان مي آورد. (Integration) انسجام و  يكپارچگي خاصيت مهمي را تحت عنوان 

ضعف در انسجام و يكپارچگي در انجام عملياتها و اتحاد تصميمات در سازمان -
باعث تاخيرها ،كندي ها و گوناگوني ها در مجموعه ميشود  -
نارضايتي باالي مشتريان از عمليات شركت و از دست رفتن مشتريان  -
سردرگمي هاي سازماني بين كاركنان و مديران -

مشكالت عمده در شركتها يا سازمان ها ، 
در ارتباط با عدم يكپارچگي و انسجام 

 Best Practice )  انجام كار [پشتيباني از بهترين شيوه فرآيند ها[ (

ERP  بهبود فرايندهابا (Process)  فعاليتها  سر و كار دارد و نبايد با بهترين سطح عملكرديبراي رسيدن به(Activities)  به معناي اقداماتي است كه به
د انجام شود تا يك دنبال انسجام بخشيدن به انجام فرآيند ها در نظر گرفته ميشود اشتباه گرفت به عبارت ديگر فعاليتها اقدامات يا وظايف شغلي است كه باي

فرايند كامل شود.

- ERP  مي باشد و حاوي دو مشخصه يا ويژه گي بزرگ ،  بوجود آمدن انسجام در عمليات هاپلت فرم فراگيرIntegration   وBest Practice  .مي باشد
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فصل  اول
 ERPنماي كلي از ويژگيهاي 

Enterprise Resource Planning

 و جستجو توقف آن از مهمتر شايد اما .دهد افزايش را وري بهره و كرده كم را كاري دوباره افزونگي تواند مي ERP اطالعات سازي يكپارچه  -
.باشد مي داده مشترك منبع يك روي بر سازمان اعتماد و  متفاوت هاي ثبت بين اختالف حل براي توضيح

 شيوه بهترين تواند مي سازمانها .نمايند ادغام خودشان كار و كسب  فرآيندهاي انجام در را  ERPكارسامانه انجام شيوه بهترين توانند مي سازمانها  -
 روشهاي مداوم بطور ، بعد و ببرند بهره خودشان فعلي وكار كسب در  ERP سامانه از توانند مي يا و  بگيرند بكار ERP بكار شروع زمان در را كار انجام
.ببخشند بهبود ERP سامانه توسط شده پشتيباني كار انجام هاي شيوه بهترين از بيشتر استفاده با را شان خود وكار كسب

 راندمان جمع آوري اطالعاتشده ايجاد مي شود. اطالعات استاندارد  يك منبع از  ERPدر نتيجه ويژگي يكپارچه سازي داده درسامانه  -
حذف مي شود و خيلي ساده تر مي توان به هنگام بودن و معتبر بودن اطالعات را تضمين كرد.   ثبتهاي اضافي و مديريت آنهابهبود مي يابد 

نيز بهبود يافته و درك بهتري از مديريت و عمليات سازمان ايجاد مي گردد در نتيجه يك  تصميم گيرياثر بخشي داده ها بهتر  كيفيتبدليل 
پايه محكم  براي تصميم گيري است.

ERP  ي داخلي است: زماني كه بخشهاي مختلف سازمان  شروع به استفاده از داده هاي يك ديگر مي كنند، آنها از فعاليتهاانسجام بهبود در انجام
بيشتر در سازمان مي گردد. هم افزايي اهميت كار خود براي بخشهاي ديگر سازمان آگاه شده و اين باعث

ديده مي شود،  يك فرم  گسترده  يكپارچه سازي زنجيره تاميناست كه اغلب به عنوان يك نياز مهم براي به اصطالح ادغام داده ها  -
توانايي ايجاد  ERPهمكاري در زنجيره تامين  با هدف ايجاد هم افزايي نه تنها در درون يك سازمان، بلكه بين سازمان ها است . سامانه هاي 

و گروههاي ديگر را ارائه مي دهد ، بنابراين مي تواند پايه اي براي يكپارچه سازي زنجيره  مشتريان، تامين كنندگانيكپارچه سازي داده ها با 
تامين باشد.

خود استفاده مي كنند.  طراحي مجدد انجام فعاليتهاي كسب و كار خود را به عنوان نقطه شروع براي ERPبسياري از سازمانها پياده سازي  -
مي تواند منجر به بهبود انجام فرآيندهاي موجود و يا به روش هاي كامال جديد كار منجر شود. (BPR)اين طراحي مجدد فرآيندهاي كسب و كار 

مزاياي استفاده از 
ER

P

گرديد.  اشتراك گذاري را فراهم نمود و پايه اصلي به ERP جهاني شدنظهور اينترنت امكان  -

ERP  جامع ترينPlatform   توسعه عملياتهاي فناوري اطالعات و به اشتراك گذاشتن
ماهيت عملكرد بخش هاي مختلف يك سازمان ، در يك محيط مشترك مي باشد.

ميشود. شفاف سازي عمليات سازماندر سازمان ها كه باعث  سليقه اي كار شدن فرايند ها جلوگيري از -
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مي تواند   ERPبدليل دو ويژگي مهم  يكپارچه سازي داده ها و بهترين شيوه انجام كار سامانه هاي   -
موثر باشد. بهبود فعاليتهاي  كسب و كار بطور قابل مالحظه اي در

را ميتوان برشمرد.ادغا م داده ها و   استانداردسازي فرآيند هاي كسب و كار   ERPاز مزيت هاي   -
شهروندان را به آينده بهتر هدايت مي كند. ERPو استفاده از منابع ، شفافيت و حسابرسي بدليل وجود  سيستم  -
قرار داده است.  كسب و كارهاي كوچك و متوسطرا در دسترس  ERPپيشرفت هاي اخير سامانه هاي  -
استفاده نمود.  ERPامروزه با يك سرور كوچك و يا حتي يك رايانه شخصي هم مي توان از سامانه  -

قادرند بطور خودكار بر اساس تاريخ سفارش مشتري توليد را طراحي كنند و يا  ERPبعضي از سامانه هاي  -
كنند. برنامه ريزيبر اساس ظرفيت بهينه ماشينها ، توليد را     

ERPمزاياي  

نتايج نمونه تحقيقات انجام شده 
 بهره وري كاركنان كاالهاي فروخته شده كاهش يافته و هزينه هاي مستقيماثر مثبت معناداري داشته است كه پيرو آن  ERPپس از پياده سازي  -

بعنوان درصدي از درآمد افزايش يافته بود.
بهتري داشتند. بازگشت كلي سرمايهبه طور معناداري  ERPشركت هاي موفق در پياده سازي    -
مانند بهره وري و گردش موجودي بهبود مشاهده شد. مقياسات عملياتيدر  -

ERP  شركت ها تاثير مثبت داشته است. سهامبر روي قيمت
بوده اند. ارزيابي موفقشامل   ERPبيش از هفتاد درصد از پياده سازي  -
هستند.  ريسكهاي مالي، عملياتي و اعتباريو همراه با  پيچيده ERPنبايد به سادگي آغاز شود. پياده سازي هاي  ERPپياده سازي   -

و كيفيت فرآيند خود را بهبود مي  فرآيندهاي خود سرعت بخشيدهپشتيباني مي شود به  ERPكه توسط  Best Practiceسازمانها با استفاده از  -
را باال ببرند. كيفيت تصميم گيريرا افزايش داده و رضايت مشتري ERPدهند، به اين طريق آنها انتظار دارند كه 

ابتكار عمل 
و خالقيت 

تحليل و بررسي 
Proposal

منافع سنجي

در صورت داشتن 
ارزش افزوده براي سازمان

غالب در تغيير در فرايندها مستند سازي 
فرآيند جديد

قرار گيري در 
ماژول مربوطه

جايگزيني فرايند 
جديد با قديم

ERP

١

٢

٣

۴

۵

۶
٧

فرايند قرارگيري ابتكار عمل و خالقيت در فرايندهاي سازمان

بطور كلي فرايندها بايد راستي آزمايي و مستند سازي گردد تا از سليقه اي عمل كردن در سازمان جلوگيري گردد.

Best 
Practice

پشتيباني  (Best Practices)عمليات سازمان ها را به بهترين شكل  ERPاگر شبكه هاي 
كند نه مشتريان و نه كارمندان سازمان ، بستري در جهت فساد كاري نخواهند داشت.

به انجام برسد. Best Practiceبايد در اين مزرعه كشت شود. تا انسجام ، يكپارچگي و  ITمزرعه اي است كه تمام بذرهاي پروژه هاي  ERPبه تعبيري  -
جامع ميباشد . ERPجزء عدم رعايت  Swiftنابساماني فرار مالياتي و عدم يكپارچگي با شبكه هاي مالي جهاني از جمله  -

در سازمان ERPمنافع مد نظر از اجراي 
گسترش مرزهاي تجاري -

ارزش هاي افزوده باال فراهم آوردن -
فرصتهاي تجاري بالقوه و فراهم آوردن  اشتراك گذاري -

در سازمان و در دراز مدت ، جامعه آرامش و ثباتبوجود آوردن  -
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فصل دوم
The function of ERP systems

ERPعملكرد سيستم هاي 

پشتيباني مي كند. اين تشريح بر اساس دو مدل مديريتي مي  مديريت و عمليات كسب و كار يك سازمان چگونه از ERPدر اين فصل تشريح مي شود كه 
 .زنجيره ارزش و زنجيره تأمين  باشد كه بخوبي شناخته شده هستند:

تقسيم بندي فرآيند ها

.يكپارچه كردن داده ها در زنجيره تأمينو  بهبود در بهترين اقدامات راه حل هاي مربوط به صنعت،شامل  ERPتوسعه براي 

Chain Value زنجيره ارزش پورتر 

 ،توسط پژوهشگر نامي آمريكايي 1980مدلي كه در دهه  -
Michael porter  . توسعه داده شد

تدوين  مدل مديريت استراتژيكاين عملكرد بر اساس  -
گرديده است.

نمونه زنجيره ارزش براي يك شركت توليدي

فرآيندهاي مقدماتي ١
فرآيندهاي مقدماتي در يك شركت توليدي عبارتند از: خريد مواد خام، توليد، توزيع محصوالت تمام شده، فروش و بازاريابي و نيز خدمات  -

پس از فروش.

هستند. نوع سازمانكه مشخص كننده  فرآيندهاي مقدماتي -
كه بر اساس نوع شركت نيستند ولي در بيشتر  فرآيندهاي ثانويه -

سازمان ها رخ مي دهند

ش 
زنجيره ارز

فرآيندهاي ثانويه ٢
شامل فرآيندهاي تداركات، فناوري و تعمير و نگهداري، مديريت منابع انساني، پشتيباني مالي و ساير پشتيباني ها. -

فرآيندهاي ثانويه 
فرآيندهاي مقدماتي 

فرآيندهاي مقدماتي با خريد مواد اوليه آغاز مي شود و با خدمات پس از فروش پايان مي گيرد، فرآيندهايي كه از زنجيره اي از پيوندهاي  -
پياپي تشكيل شده است

=افزودن ارزش به  زنجيره اي از فرآيندها     زنجيره ارزش

ورد. مديريت كسب و كار و عمليات يك سازمان، با تركيب كردن فرآيندهاي اوليه و ثانويه، ارزش افزوده ايجاد  مي كند تا يك حاشيه سود پديد آ -
مهم ترين         در يك شركت مشاوره اي، فرآيندهاي مقدماتي خريد مواد خام، توليد و نيز توزيع وجود نخواهد داشت؛ اين در حاليست كه خدمات مشاوره اي،  -

فرآيند مقدماتي خواهد بود. و بيشتر احتمال دارد كه تداركات يك فرآيند مقدماتي باشد تا يك فرآيند ثانويه.

زنجيره ارزش، فرآيندها را در درون مرزهاي يك سازمان توصيف مي كند. -

Supply Chain زنجيره تقاضا و تامين 

.است )  و يا زنجيره يكي از اين ها (يك مفهوم وابسته به زنجيره ارزش ، زنجيره تقاضا و تأمين  -

مشتري و يا شكل ديگري از همكاري بين آنها برقرار است.  -زنجيره تأمين شامل دو يا چند سازمان است كه يك رابطه تأمين كننده  -
يك زنجيره تأمين را مي توان زنجيره اي از زنجيره هاي ارزش درنظر گرفت. -

زنجيره  تامين

طبق نظريه پورتر هر بخش از يك سازمان بايد نقشي مثبت تحت عنوان ارزش بر بهبود اجراي فرايندها و عمليات هاي يك شركت داشته باشد. -
ميتوان با ارزش مثبتي كه هر بخش يا گروه يا فردي در سازمان در جهت تكميل يا بهبود  ERPطبق نظريه پورتر با استفاده از زنجيره ارزش تحت شبكه  -

فرايند هاي سازمان را دارند ، ثبت و سنجش نمود و متناسب با آن ، دستمزد و پاداش پرداخت كرد. 

شتري در يك زنجيره اي از شركت ها ، از سازنده مواد اوليه تا توليدكنندگان عمده كاال،خرده فروشان ،كانال هاي توزيع و در نهايت تحويل كاال به م -
زنجيره ، نقش دارند. 

براساس نظريه زنجيره تامين ، مجموعه شركتها تامين يك كاال را بصورت مشاركتي ، بعهده خواهند داشت . -

شامل هماهنگي و يكپارچه سازي كارها در بين شركتهاي عضو يك زنجيره تامين ميباشد.  ERPشبكه  -
Bay
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زنجيره ارزش  زنجيره تامين 

نگرش به كاركرد افراد، گروه ها و 
بخشهاي  در داخل شركت است.

نگرش به محيط بيرون شركت و ايجاد يك انسجام و 
يكپارچگي در شركتهاي عضو زنجيره تامين ميباشد.

ERPپيشينه هاي 

MRP‐Material Requirements Planningبرنامه ريزي الزامات توليد ١

نخستين تكنيك برنامه ريزي اتوماتيك كه مقدار مواد خامي را كه براي انجام سفارش توليد يك مشتري مورد نياز است، محاسبه مي كند -

كمبودها 
بايد تقاضاي مشتري از پيش شناخته شده باشد. MRP براي بهره گيري كارآ از  -1
2-  MRP  محدوديت هاي ظرفيت توليد را بشمار نمي آورد و به گونه اي ضمني فرض را بر اين مي گيرد كه هميشه مي توان

هر سفارش مشتري را توليد كرد.

 MRPو براي آنكه بتوان تكنيك برنامه ريزي را به گونه گسترده تري در دسترس داشت،  MRPبراي برطرف كردن كمبودهاي  -
شناخته ميگردد. برنامه ريزي منابع توليد گسترش داده اند. از آن زمان، اين تكنيك به عنوان برنامه ريزي ظرفيترا با 

MRP II – Manufacturing Resource Planningبرنامه ريزي منابع توليد  ٢

شركت ها بهترين اقدامات را بكار مي بندند   MRPIIيا  MRPبا پياده كردن سيستم هاي 
يعني يكپارچه سازي داده ها  محقق نمي شود. EPRولي مشخصه مهم ديگر سيستم هاي 

را در يك سيستم  يكپارچه سازي داده ها در دسترس قرار گرفت. اين سيستم ها امكان  1970در اواخر دهه  ERPنخستين سيستم هاي  -
مربوط به يك سازمان فراهم ساختند فرآيندهاي مالي ثانويه و هم براي فرآيندهاي مقدماتيكامپيوتري، هم براي 

ERPنخستين سيستم هاي 

گردش فيزيكي و اداري تراكنش هاي فروش، ادغام مي شوند. ERPپس از اجراي سيستم  -
گردش اداري ساده تر مي شود  ERPبعلت مشخصه يكپارچه سازي داده هاي مربوط به سيستم  -

هستند. ERPتراكنش را هم در سوابق صورت كاال و هم در سوابق مالي پردازش مي كند كه هر دو بخش از سيستم يكپارچه شده   ERPسيستم  -

يكپارچه سازي داده ها در انواع زنجيره ارزش 

اوليه كار يكپارچه سازي داده ها را در طول فرايند زنجيره ارزش شركت هاي توليد كننده انجام مي دادند و تمركز  ERP  سيستم هاي  1980تا اوايل سال  -
بود يكپارچه سازي فرآيند هاي اوليه و نهاييآنها بر روي 

باعث شد تا اين سيستم تمام فرآيند هاي زنجيره ارزش كه شامل فرآيندهاي ثانويه شركت هاي توليد كننده نيز مي شد را   1980در سال  ERPتوسعه  -
بود يكپارچه سازي انواع مختلف فرآيندهاي ثانويهدر بر بگيرد و مهمترين بخش اين توسعه توانايي 

انواع اين يكپارچه سازي فرآيندهاي ثانويه

مديريت منابع انساني با بخش مالي : 
ورود خودكار پرداخت هاي حقوق و دستمزد در سوابق مالي باعث باالرفتن راند مان فرآيند حقوق و دستمزد شد.

مديريت منابع انساني با بخش توليد: 
ها يكپارچه سازي زمان و تاريخ در فرآيند توليد باعث بهبود  بهره وري, ايجاد بينشي بهتر در قابليت ها,  بهره وري و استفاده از استعداد

و باعث تصميم  گيري هاي بهتر توسط منابع انساني شد.
 فن آوري و تعمير و نگهداري با بخش فرآيندهاي ثانويه:

يكپارچه سازي بخش تعمير و نگهداري ماشين آالت با فرآيند هاي اوليه باعث بهتر شدن برنامه هاي توليد شد. با برنامه ريزي قبلي در 
زمينه تعمير ماشين آالت و عوامل احتمالي آن مي توان حمل سفارشات مشتريان, ذخيره ايمن توليدات را تضمين كرد.

تداركات با امور مالي:
 ERP  ,يكپارچه كننده داده هاي فرآيند خريد مواد خام از يك طرف و  صورت هاي مالي آن از طرف ديگر است. ارسال سفارش خريد

و پرداخت صورت حساب ها, عملياتي نيستند كه منحصرا براي سفارش مواد خام باشند بلكه در تمام    فرآيند هاي  تضمين دريافت آن 
در عرصه فرآيند هاي تداركاتي تنها براي خريد كارآمد تر نمي باشد بلكه مواردي  ERPگيرد. استفاده از كاال ها و خدمات صورت مي 

را نيز در بر ميگيرد.  )تهيه كنند گان (چون آگاهي از تغيير قيمت ها, عملكرد منابع و حجم خريد منابع

فرآيندهاي ثانويه

يكپارچه سازي داده ها
شروع 

ER
P

پيشينه هاي 
ER

P
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توسعه پيدا كرد و تمام بخشهاي سازمانها را با زنجيره ارزش مختلف را در برگرفت. در طي اين سالها, حجم وسيعي از   1980در دهه  ERPسيستم هاي  -
در افزايش سطح يكپارچه سازي داده ها بين فرآيند هاي اوليه و ثانويه براي انواع مختلف زنجيره ارزش بوده است. ERP پيشرفت سيستم هاي

ERPكاربردهاي  

ATP (Available To Promise)الگوريتم  ١

شيوه هاي جديد بكارگيري 
ER

P

عمل مي كند, چرا كه اگر محصول درخواستي در انبار نبود, به طور اتوماتيك مواد خام و در   ATPفراتر از  CTPروش كار بدين صورت است كه  -
را براي توليد محصول را انجام مي داد. برنامه ريزي اجراي توليدو  سفارش مواد خامصورت نياز تمام مسائل مربوط به 

CTP (Capable to produce) الگوريتم  

توسط  تا زمان در خواست شدهمي باشد ؟ و يا آيا اين محصول  موجوداين  الگو ريتم چك مي كنند كه آيا محصول سفارش داده شده در انبار   -
زمان در خواست شده (آن برنامه ريزي توليد محصول براي ارائه به موقع شروع به  ATPمي شود؟. اگر محصول در انبار نبود,  توليد مشتري
مي كند. )مشتري

٢

مديريت ماشين آالت و قابليت هاي ديگري از فناوري اطالعات در سيستم   يكپارچه سازي اتوماتيك انبار داده ,RFIDشناسايي امواج راديويي  -
ERPهاي 

(RFID)به كارگيري شناسايي امواج راديويي 

   ERP  بهترين پشتيبان كننده فروش و بازاريابي در  سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري(CRM)
پاداش و تخفيف و   -پشتيباني از پيشنهاد هاي خاص   -تحليل سود مشتري  - )محصوالت(مدل هاي : تحليل سفارش فروش, تحليل نمونه كار ها 

پيش بيني فروش مي باشد.
پوشش دهنده هوش كسب و كار 

ارائه دهنده تحليل سود, گزارشات و صورت هاي مالي تلفيقي براي  سازمان ها  و شركت هاي وابسته به آنها

در منابع انساني براي فرآيند حقوق و دست مزد, استخدام, آموزش و پرورش, ارتقا و موفقيت در برنامه ريزي ERPاستفاده از 

 Employee Self Service 
باعث فعال بودن كارمندان در تعطيالت, زمان بيماري, زماني كه در شركت نيستند مي شود كه باعث بهبود بهره وري در  خدمات خودكار كارمندان
بخش منابع انساني مي شود.

 ERP براي سازمان هاي چند مليتي
كه در برخي از كشور هاي اروپايي رايج است . گرانترين سيستم   VATنرخترا كنش هاي مالي مي تواند چندين واحد پولي را نيز در بر بگيرد. مانند 

را كه كاري كامال پيچيده مي باشد و مدام با قوانين ملي كار و قوانين مالياتي در حال  حسابداري حقوق و دست مزدحتي مي توانند كار  ERPهاي 
تغيير است را در همه كشور ها انجام دهند.

مدرن ارائه دهنده روشي عالي و پيچيده هستند و  يكپارچه كننده داده ها در فرآيند هاي اوليه و ثانويه در سازمان ها و صنايع  ERPدر مجموع سيستم هاي 
به اجرا گذاشته  ERPمختلف مي باشد. وقتي فرآيند كسب و كاري طراحي    مي شود, با توجه به يكي از بهترين شيوه هاي استاندارد شده توسط سيستم 

ميشود. مديريت, اجرا و پردازش اطالعات در راستاي اين فرآيندها مورد پشتيباني موثر قرار مي گيرند.
يكپارچه سازي اطالعات زنجيره تامين

تبادل داده هاي الكترونيكي 
كه بر پايه پيام است انجام مي پذيرد, در  EDIيكپارچه سازي فرآيند ترا كنش در زنجيره تامين چندين سازمان را با استفاده از تبادل داده هاي الكترونيكي 

اري اصل فعاليت هاي بين سازماني كد گزاري شده در زنجيره تامين مي باشد كه اين پيام ها بر اساس فرمت هاي استاندارد خاص هر سازمان كد گز
ميشوند

ابي و رديابي پيام محتواي اين پيغام ها بستگي به نوع ترا كنش در فرآيند دارد. اغلب استفاده از پيغام ها به منظور صورت حساب, ورقه هاي بسته بندي, ردي 
ها و اطمينان از دريافت پيام ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

٣

۴

۵

۶

٧

٨

٩

ثبت سفارش در 
مشتريان ERPسيستم 

١
ارسال فايل به فرايند 

EDI ٢شركت
بررسي پيام و ارسال 
آن براي توليد كننده

٣

ترجمه پيام و پردازش 
سفارش

۴

مشتري

شركت اصلي

شركت توليد كننده

يكپارچه سازي داده ها بين مشتري و توليد كننده

١EDIFACT  : Electronic Data Interchange For Administration
EDI : Electronic Data Interchange

BI    : Business intelligence 

ت زنجيره تامين
يكپارچه سازي اطالعا
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ادامه يكپارچه سازي اطالعات زنجيره تامين

EFTانتقال وجه الكترونيكي     : Electronic  Funds  Transfer  

افت از اصطالح انتقال وجه الكترونيكي  استفاده مي شود. تبادل اطالعات ارزي بين شركت ها و بانك ها نمونه ديگري از يكپارچه سازي داده ها در زنجيره تامين است. براي اتوماسيون پرداخت و دري -
از طرح هاي كد گذاري مختلفي پشتيباني ميكند. ERPسيستم هاي  -

زبان نشانه گذاري بسط پذير

٢

٣XML : Extensible Markup Language

توسط يك سازمان جهاني كه كار نظارت و ايجاد طرح هاي كد گذاري استاندارد هاي جهاني را بر عهده  XMLزمينه اي است براي كد كردن انواع مختلف پيام ها در زنجيره تامين. پيشرفت در زمينه استانداردهاي  -
زبان گزارشگري "را به ضبط اظهار نامه هاي الكترونيكي مالياتي تعميم دهند. همچنين , شركت ها هم فايل گزارش ساالنه در  XMLدارد, توسعه  مي يابد. انتظار مي رود كه در عرض چند سال, مقامات مالياتي 

به استانداردي جهت صدور فاكتور الكترونيكي تبديل خواهد شد. XMLكه تنها براي گزارشات مالي طراحي شده است. پيش بيني ميشود كه  XMLداشته باشند, طرح كد گزاري  XBRL"تجاري گسترش پذير

XBRL : eXtensible Business Reporting Language

ت زنجيره تامين
يكپارچه سازي اطالعا
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پيشگامان ارائه نرم افزار 
ER

P
 

در بازارهاي جهاني

تقريبا انحصاري ميباشد. ERPبازار فروش نرم افزار  -

MFG Pro

Baan

Microsoft Business Solutions

JBA

Movex

Oracle

JD Edwards

Sage

Peoplesoft

SAP

MFG Pro

Movex

Infor(Acquired Baan and JBA)

Microsoft Business Solutions

Oracle(acquired Peoplesoft 
and JD Edwards)

Sage

SAP
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MFG Pro

Oracle(acquired Peoplesoft 
and JD Edwards)

Sage

Microsoft Business Solutions

Infor(Acquired Baan and 
JBA and Movex)

SAP

20

Missing Data

25

2002در آمد ساليانه بر حسب بيليون دالر امريكا 2007 2012

در سازمان ها و شركت ها بوجود آمده است. ERPدر ده سال گذشته حركت رو به رشدي جهت بكارگيري  -
بوده است. ERPموفق ترين شركت در زمينه راه اندازي نرم افزارهاي  ) SAPامريكايي –آلماني  (شركت  -
بوده است. ) پتروشيمي ، نفت گاز ، صنايع هواپيمايي و خودرو سازي (بيشتر مربوط به صنايع زيربنايي  ERPراه اندازي  -

استفاده كردند. SAPدر ايران صنايع فوالد و خودروسازي از نرم افزار  -
براي صنايع متوسط و كوچك نيز در ايران داراي مقبوليت بااليي است.  Oracle نرم افزار  -
گسترش دادن يك سري ماجول يا زيرمجموعه هايي است كه سعي بر  ERPوظيفه نرم افزارهاي  -

اين دارد كه بهبود فرايندها و روند ها و جريان هاي كاري در يك شركت هماهنگ گردد.

به شدت افزايش  ERPرشد  -
پيدا كرده است.

فصل  سوم 
ERPشريك اجرايي  در پياده سازي 
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      )پيمانكار   (شريك اجرائي 

بايد ارتباط مناسبي با يك پيمانكار اجرائي داشته باشد.و موارد ذيل بايد در نظر  ERPرا مهيا نمايد و شركتها براي پياده سازي جامع شبكه  ERPتقريبا امكان پذير نميباشد كه يك شركتي به تنهايي امكان اجراي يك پروژه  -
گرفته شود.

Implementation Partner

ERP قيمت تمام شده يك پروژه -1

ERP هزينه ها و جريمه هاي ناشي از تاخير در تكميل -2

بايد در نظر گرفته شود.  ERP ساير موارد حقوقي و قانوني يك قرارداد توسعه پروژه -3

بدين صورت است كه به تنهايي از عهده كاركنان داخلي يك شركت بر نمي آيد و نياز به شريك اجرائي ميباشد. ERPگستردگي اجراي شبكه  -
متناسب با نوع ماهيت عمليات هاي شركت ها نميباشد. ERPدر ايران وجود دارد اينست كه ماهيت پروژه هاي  ERPمشكلي كه در اجراي پروژه هاي  -
كنترل شود. ERPيل فازهاي پروژه بهتر است يك سري تيپ ها و فرم هاي قرارداد بين كارفرما و پيمانكاران از پيش تنظيم گردد تا قيمت تمام شده ، هزينه ها و زمانهاي تحو -
جه نتايج خوبي بدست نمي آيد.         تنظيم ميگردد پيچيده تر شود و ماده ها و بندهاي مفصلي اعمال گردد باعث ميشود كه عرصه هاي تقصير و تعابير افزايش پيدا كند و در نتي ERPهرچقدر قرارداد حقوقي كه پيش از اجراي  -
ضمانتي وجود ندارد كه با پيچيده تر شدن يك قرارداد دستاورد هاي بهتري بدست بيايد. -

)بايد سعي گردد كه جو اعتماد بين كارفرما و پيمانكار بوجود آيد (.  در جهت برانگيختگي و ايجاد انگيزه باال در شريك اجرائي ميتوان از پاداش و تشويق نيز بهره گرفت -4

بايد يك جو مناسب همكاري و اعتماد متقابل بين پيمانكار و كارفرما بوجود آيد. ERPدر اجراي قرارداد پروژه شبكه  -
در ارتباط خواهد بود. )پيمانكاران دست دوم  (كارفرما با پيمانكار دست اول تعامل خواهد داشت و پيمانكار دست اول با بقيه پيمانكاران  -

كه بصورت هدفمند منظم   )مديران وعاملين اجراي پروژه پيمانكار (و نمايندگان پيمانكار  )  ITعمدتا متخصصين  (كه شامل  مرجعي از نمايندگان كارفرما  ERP  تشكيل يك كميته راهبري براي اجراي بهينه  -5
فازهاي پروژه اجرائي گردد. )منطق برد برد (و با تعامل دوستانه

Im
p
le
m
e
n
tatio

n
 P
artn

e
r

ين ارتباط بسيار مهم ميباشد.فرآيند جستجوي پيمانكاران حائز صالحيت از موارد بسيار حياتي و مهم و قدم اول در اعتماد متقابل ميباشد. وجود پيمانكاران جهاني در ا -

انقالب در سخت افزارها

با توجه به رشد فزاينده سخت افزار ها و بروز شدن تكنولوژي آنها ، عمر استفاده از سخت افزار ها بسيار كوتاه شده است. -
.سال اخير انقالب بزرگي را در زمينه معرفي سخت افزارها رقم زده اند 30با معرفي نسل هاي جديد توليدات و جهت گيري خود در طول  IBMكمپاني هاي بزرگ  پيشرو در زمينه توليدات سخت افزاري همچون اينتل و  -
سخت افزارها مواد اوليه معماري شبكه هاي شركت ها هستند. و نسل هاي جديدي از معماري هاي شبكه هاي سازماني را بوجود آورده است. -
معماري هايي كه در زمينه شبكه هاي شركت ها وجود دارد مستقيما تابع نوع سخت افزار هايي است كه در بازارها عرضه ميشود . -
ه مصالح و مواد ساختماني جديد نوع معماري شهرسازي تغير مينمايد.انتظار ميرود با عرضه سخت افزار هاي جديد در شبكه نوع معماري شبكه هاي سازماني هم تغيير نمايد. مانند شهر سازي هاي مدرن كه با عرض -
فاصله زماني بين يك ايده در سخت افزار تا كارآفريني و تجاري سازي و ارائه به بازار نسبت به قبل بسيار كوتاه شده است. -

Bay
٧
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ERPهاي مورد استفاده در  معماري شبكه هاي  )معماري (تيپ 

ميباشد كه  Mainframe  برميگردد كه معماري هاي مبتني بر  60به دهه  ERPاولين نوع استفاده از  -
كليه عملياتها توسط يك پايگاه داده واحد پردازش ميشود و كليه عملياتها بصورت متمركز دنبال خواهد شد 

Mainframeمعماري 
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دارد تمركزگرايياين معماري داللت بر  -
در ايران دربرخي  حوزه هاي دفاعي ، نظامي و امنيتي از اين معماري استفاده ميشود  -
ضعف در تمركز گرايي ، سرعت پايين ، تبادل داده با يك ديتابيس مشترك گاهي اوقات عملياتها كند و  -

ميباشد. ايرادات اين معماري با تاخير خواهند بود و از
هرچقدر مديران يا طرز فكر حاكم بر يك شركت داراي جنبه هاي محافظه گرانه و امنيتي  باشند اين  -

آن  چتر امنيتينوع معماري بيشتر بكار گرفته خواهد شد . واز بزرگترين مزيت اين معماري ميتوان به 
اشاره نمود.

 يك واحد پردازشگر مركزيدر اين معماري تمام بخشها ، كاربران و كاركنان يك سازمان فقط با  -
تبادل داده و اطالعات دارند كه نشان دهنده باالترين سطح تمركزگرايي و روحيه محافظه كارانه در يك 

شركت ميباشد.

.  نفر اين نوع معماري بهترين انتخاب باشد 50شايد براي شركت هاي كوچك و كمتر از  -

Client‐Serverمعماري 

Logical ERP elements mapped on a 
physical client‐server architecture

Logical ERP elements mapped on a 
physical Mainframe architecture

مورد نظر ميباشد  پراكندگي جغرافياييدر اين معماري  -
يا ناحيه اي انجام ميگردد. و حوزه هاي عملياتي مستقل هستند.  پردازش ها منطقه ايدر اين معماري  -

و داراي پردازش و پايگاه داده مستقل هستند 
اين معماري رايجترين نوع معماري ميباشد و براحتي قابل گسترش است. -
Mainframeمباحث امنيتي در اين معماري قابل اجرا است ولي نه به قدرت معماري  -

بسياري از بازيابي ها و كنترل ها  در اين معماري پرهزينه است و نياز به مستند سازي قوي دارد. -
شبكه است  سرعت و مديريت ساده مزيت بزرگ اين معماري بحث  -

براي حضور در بازارهاي منطقه اي و جهاني وجود خواهد داشت. راحتي امكان گسترش شبكهبه  -
بسياري از شركت ها در ايران مشتاق استفاده از اين نوع معماري ميباشند. چون امكان حفظ سرعت  -

انجام عملياتهاي شركت و پردازش ها  وجود دارد 

١

١٢
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ERPهاي مورد استفاده در  معماري شبكه هاي  )معماري (ادامه تيپ 

را بطور فعال وارد شبكه كنيم. اينترنتاين معماري موقعي استفاده ميشود كه بخواهيم  -

Physical Browserمعماري 
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Logical ERP elements mapped on a 
physical Browser architecture

 از طريق وب در اين معماري بخشي از عملياتها ، با مشتريان و يا كاركنان شركت در خارج شركت -
امكان پذير ميگردد.

ميباشد از پلت فرم اينترنت براي حذف زمان و مكان  Client‐Serverمكمل معماري اين معماري  -
استفاده ميشود. ERPو استفاده بهينه از 

بانك ها امروزه پيشگام در اين نوع معماري هستند. -
اين معماري امكان مديريت و پشتيباني بهينه تر را براي متخصصين و مديران شركت ها فراهم مي آورد. -
موضوعات مهمي هستند كه با تجارت الكترونيك و بازرگاني يا بازاريابي الكترونيك مباحث  -

اين معماري وارد عرصه هاي منطقه اي و بين المللي ميگردند.

از عرصه هاي مهم اين معماري ميباشد. بازارهاي جديد و خدمات نوين به مشتريانورود به  -

ز و نهايتا غير متمركز تبديل خواهد شد. و معماري حركت ميكنيم ، قلمرو و گستردگي تبادل داده در خارج از مرزهاي جغرافيايي شركت رشد خواهد كرد و از حالت متمركز به نيمه متمرك 3 به سمت تيپ 1هرچقدر از تيپ  -
.شركت با هزينه و زمان كمتر اتفاق افتداين نشان دهنده يك جهت گيري رو به رشد و عدم تمركز گرا ميباشد تا از اين طريق امكان توسعه تبادل داده در محيط شركت با محيط بيرون 

٣
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Phases and ERP cycles

فصل پنجم

.مرحله در چرخه حيات خواهد بود 4داراي  ERPچرخه حيات از يكسري مراحل منظم تشكيل ميگردد و يك چرخه 

Additional ERP module

evaluate Configuration 
& roll out

Go live

Additional ERP module

evaluate Configuration 
& roll out

Go live

Additional ERP module

evaluate Configuration 
& roll out

Onward & UpwardEx ante 
evaluate

Configuration 
& roll out

Go live

Time

ERPمراحل چرخه حيات سيستم 

ارزيابي هاي اوليه طراحي و پياده 
سازي شبكه

١ ٢ ٣

راه اندازي و 
شروع به كار

۴

ارتقاء ، نتيجه گيري 
و موفقيت بيشتر

Bay
١٠

١Ex ante evaluate

را دارند تهيه نمايد. ERP وظيفه شركت كارفرما اين است كه ليستي از مجموعه پيمانكاران واجد شرايط كه توانمندي و قابليت الزم  جهت اجراي پروژه -1

مديريت  و   -مجموعه اي از افراد هستند كه بعنوان يك هسته فني ، طراحي ، پياده سازي  (  مشخص نمودن استراتژي هاي تشكيل يك كميته راهبري  -3
)را از مرحله طراحي تا پياده سازي بعهده دارند  ERPبرنامه ريزي شبكه  ارزيابي هاي اوليه

بايد مشخص شود . ERPدر ارتباط با شبكه  IT نقش منابع انساني داخل شركت و كارشناسان بخش -2

Go live

دو راه كار براي تشكيل كميته راهبري
 (Outsourcing)برونسپاري گردد. ERP كميته راهبري شبكه -1
(Insourcing)درونسپاري گردد. ERP كميته راهبري  شبكه -2

در ايران بيشتر از روش اول استفاده ميگردد. -
درصد از كارشناسان داخل  40 الي 30 درصد ازاعضاء از بيرون از سازمان و 70 الي 60يكي از روشهاي توصيه شده در ايران استفاده از  -

.شركت انتخاب گردد و در حقيقت تلفيقي از دو استراتژي برون سپاري و درون سپاري خواهد بود
كارآمدتر پياده  ERPبا توجه به تعلق خاطر كارشناسان شركت كارفرما ديدگاه ها و تجربيات آنها در پروژه لحاظ خواهد شد و در اجرا شبكه  -

سازي خواهد شد.
كميته راهبري تمامي مراحل چرخه حيات را نظارت و كنترل خواهد كرد. -

٢Configuration & roll out

طراحي و پياده سازي شبكه

پياده سازي هسته اي -1
اجراي هر شبكه بهتر است از يك جزء ، يك بخش ، يك مديريت يا معاونت خاص در سازمان شروع گردد. -
پيشنهاد اين است كه حوزه هاي حسابداري و مالي به دليل مشخص بودن منطق هاي كسب و كار ، به دليل مستند بودن شيوه هاي انجام كار  -

در نظر گرفته شود . هرچند پروژه هاي بازاريابي و فروش نيز ميتوانند بعنوان هسته اوليه مدنظر قرار گيرند. ERPبعنوان هسته اوليه پياده سازي 
پياده سازي يك نمونه اي -2

در اين روش گروهي از قسمتهاي يك سازمان انتخاب ميشود كه لزوما از يك بخش يا حوزه مشخص از سازمان نميباشد. -
 )چند اليه اي  ( روش چند مدل -3

پياده سازي مي گردد. ERPدر اين روش يك منطق يا روش بعنوان الگوي كار مشخص ميگردد و بر اساس همان حوزه هاي شروع شبكه  -
.عدد پرسنل نداشته باشد 10 مراجعه كننده نداشته باشد. يا بيشتر از 50مثال انتخاب بخشهايي از سازمان كه در روز بيش از  -
بعد از اتمام  اين مرحل طرح اوليه پياده سازي مشخص گرديده است. -
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Go live ٣

در كل سازمان خواهد بود.  ERP به معناي شروع و راه اندازي شبكه 2 بعد از بدست آوردن طرح اوليه و شيوه نامه اجراي آن بعد از اتمام مرحله -1

راه اندازي و شروع به كار

Big Bang   استراتژي شروع يكباره -1

در يك تعاريف معين و ساعت تعريف شده همه عملياتها و فعاليت ها يي كه به روش سنتي اجرا ميشده است بر روي   2بعد از اتمام فاز  -
ادامه خواهد داشت. ERP منبعد از آن عمليت ها و فعاليت ها بر روي شبكهشبكه انتقال داده ميشود و 

انجام خواهد گرفت  ERPمثال از روز يكم ماه آينده كليه فرآيندها بر روي شبكه  -
به نظر ميرسد اين استراتژي در ايران جوابگو خواهد بود. -

 استراتژي الگوي موازي -2
. ماهه كل سازمان عملياتهايش هم بصورت دستي و هم به روش شبكه 6 الي 3براي يك دوره مشخص بين  -
در اين روش چون كارمندان كمتر تمايل دارند روش هاي قبليشان را كنار بگذارند اجراي هر دو حالت باعث ميشود همان روش قديمي را  -

كارمندان اجرا كنند.

Onward & Upward ۴

ارتقاء ، نتيجه گيري و موفقيت بيشتر

در مرحله ارتقاء و نتيجه گيري سه عمليات مهم ميتواند اتفاق بيافتد. -

ERP(Additional ERP module) اضافه كردن ماژول هاي جديد به شبكه -1

بطور مثال اگر وارد يك بازار جديد ميشويم يا يك محصول جديد توسعه داده ميشود يا چارت سازماني تغييراتي به همراه داشته باشد يا  -
ماجولي را به همراه خواهد داشت . تا انطباق سازماني بيشتر گردد. ERPر كلي هر نوع نوع آوري يا تغيير مثبت در شبكه بطو

ERP(New ERP Version) دنباله روي و بكارگيري نسل هاي جديد -2

در نسخه هاي جديدي كه از طرف شركت هاي بزرگ ارائه داده ميشود. ERPكاربر پسند شدن و استفاده راحت از شبكه هاي  -

دارد. ERPگام برداشتن سازمان به طرف طرح هاي بزرگ ، دست آوردهاي عظيم و پروژه هاي عظيم تر عمدتا نياز به ارتقاء و گسترش شبكه  -
(Acquire Company) گام برداشتن سازمان به سمت طرح هاي بزرگ -3

ميباشد. ERPفاز اول كه شامل ارزيابي هاي اوليه ميباشد مهمترين فاز و سنگ بناي پياده سازي شبكه  -
قرار گيرند تا بتوانند سهم خود را به بهترين شكل در اجراي آن به انجام برسانند. ERPهمه كاركنان سازمان در همان مرحله اول بايد در جريان اجراي شبكه  -

Functional fit Analysis

فصل ششم

)سازگاري (عمليات آناليز تناسب 

Bay
١١

با عملياتهاي شركت حاوي دو شاخص بزرگ يا عالمت در سازمان است ، كه هر دو براي شركت هاي ايراني قابل  ERPمنظور از تناسب يا فيت كردن يك شبكه  -
بررسي و محاسبه است.

(Excelent) شاخص تعالي عملياتي -1

يعني كاركنان ، كارشناسان و مشاورين در يك سازمان براحتي بتوانند در خصوص چگونگي شيوه هاي انجام كار مستندات ارائه كنند و آن را  -
)باعث كندي يا تاخير يا قيمت تمام شده باال گردد (توجيه و دفاع نمايند . يعني نتوان به سادگي از فرآيندها ايراد گرفت 

 رضايت مشتريان -2
يت يعني مراجعه كنندگان و مشترياني كه از بيرون به سازمان وارد ميشوند نيز بتوانند درست بودن شيوه انجام كارها را تصديق نمايند و رضا -

داشته باشند.

بنابراين تحليل آناليز و بهبود سازگاري شبكه با دسترسي يك سازمان به دو شاخص  -
ذكر شده كه به درون و بيرون سازمان مربوط ميگردد ميتواند انجام پذيريد.

آناليز تناسب
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اگر در يك سازمان فرايندها و روشهاي مستند و قابل دفاع  وجود دارد و منطق كسب و كار در آن رعايت شده بهتر است كه عينا در ماجول  -
اجرا شوند  ERPي شبكه ها

(Process Replication)همانند سازي يا تكرار روند -1

ديدگاهي كه فكر كند همه فرايندها كه در سازمان انجام ميگردد غلط است اشتباه ميباشد. -
ERPبنا به عقيده تالبرت بايد يك جداسازي انجام گردد و آن بخشي از عملياتها ، فرايندها و شيوه هاي انجام كار صحيح جهت اجرا در شبكه  -

تفكيك گردد. يعني اگر در اين نوع فرايندها اگر تغييري حاصل كنيم احتماال عدم تناسب و ناسازكاري رشد خواهد كرد.

(Process Modification)اصالح روند -2

مربوط به بخشي از فعاليتها و فرايندهايي است كه داراي ايراد هستند و بايد قبل از اجرا در شبكه اصالح گردند. -
بطور مثال شكايت داشتن مشتريان و حتي كاركنان يك سازمان از شيوه انجام يك عمل در سازمان -

(Software Modification)اصالح نرم افزارها -3

استفاده نمود. ERPيعني تالش براي استفاده از يك نسخه مناسب نرم افزارو متناسب با عمليات و گستردگي يك سازمان براي پياده سازي شبكه  -

(Exploration)اكتشاف -4

متوجه ميشويم كه قسمتهايي از شبكه ايراد دارد و با عملياتها و فرايندها در سازمان سازگاري  (Go Live)پس از پياده سازي و در فاز چهارم  -
ندارد جستجو شود و اصالح گردد.

ود.  اگر در جستجو ايرادي پيدا شود حتما براي رفع آن بايد بصورت  نوع آورانه ، اقتضايي و خالقانه جهت جستجو و تغييرات در شبكه اقدام نم -
در بسياري مواقع براي جستجو ميتوان از بازخوردي كه از كارمندان و يا مشتريان گرفته ميشود اقدام نمود. -

ك شركت از ديدگاه تالبرت
ك شبكه با عملياتهاي ي

ش هاي بهبود سازگاري و تناسب ي
رو

چارت تناسب با استفاده از اكتشاف

امكان تحليل و مستند سازي روش هاي انجام كار با استفاده از مدل هاي مختلف ، بدون تغيير بي مورد در شبكه مهيا ميگردد. -

روش هاي بهبود سازگاري و تناسب يك شبكه با عملياتهاي يك شركت از ديدگاه تالبرت

)2تا اتمام فاز  (اجرا نشده است.  ERP براي زماني است كه هنوز پروژه 3 و 2 و 1روشهاي  -
.مرحله است 4اين روش ها بر اساس توصيه يكي از محققين بزرگ به نام تالبرت ميباشد كه از مطالعه سازمانهاي بزرگ به دست آمده است و شامل  -

سه روش اول پيشگيرانه بوده و روش چهارم در مراحل اوليه فاز اجراي شبكه و زمانهاي آزمايش بهره برداري از پروژه ميباشد.  -
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Risk Analysis

فصل هفتم
آناليز ريسك و بحران

ترين خطراتي كه اجراي هر پروژه اي در يك سازمان با مخاطرات و يك سري ناكامي ها و عدم دستيابي ها دورانتظار نيست و مهم اين است كه پيش از اجرا مهم -
هر پروژه اي را تهديد ميكند را بتوان پيش بيني كرد.و قبل از اجرا براي هر كدام از اين ريسك ها تمهيدات الزم از قبل ديده بشود.

ERP افزايش سرسام آور اجراي پروژه -1

را  ERPري كه پروژه اينكه چقدر از اين مخاطرات و مشكالت از حالت بالقوه در عمل به بالفعل در آيد بستگي به ماهيت شركت كارفرما و تجربه و مهارت پيمانكا -
اجرايي ميكند دارد.

وژه قلمداد نمود.بنابراين ريسك بعنوان پديده قابل انتظار در هر پروژه داراي اهميت ميباشد و نبايد وقوع اين مخاطرات را به حساب شكست و ناكامي در پر -

شركتها بدست آمده است. ERP بحران مهم كه بصورت تجربي و مطالعه موردي اجراي شبكه 4

اعتبارات تخصيص داده شده و در نهايت قيمت تمام شده بداليل زير باال ميباشد  ERPو بخصوص شبكه  ITعمدتا در تمام پروژه هاي  -

پروژه بسيار فراگيري ميباشد و تمام بخشها و قسمت هاي يك شركت را درگير ميكند.و به همين دليل در اجرا ممكن است يك سري  ERP  شبكه  -1
هزينه هاي پيش بيني نشده در پروژه وارد بشود.

عمدتا در سازمان ها وجود ندارد و بايد ايجاد گردد كه بسيار هزينه بر است و حتي گاهي بحران تاخير يا توقف  ERP بسترها و زير ساخت هاي پروژه -2
بوجود مي آيد. مانند پروژه قوه قضائيه در ايران كه با شكست مواجه گرديد.در اجراي ماجولهاي پروژه 

اين  هرچقدر بلند پروازي هاي مرتبط با شبكه بيشتر شود و يا بستر مناسب براي اجرا فراهم نباشد هزينه هاي تمام شده به شدت افزايش مي يابد -
مورد در ارتباط با پروژه هاي عمراني بيشتر احساس ميگردد.

ناسازگاري يا عدم تناسب -2
سرخوردگيهايي بوجود خواهد آمد. بطور مثال شكايت كاركنان از هزينه هاي باال و راهگشا نبودن برخي ماجول  ERPقطعا بعد از پياده سازي پروژه  -

در سازمان كه منبعث از عدم طراحي مناسب ميباشد. ERPهاي شبكه و يا عدم رضايت مشتريان از چرخه كاري  

عدم افزايش شاخص هاي مالي در بدو اجراي پروژه -3
شاخص هاي مالي شركت شامل رشد گردد بطور مثال ارزش سهام شركت باال رود و رقم فروش باال رود .  ERPانتظار بر اين است كه با اجراي پروژه  -

شاخص هاي مالي افزايش پيدا نكنند و نيازمند گذشت زمان  ERPاين موضوع تا حدي قابل قبول است كه در بدو امر يا در زمان اجراي آزمايشي شبكه 
مناسب باشند.

.ساله همچنان شاخص ها دچار رشد نگردند نشان دهنده وجود يك بحران در سازمان ميباشد 5اگر بعد از يك دوره  -
مشكالت اجرايي -4
بوجود مي آيد كه به داليل مختلفي دارند مثال نبود آشنايي و كمبود آموزش در كاركنان كه بتوانند  ERPاين بحران در مراحل اوليه پياده سازي پروژه  -

استفاده كنند. دليل دوم نبود انگيزش كافي در كاركنان و يا نبود بسترها و فرهنگ مناسب در سازمان است. ERPبه شكل مناسب و اثر بخش از شبكه 

. بيشتر از دو بحران ديگر قابل انتظار است 4 و 1در ايران بحران  -

Critical Managementنحوه مديريت كردن بحران ها   

فرايند مديريت بحران به سه مرحله تقسيم ميگردد.

شناسايي بحران -1
حد و مرز آن را تعيين بكنيم. ERPپس از اينكه يكي از چهار بحران اتفاق افتاد بتوانيم در پروژه  -

ارزيابي بحران -2

يك شناسايي كلي و آگاهي از بحران بوجود آمده بدست آوريم. -
تعيين حد و مرز بحران و تعيين شدت گسترش يافتگي يك بحران ، خروجي مرحله شناسايي بحران است. -

منوط به اين است كه مرحله اول كامل شده باشد. و حاوي چند فعاليت است. -
 جمع آوري داده و مستندات -1

حال كه شناخت كلي از مرحله اول بدست آمد داده هاي عملياتي و مستندات ميداني جمع آوري  ميگردد. تا از اين طريق بتوان به  -
جزئيات بحران پي برد.

را استخراج كنيم  كه با نام عوامل بحراني  CSF(Critical Success Factor)خروجي مرحله دوم اينست كه بتوانيم يك سري  -
موفقيت از آن نام برده ميشود.
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)مقابله با بحران ( طراحي روش كنترل بحران -3

 تحليل هاي سازمان يافته -2
شامل يك سري آناليزها و تجزيه تحليل هايي است كه خروجي آن شناخت جزئيات بحراني كه با آن روبه رو هستيم. -

ها ميباشد كه بدينوسيله عوامل مهمي كه بر بحران تاثير  CSFنتيجه نهايي فرآيند مديريت بحران در مرحله ارزيابي بحران ، دستيابي به  -
ميگذارد ، كنترل و ريشه كن كنيم و بتوانيم بحران را مديريت نمائيم. 

.نوع استراتژي ميتواند پياده سازي شود 4براي اين كار  -

دوري و اجتناب كردن -1
يعني به اين نتيجه رسيده ايم كه بحران در دوران اوليه خود است و رشد و گسترش آن عميق نيست.و پيش بيني ميكنيم كه با گذشت زمان  -

بحران حل خواهد شد لذا بايد از هر اقدام غير ضروري كه بحران را تحريك كند و آن راگسترش بدهد اجتناب شود.

Avoid

Reduce كاهش -2

Transfer انتقال -3

Accept پذيرش -4

بحران به گونه اي شناسايي شده كه فعال تالش ميگردد كه تاثير گذاري آن بر بخشها و قسمت هاي مختلف را كم نمود -
مربوط به بحران هايي است كه گسترش يافتگي آن عظيم است و پيش بيني بر اين است كه در آينده نزديك باز هم گسترش خواهد يافت .  -

ها سريعا پيدا شود و به اميد كاهش اوليه بحران اقدامات الزم انجام گردد و بعد از كاهش اوليه  CSFلذا ترجيح بر اين است كه اولويت هاي 
بحران و مديريت آن فراهم آيد.بحران ، زمان الزم براي بررسي جزئيات 

.خروجي اين استراتژي اينست كه زبانه هاي بحران فروكش كند تا از اين طريق فرصتي بدست آوريم تا در آينده بحران را بيشتر كنترل نمائيم -

در اين استراتژي اقدام براي مديريت بحران بدين صورت است كه بدليل تاثير گذاري مرزهاي بحران بر بستر هاي شركت ترجيح ميدهيم كه  -
ير بحران را به  آن قسمت ها و بخشهايي  از شركت كه تاثير گذاري و تاثير پذيري كمتري از بحران را دارند منتقل كنيم و قسمت هايي كه تاث

پذيري آنها از بحران بيشتر است تقريبا به حالت قرنطينه در بياوريم.
اين انتقال نيز در واقع نوعي اولويت بندي است يعني بخش هايي از شركت كه استحكام و مقاوت بيشتري دارند و دانش و آگاهي باالتري  -

وجود دارد پذيراي انتقال بحران خواهند بود تا قسمتهايي كه تاثير پذيري آنها از بحران بيشتر باشد.

خروجي اين استراتژي با هدف كم كردن صدمات بحران و انتقال آن به بخشهاي مقاوم تر شركت انجام ميگيرد. -

هنگامي است كه بحران شناسايي شده اما در حدي نيست كه اجازه داده شود كه با گذشت زمان حل بشود و نا آنچنان زبانه هاي آن عظيم  -
د است كه بخواهيم اقدام عاجل انجام دهيم . بلكه بحران را ناشي از مشكالت ساختاري ميدانيم و انتظاري هم نداريم كه در بلند مدت حل بشو

لذا آن را مي پذيريم همانند يك بيماري صعب العالج كه بيمار آن را ميپذيرد.
حالت پذيرش نميتواند پايدار باشد و ممكن است كه در آينده بحران عظيم بشود و ديگر اين استراتژي راهگشا نباشد. -

اده از بهتر است هر سازماني يك كميته يا شوراي مشورتي مقابله با بحران داشته باشد و دبيرخانه دائمي در اين زمينه فعال باشد . در ضمن استف -
يك تصميم گيري گروهي و تاثير گذاراتفاق بيافتد.  مشاوران و متخصصين شركت پيمانكار افرادي در آن عضو باشند تا در فرايند مديريت بحران

مديريت بحران نياز به يك شوراي مشورتي و يك كارگروه عملياتي دارد -

را بتوانيم با تمام جزئيات آن بررسي و گزارش كنيم. مثال در قالب گروه يا طبقه  ERPبايد حتما در يك گروه يا طبقه ، هزينه هاي اجراي پروژه  -
بندي  هزينه هاي پشتيباني ، طراحي ، آموزش ، نگهداري ، ارتقاء و ...

CPVمنفعت  –سه طبقه هزينه در گزارشات تحليل هزينه 

بر سازمان تحميل خواهد شد. مانند تغيير در آموزش ها و دستوالعمل ها و بخشهاي سازمان  ERPهزينه هاي غير مستقيمي كه با اجراي پروژه هاي  -
نيز بايد در تحليل هزينه ديده شود.

بايد تالش شود هزينه هاي بالقوه كه در آينده نزديك بر سازمان تحميل ميشود را در كنار منافع آتي سازمان  نيز برآورد و گزارش كنيم -

گزارش كامل با جزئيات -1

گزارش هزينه هاي غير مستقيم -2

گزارش هزينه هاي بالقوه -3

Cost Benefit Analysis

فصل هشتم

منفعت -تحليل هزينه 
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منفعت  بطور كامل –مراحل اجراي يك تحليل هزينه 

بايد شاخص هاي معني دار در بعد هزينه ها و گزارش منافع و دستاورد ها بايد انتخاب شود -

در ارتباط با شاخص هاي معني دار كه استخراج گرديده است جمع آوري داده هاي واقعي اتفاق بيافتد. يعني گزارش ساختگي و متناقض نباشد. -

معني دار بودن گزارش -1

 واقعي بودن گزارش -2

 حتما بايد در جمع آوري داده يك دوره زماني مناسب انتخاب شود كه بطور اول در سه سال اول خيلي آمار شفافي نخواهد داشت و بهترين زمان -
. سال اول راه اندازي شبكه ميباشد 5گزارشات بعد از 

انتخاب بازه زماني مناسب -3

آناليز ريسك -4
آينده با  در تحليل ريسك ، بحث مهم برآورد كردن احتمال وقوع خطراتي و ريسك هايي است كه در آينده پروژه را تهديد ميكند . احتمال منافعي كه در -

اجراي فازهاي بعدي پروژه بدست خواهد آمد را نشان دهيم و همچنين هزينه هاي بالقوه اي كه ممكن است در آينده به پروژه تحميل ميگردد.

ERP Exante Evaluation an example

فصل نهم

 ERPبعنوان يكي از اساسي ترين و قابل بسط ترين روشهاي ارزيابي  ERP  EX  ante  Evaluationدر اين فصل روش تست ارزيابي 
با تمركز اصلي بر روي سه عنصر اساسي زير ميباشد.

Functional Fit Analysis تحليل همپوشاني عملكرد.1

Risk Analysis تحليل ريسك.2

Benefit Analysis تحليل سود حاصله.3

استفاده شده  وجود خارجي ندارد، و فقط بوسيله آن درك ملموسي از مباحث قبلي ارائه مي شود. P&Vنكته مهم اينكه كه كمپاني  

ين طريق شركتها آناليز ريسك فقط براورد احتمال مخاطرات و هزينه ها نيست و بايد منافع بالقوه و منافع آتي را نيز بايد بتوانيم گزارش بكنيم تا از ا -
را بست بياورند. ERPانگيزه و رغبت بيشتري براي سرمايه گذاري بر روي پروژه 

آزمون ارزيابي برنامه ريزي منابع سازماني 

&V	Pمعرفي كمپاني 

سه شاخه اصلي در آمريكا ، مي باشد و شامل  فروشنده پادرياين كمپاني، يك كمپاني چند مليتي با هسته مركزي آمريكايي هست كه توليد كننده و 
و  فرآيندهاي توليد و برنامه ريزي منعطفاست و از  استاندارد سازي شدهمي باشد و توليدات بر اساس هر كدام از مناطق  اروپا و آسيا اقيانوسيه

درعين حال با شالوده يكسان براي تمامي شعبات خود در سرتاسر جهان استفاده مي كند و بدين سبب سود بيشتري كسب مي كند.
تا به بازار  گزارش هاي مالي داخلي مربوط به هركدام از شعبات به صورت فصلي ارائه مي گردند كه اين كار در چارچوب يك استاندارد مشخص انجام مي شود

بورس اوراق بهادار ارجاع شوند.
 هلند و ايرلندمتعلق به اين شركت مي باشد كه در  دو كارخانه ي اصليواقع شده است ، در اروپا كال  در كشور هلند شعبه اروپادفتر مركزي كمپاني 

واقع شده  انگليس مي باشد كه مهمترين دفتر فروش اين شركت در اروپا در داراي دفاتر فروش در بيست و پنج كشور اروپاييواقع شده اند و همچنين 
قرار دارد كه يك چهارم سود حاصله از بازار اروپا در گردش  فرانسهاست كه نيمي از سود حاصله از بازار اروپا در دست دارد. در اولويت دوم دفتر فروش واقع در 

مالي اين دفتر مي باشد.
مهم  سه نرم افزارشركت را بر عهده دارد. اين شركت از  ITواقع شده است كه مسئوليت تمامي سرويس هاي  در دفتر مركزي هلندشركت در اروپا  ITمركز 
ي خود استفاده مي كند و پروسه توليد، توسط نرم افزار سفارشي مخصوص براي پايش جريان توليد، كنترل مي شود.پروسه جريان توليد و فروش كاالبراي 

براي استفاده دوهزار نفر  P&Vاست. شعبه اروپايي كمپاني  دفتر مركزي آمريكا توليد و پياده سازي شده ITنرم افزار توسط تيم برنامه نويسي و اين 
از كارمندان خود از اين نرم افزار مبلغ قابل توجهي را بصورت ساليانه به دفتر مركزي آمريكا مي پردازد. 

براي حقوق و پروسه هاي مالي در اروپا توسط يك نرم افزار قديمي مالي كنترل و پايش مي شوند و واحد كارگزيني از يك نرم افزار داخلي مخصوص به خود 
دستمزد استفاده مي كنند. 

رونمايي كرده است. اين سيستم جديد مطابقت كامل با چارچوب  ERPاز يك سيستم جديد  &V	Pدفتر مركزي آمريكايي شركت اين در حاليست كه 
هاي بازار آمريكا دارد.

به  P&V تهيه گزارشات در دفاتر مركزي اروپا و آسيا اقيانوسيه يكي از معظالت اساسي شركت محسوب مي شود چرا كه بسيار كند عمل مي نمايند. شركت
و به  منظور برطرف كردن مشكل موجود تصميم گرفته است كه يك سيستم يكپارچه جهاني را براي تمامي شعبات خود در سرتاسر جهان پياده سازي نمايد

استفاده نمايند. همچنين براي پشتيباني هاي  EX  ANTEاز روش  ERPكار بندد. لذا مديران ارشد شعبه اروپا تصميم گرفتند كه براي ارزيابي اين سيستم 
ده شد كه او به عنوان رهبر مالي مورد نياز از اسپانسر هاي مالي )حاميان مالي( شعبه اروپا استفاده شد. از مدير مالي دفتر مركزي اروپا بعنوان مدير پروژه استفا

پروژه و طراح و برنامه ريز ايفاي نقش خواهد كرد 
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وي از روش هاي سه گانه  ERPو در راستاي پياده سازي سيستم يكپارچه 
تحليل همپوشاني عملكرد،  تحليل ريسك،  تحليل سود حاصله

دفتر مركزي آمريكا، مدير كنترل دفتر اروپا و مدير تداركات بين المللي شركت فعاليتش را  ITاستفاده خواهد كرد. اين تيم اجرايي با مشاركت مدير 
شروع كرد.

P&Vمشكالت  فعلي شركت 

هلند ITمركز 

دفتر فروش 
انگليس

دفتر فروش 
فرانسه

اروپا ITمركز  دفاتر فروش 
آسيا

دفاتر فروش 
امريكا

P&Vشركت 

سود 1,2

سود 1,4

كشور 25

داراي سه نرم افزار 
توليد ،

، )نرم افزار قديم (مالي  
كارگزيني 

ERP  پياده سازي شده

جزيره اي بودن شبكه ها و نرم افزارها -1
 عدم ارتباط ميان ديتابيس نرم افزارهاي بخشهاي مختلف شركت -2
فرآيند طوالني و كند تهيه گزاشات -3

به منظور برطرف  P&Vبه دليل مشكالت موجود شركت 
كردن مشكالت موجود تصميم گرفت با توجه به استقبال 

مبتني بر چهارچوب بازار  ERPدفتر مركزي امريكا كه 
آمريكا داشت يك سيستم يكپارچه جهاني را براي تمام 

شعبات خود در سرتاسر جهان پياده سازي نمايد 

نرم افزار توسط برنامه نويسان 
دفتر امريكا ارائه شده است.

استفاده نمايند.  EX ANTEاز روش  ERPمديران ارشد شعبه اروپا تصميم گرفتند كه براي ارزيابي اين سيستم 

پشتيباني هاي مالي مورد نياز از اسپانسر هاي مالي )حاميان مالي(
مدير مالي دفتر مركزي اروپا بعنوان مدير پروژه استفاده شد كه او به عنوان رهبر پروژه و طراح و برنامه ريز ايفاي نقش خواهد كرد 

وي از روش هاي سه گانه ERPدر راستاي پياده سازي سيستم يكپارچه   
 

Benefit Analysisتحليل سود حاصله  Risk Analysisتحليل ريسك  Fit Analysisتحليل همپوشاني عملكرد

دفتر مركزي آمريكا، مدير كنترل  ITتيم اجرايي با مشاركت مدير  
دفتر اروپا و مدير تداركات بين المللي شركت فعاليتش را شروع كرد.

)سراسري (يكپارچه  ERPتيم اجرايي پروژه 

در شعبه اروپا &V	Pدر شركت  ERPاصول پياده سازي و بكارگيري 

اصل اول: انتخاب اوليه توزيع كنندگان ، شركاي اجرايي و حاميان نرم افزاري هاي كابردي فراهم كننده سرويس هاي اجرايي
 يدربراك ياهرازفا مرن نايماح و ييارجا ياكرش ، ERPضروري است كه در ابتداي امر ليستي از توزيع كنندگان مورد استفاده در ارزيابي 

و توزيع كنندگان سرويس هاي نرم  ERPدر شعبه اروپا توزيع كنندگان  &V	Pفراهم كننده سرويس هاي اجرايي تهيه شود.براي شركت 
در ديتا سنتر مخصوص نگهداري اطالعات در دفتر آمريكا مورد استفاده قرار  ITافزارهاي كاربردي از پيش تعيين شده اند. زيرساخت هاي 

خواهند گرفت. مدير پروژه تصميم گرفت كه قبل از شروع واقعي تست شركاي اجرايي را انتخاب نمايد. تيم پروژه دو شركت را بعنوان 
لقب  Bcons  مشاور در سرتاسر اروپا بود و كوچكتر از ديگري بود به آن  50كانديداي اصلي معرفي و انتخاب كردند . يكي از آنها داراي 

دادند و ديگري شركت بزرگي بود كه داراي بيش از هزاران مشاور در سرتاسر جهان بود و بين المللي فعاليت مي كرد ، به آن لقب 
Acons .از اين دو شركت دعوت شد تا تنها با يك مشاور در ارزيابي و تست داده شدERPack  شركت كنند و نتايج ارزيابي

خود را در پايان ارائه كنند.
اصل دوم : انتخاب منبع

داراي دو روش است.
را به وي ارائه كند Turn Key ERPشركت مي تواند از شريك تجاري خود انتظار داشته باشد كه راه حل هاي.  1 
  )استفاده از منابع داخلي  ( Do it Yourselfاز روش خود مختار.  2 

هيئت مديره دفتر مركزي اروپا به كارمندان خود اين اجازه را دادند تا پروپوزال ها و پيشنهاد هاي خود را در جهت بهبود فرايند ارائه 
كنند و آينده كاريشان را براي شركت بيان نمايندكه در نتيجه حاميان مالي پروژه به مدير پروژه اين اجازه را دادند كه از

استفاده كند. )استفاده از كارمندان داخلي  ( روش خودمختار 
Turn Key ERP

Do  it  yourself

برون سپاري و پياده سازي نرم افزار تا مرحله نهايي تحويل 
Bayانجام به صورت درون سازماني
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اصل سوم: استراتژي توليد مدل
سه استراتژي براي توليد مدل اصلي داريم كه عبارتند از :

  One Instanceاستراتژي تك مثال. 1
Kernel استراتژي هسته. 2

 Muli Modelاستراتژي چند مدلي. 3

در سه مركز اصلي اين شركت در سرتاسر جهان ، استراتژي هاي به كار بسته شده بسته به نوع بازار بسيار متنوع و قابل انعطاف هستند. 
نگ ها و عادات و رسوم منطقه اي كه شركت در آن به فعاليت مي پردازد بسيار تعيين كننده مي باشد و در نحوه تعامل مدل هاي فروش، فره

كه در آمريكا خوب جواب داده بود، حاميان مالي پروژه  kernelمدل هسته روابط توزيع كنندگان با مشتريان و ... دخيل هستند. چون 
خواستار بررسي آن براي اروپا شدند و پس بررسي ها مشخص گرديد كه روش مناسبي است. همچنين اين قول هم به فعاالن دفتر اروپا داده 

شد كه توسعه پروسه ها در جهت بهبود شرايط صورت گيرد و رويه بين المللي سراسري شركت نيز در نظر گرفته شود.
اصل چهارم: استراتژي دنياي واقعي

كامل چندين استراتژي مختلف موجود است دو عدد از مهمترين استراتژي ها موجود در دنياي واقعي  ERPبراي بكار گيري يك سيستم 
بسيار زياد تقدير و تشكر كرد. او از تمامي  Go Liveدفتر اروپا، حامي مالي پروژه از روش  &V	Pدر شركت  BigBangو  Go Live عبارتند از

مطلع است و مي خواهد كه بر اساس فعاليت هاي روزانه كه پروژه پيش مي رود هر روز بيش تر  ERPريسك هاي محتمل در بكار گيري روش 
از ديروز از ميزان ضرر و زيان هاي محتمل كاسته شود. وي همچنين يك نقش اساسي براي دپارتمان مالي شركت در طول انجام پروژه تدوين 

پروژه  كرده است. براي اينكه در ابتداي فاز عملياتي پروژه مدير پروژه مقياس ها را كوچك تر نمايد و ساختار شكني كند در ابتدا حوزه عملياتي
تقليل داد. ديگر ماژول هاي سيستم اعم از ماژول پرداخت عوارض ، مي توانند در فاز هاي بعدي عملياتي  "چرخه كاال"را به حوزه مالي و حوزه 

در فاز هاي اوليه نخواهند بود. مدير پروژه اين اهداف را در استراتژي  ERPشوند ولي بكار گيري آنها جزء حوزه هاي اوليه پياده سازي پروژه 
Go Live  . ترجمه و تفسير مي كند

Go Live Strategy Of P&V Europe

ماژول مالي توسط  Go Liveدر سمت چپ دو نرم افزار كاربردي موجود مالي و چرخه كاال هستند كه با واسطه با هم در ارتباطند. در فاز اول 
همچنان به قوت خود باقي خواهد بود و مانند قبل به  جايگزين مي شود و ماژول چرخه كاالي شركت ERPماژول مالي مخصوص آزمايش 

كارمندان قسمت مالي شركت موظفند كه در فاز اول فعاليت ادامه خواهد داد. اين ماژول با يك واسط موقت به ماژول مالي متصل مي شود. 
آشنا كنند كه اين باعث مي شود كه آنها بتوانند در فاز دوم عمليات با ماژول هاي ارائه شده كار كنند. در فاز دوم ماژول  ERPخود را با سيستم 

جايگزين مي شود. هنگام عملياتي كردن اين فاز ريسك خرابي پروسه ها بسيار  ERPچرخه كاال با يك ماژول لجستيك مخصوص سيستم 
باالست ، براي مثال وقتي كه سفارشات نتوانند ثبت سفارش شوند و يا وارد سيستم گردند درجات مربوط به بازار بورس ثبت شده در سيستم 

ERP  با درجات مخصوص سيستم انبار براي بازار بورس مغايرت خواهند داشت و يا اينكه صدور فاكتورها امكان پذير نخواهند بود كه قسمت
مالي با امكان سنجي هاي مشكالت در فاز اول مي توانند هشدارهايي براي جلوگيري از مشكل بدهند. 
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از اصول زير نيز تبعيت مي كند.  ERPدر سيستم  EX ANTEبراي بكارگيري روش ارزيابي  &V	Pشركت 
انتخاب اوليه

خواهد بود.  BConsو يا شركت  Aconsخواهد بود . شريك تجاري شركت يا شركت  ERPackمورد استفاده،  ERPتامين كننده بسته 
خواهد بود. لذا دو فاز ايجاد مي شود.                          &V	Pشركت  ITهمچنين تامين كننده نرم افزار هاي مورد نياز هم خود بخش دپارتمان 

ERPack , Acons , V&P IT    ERPack , Bcons , V&P IT

اصول مربوط به منابع
استفاده كرده است.  Do it Yourselfاروپا از استراتژي خودمختار &V	Pشركت 

استراتژي مدل سازي
استفاده كرده است كه اين مدل در آمريكا توسعه يافته   ERPبراي ارزيابي مدلسازي  (Kernel Strategy)شعبه اروپا از استراتژي هسته 

و بعنوان مدل هسته شركت استفاده مي شود .
اجرا در دنياي واقعي Go Liveاستراتژي 

مرحله به مرحله و بر اساس توابع اجرايي پيش خواهد رفت تا در دنياي واقعي به كار بسته شود و به اصطالح به اين حالت  &V	Pشركت 
Go Live per function  اتالق مي گردد. مدير پروژه با اين اطالعات اكنون از اصول مربوط به خوبي آگاه است و مي تواند پروژه ارزيابي

وي پروژه را در فاز نخست به سه مرحله تقسيم مي كند : را آغاز نمايد. EX ANTEبه روش

Functional Fit Analysisمرحله تحليل عملكرد  .1

 Risk Analysisتحليل رسيك .2

Cost Benefit Analysisتحليل سودرساني هزينه ها  .3

خالصه اصول بيان شده

 Functional Fit Analysisمرحله تحليل عملكرد

تجميع داده ها و حمايت از اجراي  ERPهدف اصلي از مرحله تحليل عملكرد اين است كه بفهميم كه كاراكتر هاي اساسي 
چنانچه اين موارد بتوانند به خوبي بكار بسته شوند مي توانند رويه هاي مديريتي سازمان را بهينه  بهترين تمرينات مي توانند باشند يا نه؟

هر كدام از پروسه هاي تجاري سيستم در مرحله تحليل عملكرد  بسيار خوبي را در سازمان به كار بنديم. ERPسازي نمايند و سيستم 
ما همپوشاني و سازگاري مورد نياز را ارائه  ERPقرار خواهند گرفت كه آيا مي توانند كارآيي مطلوب را داشته باشند و با سيستم  مورد ارزيابي

كنند و نرم افزار جانبي ديگر و يا اعمال تغييرات در پروسه ها مورد نياز مي باشد يا نه.
و برنامه  ERPackدانش مورد نياز براي تحليل عملكرد به يك تيم احتياج دارد كه همگي آنها  براي تحليل عملكرد مدير پروژه

مدير پروژه تيمي را براي اين موضوع متشكل از شش نفر تشكيل خواهد داد كه دو نفر  نويسي براي نرم افزار سيستم را داشته باشند.
ز اول تيم مديران مالي دفتر انگلستان و فرانسه كه اين كشورها بزرگترين بازار فروش شركت در اروپا را دارا مي باشند. دو نفر ديگر هم ا

را تامين كنند..دو نفر پاياني تيم نيز متشكل از  ERPackمي باشند كه مي توانند دانش مورد نياز  BConsو  Aconsمشاوران شركت هاي 
 ITمان برنامه نويسان سرور هاي نرم افزاري خواهند بود كه سيستم كنوني مالي شركت را برنامه نويسي كرده اند. اين افراد برنامه نويسان دپارت

دفتر اروپايي شركت نيز هستند. مدير تيم نيز يكي از اعضاي هيئت مديره شعبه اروپا خواهد بود.

تمامي پروسه هاي لجستيك كه در شعبه اروپا به كار بسته شده اند تعميم يافته ي پروسه هاي آمريكايي هستند . اين خود دليل محكمي بود 
چرا كه مدير پروژه مي توانست به خوبي دريابد كه روش ارزيابي كه  در روش ارزيابي  Kernel Model Buildingبر انتخاب روش هسته 

قصد به كار بستن آن را دارد مشابه چيزي است كه در گذشته اي نزديك در شعبه آمريكا جواب خود را داده است.

علي رغم پروسه هاي لجستيك ، پروسه هاي مالي در اروپا بصورت واضح و مشخصي با آنچه در آمريكا به چشم مي خورند متفاوت مي باشند. 
قبل از آنكه بخواهيم پروسه هاي مالي را به كار بنديم تيم پروژه در مي بايست تحليل عملكردي كاملي براي اروپا صورت مي گرفت لذا 

كل چهل و يك عدد زير پروسه را كه در ليست صفحه بعد  به نمايش در آمده اند در نظر گرفتند. بعد از اين كه اين ليست تهيه 
شد ، تيم پروژه براي هر كدام از اين چهل و يك آيتم شرح مختصري را تهيه خواهند كرد . نمونه هايي از جزييات بيان شده در 

 و حيضوت و اه متيآ نيا هب تاييزج ندرك هفاضا اب .تسا هدمآ رد شيامن هب  دعب هحفص لكش رد ، مورد  41شرح آيتم هاي هركدام از اين 
به نمايش در بيايند و در  ERPack  تشريح آنها ، تيم پروژه مي توانند براحتي تصميم بگيرند كه هركدام از پروسه ها چگونه مي توانند در مدل

آن قالب جاي بگيرند
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ولي وجهه و اعتبار  (اظهارنامه هاي مالياتي قابل ارائه به بانك در كل تاثير مستقيمي بر روي سود حاصله ي ساليانه شركت نخواهند گذاشت 
بسياري از اين پروسه هاي زمان بر و كسل   ERPackدر روش كنوني قبل از بكار گيري پروسه هاي بهينه شده   )شركت را باال خواهند برد

بيش از هشتاد  ERPپس از بكار گيري سيستم كننده بيش از صدها پرداخت و محاسبه بصورت دستي و روزانه انجام مي شوند در حالي كه 
درصد آنها مي توانند بصورت خودكار محاسبه و پرداخت شوند. اين قضيه مي تواند منجر به اين شود كه شما پس از بكار گيري 

مدت زمان كاري مورد نياز براي يكي از كارمندان خود را در طول روز كامال آزاد كنيد و سيستم را  ERPackفاز اول سيستم 
خودكار نماييد.

Financial Process and Subprocess Of P&V Europe
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ممكن است حمايت بيشتر و بهتري را براي پروسه هاي تجاري ارائه كند كه از نرم افزارهاي مالي كنوني بهتر باشد. ERP سيستم -1

يا عدم انطباق كلي MisFitسه نوع 

و در اين  مدل شوند ERPسي و سه عدد از پروسه ها مي توانند توسط سيستم  هك درك ميهاوخ كرد هتفرگ تروص ليلحت هب هجوت اب .
صورت هيچ گونه تناقضي بين پروسه هاي تجاري سيستم كنوني و سيستمي كه قصد بكار گيري آن را داريم نخواهيم داشت. براي هشت پروسه 

تيم پروژه آخرين  يا همپوشاني صحيحي يافت نشد. Perfect Fitباقي مانده تحليل هاي بيشتري مورد نياز است و هيچگونه ي 
هفته ي كاري خود را براي تحليل اين آيتم هاي باقي مانده اختصاص خواهند داد. در كل سه نوع بورس اصلي وجود خواهد داشت كه هشت 

ممكن است حمايت بيشتر و بهتري را براي  ERPزير پروسه هم به يكي از اين داليل با سيستم همپوشاني پيدا نكرده اند. اول از همه سيستم 
اين نمونه در مورد زير پروسه هاي مالي  &V	Pپروسه هاي تجاري ارائه كند كه از نرم افزارهاي مالي كنوني بهتر باشند. در شعبه اروپاي شركت 

اجازه را به كارمندان مالي شعبه اروپا مي ماهيانه ، فصلي و ساليانه قابل ارائه به بانك صادق است. پروسه هاي بهينه سازي شده جديد اين 
و يا ساليانه گزارشات ملموس و   )فصلي (دهندكه حتي قبل از به پايان رسيدن مدت زمان مورد نياز براي سيكل ماهيانه ، سه ماه يكبار 

اوراق بهادار ، بانك ها و اداره ماليات مبسوطي را در اختيار داشته باشند كه روند مالي شركت را بخوبي به تصوير مي كشد و قابل ارائه به بورس 
مي باشند. آنها از روش هاي كوتاه تر كردن پروسه هاي زمان گير و كسل كننده  استفاده كرده اند. 

در ازاي هركدام از توابع سيستم  Go Liveسر باز مي زنند. استفاده از استراتژي  Go Live نوع دوم پس از انتخاب استراتژي -2
جديد و سيستم كنوني گردش كاالي شركت خواهد شد ERPمنجر به ايجاد رابط كاربري جديدي فيمابين سيستم 

در كل به انجام سه تغيير كلي موقت در نرم افزار احتياج داريم:

 Credit Limit for Customersتعيين محدوديت براي مشتركين  .1

 Sales Invoiceصورت حساب هاي مالي .2

 Procurement Invoiceصورت حساب هاي تداركات .3

مشتريان سفارشات خود را ثبت مي كنند قبل از آنكه پول كامل را پرداخت نمايند و يا اينكه حتي از اعالم موجودي خود و يا توانايي خود  -
براي پرداخت اعالم نظري نمايند . اين ثبت سفارشات مي تواند حتي فراتر از سقف تعيين شده براي يك مشترك خاص باشد كه در سيستم 

براي آن در نظر گرفته ايم و اين مشتري خاص بيش از حد تعيين شده براي وي در سيستم به ثبت سفارش بپردازد.
يك راه حل موقت بين فاز اول پياده سازي طرح و فاز دوم اين است كه محدوديت در نظر گرفته شده براي مشترك را توسط سيستم - -

در برنامه گردش كاال نگهداري و پايش كنيم ، اين  درحالي است كه هنوز سيستم جديد در فاز دوم به طور كامل به كار گرفته  ERPجديد 
نشده است.

به سيستم جديد گردش كاال  ERPackاين كار بدين معني است كه زماني كه در حال انتقال محدوديت هاي اعتبار مشتريان از سيستم  -
هستيم ، يك واسط كاربري موقت مورد نياز است.

 ERPبراي ديگر واسط هاي كاربري موقت نيز همين قضيه صادق است. به محض اينكه فاز دوم بكار گيري سيستم عملي شود سيستم  -
براي اجرا در دنياي واقعي آماده شود اين واسط هاي كاربري موقت حذف خواهند شد.

بر اين باور هستند كه تهيه كردن اين واسط هاي كاربري سه گانه تقريبا سي روز كاري به طول خواهد انجاميد . همچنين  ITمتخصصان  -
تست و و ارزيابي اين واسط ها نيز ده روز زمان خواهد برد.

خيلي بد حمايت و پشتيباني شوند ، در حالي كه در سيستم كنوني خيلي بهتر  ERPackممكن است يكي از پروسه ها توسط سيستم جديد 
و موثر تر مورد حمايت قرار مي گرفتند.

"پروسه مربوط به پيش نويس ها و فاكتور نويسي ها"براي مثال : 

روز پس از ارائه پيش فاكتور   90  تا  60اروپا ، اين پروسه تنها در فرانسه در حال انجام است . در فرانسه مشتري موظف است  &V	Pدر شعبه 
شعبه اروپا اين سيستم را به كمك بانك پياده سازي كرده است تا خالء هاي موجود در پرداخت  &V	P  ارسال شد پرداخت نمايد. شركت

هاي نقدي و مشكالت آن را كاهش دهد.
كمپاني به محض دريافت صورت حساب مشتري ، برات هاي قابل وصول را به بانك ارائه مي كند. بانك هم كسورات را انجام داده و مبلغ 
مورد نياز را به شركت پرداخت خواهد كرد ، در اين حين هم پروسه هاي جمع آوري را به خوبي پايش و كنترل مي نمايد. براي مثال در 

واقع در اروپا ، اين زير پروسه ها را نمي توان دست خوش تغيير قرار داد. چرا كه انجام چنين كاري   &V	Pفرانسه شعبه ي شركت دفتر 
تاثير شگرف منفي اي را بر روي تجارت در حال اجرا در فرانسه خواهد گذاشت.

تيم برنامه نويسي پروژه زمانبندي مورد نياز براي بنا بر اين تيم پروژه تصميم گرفتند كه براي اين پروسه تغييراتي را اعمال كنند . 
.روز كاري بر آورد كردند 15اعمال تغييرات را تقريبا 

تغيير بدترين ها ميباشد. MisFit آخرين -3

هفته تحليل عملكرد به پايان خواهد رسيد . خروجي هاي حاصل از تحليل عملكرد به تيم   4بعد از 
ارائه خواهد شد. پس از آن ديگر به تيم تحليل عملكرد احتياجي نخواهد بود . EX ANTE پروژه ارزيابي
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  Risk Analysisتحليل ريسك

 زا راك نيا .را تا جاي ممكن باال ببريم ERPشانس راه اندازي و بكار گيري سيسستم جديد هدف اصلي از تحليل ريسك اين است كه 
براي فاكتورهاي اصلي موفقيت و ريسك هاي مشخص ، مي بايست هزينه  طريق شناسايي و ارزيابي ريسك ها امكان پذير خواهد بود.

مورد نياز و سود حاصل از پيش بيني به خوبي ارزيابي شود. 
براي انجام فاز تحليل ريسك مدير پروژه تيمي متشكل از متخصصاني كه دانش مديريت ريسك داشته باشند ، دانش تجربي مديريت پروژه را 

داشته باشند و دانش پروسه هاي تجاري را داشته باشند ، تشكيل خواهد داد.
كه براي بكار گيري مشاوران در پروژه و نرم افزارهاي  ريسك مربوط به سرريز هزينه هاي مي باشداولين ريسكي كه مورد بررسي قرار مي گيرد ، 

مورد نياز پرداخت مي گردند..
در نظر بگيرند. اولين  "اقتباس"quotationsدر شعبه اروپا دو عدد  ERPدرخواست شد تا براي بكار گيري سيستم  BCONSو  ACONSاز 

اقتباس عبارت است از :
1 . One Time material Process اقتباس بر پايه زمان
2.Fixed Price Fixed Dta Quotation   اقتباس قيمت تمام شده در زمان معين

آنها اقتباس هاي خود را رسيدگي كرده و تحويل دادند 
 EX ANTEپس از سه هفته ، تحليل ريسك نهايي خواهد شد. خروجي هاي فاز تحليل ريسك توسط گزارش هاي مدوني به تيم پروژه ارزيابي

ارسال خوهد شد.پس از آن ، ديگر نيازي به تيم تحليل ريسك نخواهيم داشت. 

Cost Benefit Analysisتحليل سود حاصل از هزينه 

مي باشد. موضوع اصلي در تحيلي سود حاصل از هزينه ها  ERPدر سيستم   EX ANTEتحليل سود حاصل از هزينه ، آخرين مرحله ارزيابي
مي باشد. در اين بينش مي بايست سودي كه قرار است  ERPبدست آوردن بينش دقيقي از سرمايه گذاري مورد نياز براي پياده سازي سيستم 

عايد سازمان شود نيز بدرستي مشخص گردد.
را به سه دسته كلي تقسيم بندي مي كنند  ليست جامع و كاملي را از تمامي اين هزينه ها و سودهاي حاصله

 One off Costsهزينه تمام شده .1

Benefit of operation systemسود هاي حاصل از اجراي سيستم .2

Functional Fit يدركلمع ليلحت ياه يجورخ ، ERPهزينه/سود حاصل از تامين كنندگان نرم افزار  .3

و  Aconsهزينه هاي مربوط به شريك هاي تجاري و همكاران و مشاوران شركت هم براي پياده سازي و نصب و راه اندازي سيستم هم توسط 
Bcons : بر آورد خواهند شد.اين هزينه ها مي توانند شامل

استفاده كنند. براي اصول تامين منابع انساني  Do it yourselfتصميم گرفتند تا از استراتژي &V	Pشعبه اروپايي 
به نحو زير استفاده مي كند.وقتي يكي از  Do it yourselfبراي محاسبه تعداد ساعات مورد نياز براي صرف نيرو و هزينه ، تيم پروژه از روش 

ه كار كارمندان داخلي شركت كه داراي پتانسيل هاي بااليي مي باشد و از كارمندان ديگر هم داراي پشتكار بيشتري است براي راه اندازي پروژه ب
گرفته مي شود . تمامي وظايف روتين وي كه در طول ساعات كاري در شركت بر روي دوش وي سنگيني مي كند توسط ديگر كارمندان بصورت 

درصد از زمان   50كارمندان تنها مي گويند و متخصصان اجرايي بر اين باورند كه  backfill نيمه وقت بايد رسيدگي شوند. به اين حالت
كارهاي  (  كاري خود را براي پوشش دادن خالء كارمندي كه به پروژه پيوسته است و بايد وظايف محوله به وي را اجرا كنند

backfill  اختصاص خواهند داد.  )را انجام دهند
ميليون يورو هزينه   3استفاده شود و حداكثر هزينه ها را براي پياده سازي در نظر بگيريم  Low Risk Scenarioسناريوي ريسك كم  اگر از 

ه خواهيم كرد. در كل هركدام از سناريوهاي هزينه اجرايي را براي يك بازه زماني افق سه ساله براي شركت در نظر مي گيرند كه شركت ملزم ب
.پرداخت هزينه در اين بازه ي زماني خواهد بود

تيم پروژه از تمام قابليت هاي اجرايي شعبه آمريكا كه در طول اجراي پروژه بدان دست يافته   High Risk Scenarioسناريوي ريسك زياددر 
ميليون يورو در سال   2اند استفاده خواهد كرد در سناريوي ريسك زياد ميزان هزينه ها معادل با يك درصد از درآمد كلي ساليانه شركت يعني 

 درصد از ميزان صرفه جويي هاي اقتصادي در نظر گرفته خواهد شد 75 خواهد بود . درحالي كه در سناريوي ريسك كم تنها

ارائه خواهد كرد.  &V	Pرا به هيئت مديره اروپايي شركت   EX ANTEمدير پروژه خالصه اي از تمامي فعاليت هاي انجام شده در روش ارزيابي
پس از بررسي هاي الزم سناريوي ريسك پايين را انتخاب خواهند كرد.آنها نيز تمامي جوانب كار را در نظر خواهند گرفت و 

Configurationپيكربندي سيستم  .1

Localizationبومي سازي  .2

 User Trainingآموزش كاربران .3

Bay
٢١

ww
w.f

ree
bay

.ir

http://www.freebay.ir


ERP And Open Source Software

فصل دهم

ERP و نرم افزارهاي متن باز
نرم  نرم افزار يك عامل مهم و تاثير گذار در بهره برداري از شبكه به خصوص در بلند مدت ميباشد . و با يكبار نصب و راه اندازي بحث مديريت -

ي از شبكه افزار شبكه به اتمام نميرسد و مديريت نرم افزار شبكه يك موضوع ادامه دار و تاثير گذار در افق چشم اندازهاي بلند مدت در بهره بردار
ها در محيط هاي كسب و كار است.

براي نرم افزارها يك قابليت انكار ناپذير است و براي اين بحث بايد  موضوع مهم پشتيباني و ارتقاء يا همان بروزرساني با گذشت زمان -
حتما فكري شده باشد و در غير اينصورت آينده توسعه شبكه با مخاطرات جدي رو به رو خواهد شد .

در به اختيار گرفتن نرم افزار ها براي شبكه هاي شركت ها وجود دارد. دو شاخص انعطاف پذيري و هزينه رابطه اي تنگاتنگبين  -
ي با انتظار انعطاف پذيري و قابليت تناسب كاركردي بيشتر تقبل كند بايد ERPي براي نرم افزار هزينه باالترهر چقدر يك شركت  -

فرايندها و روش هاي عملياتي در شبكه داشته باشد.
هزينه و انعطاف پذيري شاخص هاي بسيار ارزشمندي است و هيچ سازماني از تحليل هزينه و بهبود تناسب كاركردي شبكه با فرآيندها و  -

ار افزايش انعطاف پذيري غافل نميشود و تمايل بااليي در اين زمينه وجود دارد. ولي در شركت هاي متوسط و كوچك اينچنين اعتباراتي در اختي
در اين شركت ها بيشتر است. OpenSource ندارند و به همين دليل تمايل به استفاده از نرم افزار هاي

قابليت انعطاف پذيري و تناسب  در اختيار برنامه نويسان است  Sourceو چون  نرم افزارهاي متن باز كد برنامه در دسترس ميباشد در -
.و انطباق بيشتري بين شبكه با فرآيندها و روش هاي انجام كار درسازمان ايجاد ميكند

تا حدودي قابل در شركت  مطابقت بين ماجولهاي عملياتي شبكه با روش ها و شيوه هاي انجام كاردر نرم افزارهاي متن باز معموال  -
است. كه در خيلي از اوقات مشكالت شركت هاي كوچك و متوسط را بخصوص در مورد منابع مالي و اعتبارات را قابل حل مينمايد. انطباق و بهبود

ارتباط با تامين كنندگان نرم افزار و قيمت تمام شده در شركت هاي متوسط و كوچك بايد بعنوان يك سر رديف  هزينه موثر در پياده سازي  -
بكه لحاظ گردد.ش
رهاي پشتيباني و ارتباطي كه در نرم افزار هاي متن باز با سورس برنامه وجود دارد تا حدودي آينده و چشم انداز توسعه نسلهاي بعدي نرم افزا -

شبكه را محقق مينمايد .

تجربيات ناخوشايندي در زمينه مديريت نرم افزار در محيط شبكه وجود دارد . -
ه انتخاب يك رويكرد مناسب و بلند مدت در خصوص تهيه و پياده سازي نرم افزار بسيار جدي است و با آلترناتيو هاي ارزان قيمت بعد از پياد -

سازي جهت توسعه با هزينه هاي بسيار گزافي رو به رو خواهيم شد و ممكن است امكان طراحي مجدد نيز براي سازمان وجود نداشته باشد.

اگر پياده سازي با يك نسخه متن باز توسعه پيدا كند و ماجول هاي آن به آرامي گسترش  )  كارمند  50  الي  30بين  (براي سازمان هاي كوچك  -
پيدا كند با دو مشكل زير در آينده روبه رو خواهيم شد.

با بزرگ شدن شركت با توسعه بازارها ، محصوالت جديد ، بزرگ چارت سازماني و افزايش پستها و مشاغل و تعداد كاربران به هيچ عنوان پلت   -1
.فرم متن باز به هيچ عنوان جوابگو نخواهد بود

.وابستگي شركت كارفرما به تيم توسعه نرم افزار متن باز بسيار زياد خواهد بود و آنها مرتبا درخواست هاي غير منطقي مالي خواهند داشت -2
بايستي از يك تيم شناخته شده و معتبر استفاده نمود و چون مرتبا توسعه پيدا  ERPدر صورت استفاده از نرم افزار متن باز در پياده سازي شبكه  -

نيز ميتواند موثر واقع شود. تيم درون سازماني خواهد كرد استفاده از يك
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ERP and Corporate Goverment

فصل يازدهم

ERP و شركت هاي دولتي
.كتاب است 11 مطرح شده كه دليل بوجود آمدن فصل 2001 يك گذشته بسيار مهم مربوط به سال 11در سرآغاز فصل  -
دچار يك رسوايي درمستندات و مداركي شد كه توسط شبكه   Enron  شركت امريكايي كه در بازار انرژي فعاليت ميكرد بنان انرون  2001در سال  -

ها در اين شركت توليد شده بود.و اعتبار گزارشات و مستندات توليد شده در شركت انرون كامال اربين رفت.
يك فرار مالياتي و پول شويي عظيمي انجام داده بود كه در مستندات و گزارشات توليد شده شبكه اين شركت قبل تشخيص نبود. انرونشركت  -
قانوني به تصويب   2004تقريبا اربين رفته و در امريكا و اتحاديه اروپا در سال  ERP  به بعد اعتماد به گزارشات توليد شده شبكه  2001از سال  -

كه   &  Oxley	  Sarbanesكه مخفف حرف اول نام خانوادگي دو نماينده اي بود  SOX  مجلس نمايندگان امريكا رسيد به نام قانون ساكس
اين قانون را پيشنهاد كردند و توسط مجلس امريكا تاييد شد.
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 دو ويژگي يره بدهد بايدبراساس قانون ساكس هر شركتي اگر بخواهد گزارشات توليد شده توسط شبكه هايش را به مراجع بيروني ، قانوني ، قضايي ، اداره ماليات و غ -
در شركت رعايت شده باشد در غيراينصورت از بعد قانوني و حقوقي معتبر نيست.

لزوم حسابرسي خارجي شبكه ها ١

٢

كنترل روش هاي انجام كار شبكه شركتها از حسابرسان بيروني تاييده دريافت كنند.  ) فني (براساس اين قانون حتما بايد از بعد  -
براي آنها از طرف شركت هاي حسابرسي براي مدتي مشخص صادر ميشود. Certificateدر صورت تاييد گواهينامه هايي  -
ده و در اين نوع حسابرسي كارشناسان شركت مرجع صدور گواهينامه انواع روش هاي دستكاري عملياتها در شبكه را بررسي نموده و امكان سوء استفا -

دستكاري هاي غير مجاز را نيز بررسي ميكنند 
است. ERPتوسط شبكه  شفافيت عملكرد و مسئوليت پذيري توسط سازمان ها در قبال گزارشات توليد شدهبحث مهم در اينجا  -

كنترل هاي داخلي
هدف از كنترل ها جلوگيري از انحرافات در پردازشگري محيط شبكه است.  -

.عنصر دنبال گردد 5كنترل داخلي نيز بايد در  SOXطبق نظر  -
نظارت عملياتي ١

بكند و كارمندان اجازه نداشته باشند خارج از وظيفه و محيط  محدود به وظايف شغليشان در شبكه را براي افرادانجام كار سازمان بايد  -
شغليشان به شبكه دسترسي داشته باشند.

ارتباطات كاربران در شبكه٢
و در صورتيكه ارتباطاتي خارج از  ارتباطات كاربران شبكه را نظارت كندوجود داشته باشد كه  ERPيك زيرسيستمي در  بايد حتما -

باشد. قابل شناسايي و رد يابيعرف هاي تعريف شده در شبكه داشته باشد بايد سريعا 

رهگيري عمليات٣
قابل بازيافت باشد و بتوان مشخص كه هر فرد در  يك نظام جامع رهگيري در پردازشگري هابايد اقدامات كاربران شبكه از طريق  -

هر رده اي از سازمان اقدامات و تاثيراتش در محيط شبكه در اين زير سيستم  به شدت قابل رهگيري و بازيابي باشد.

سنجش ريسك۴
و با يك مقدار حداقلي گزارش گردد. احتمال وقوع رويدادهاي غير قانوني و استفاده هاي غير مجاز محاسبه شود بايد در شبكه ها -
را در حداقل نگه دارند يا به صفر برسانند و براي اينكار تالش هاي الزم را  )خرابكاري ، دستكاري ، سوء استفاده  (شركت ها بايد اين احتمال  -

انجام دهد.

محيط كنترل۵
سه نوع محيط كنترل ميتواند وجود داشته باشد. -

 Organaizational سطح سازماني ١

 Physical سطح فيزيكي٢

Specificسطح ويژه ٣

بايد در سازمان از طريق تدوين آئين نامه ها ، بخش نامه ها و دستوالعملهاي انظباتي افراد بصورت فراگير در تمام سطح  -
شركت فراخونده شوند تا از اعمال و دستكاريهاي غير قانوني اجتناب كنند و در صورت بروز موردي ، طبق آئين نامه ها 

مجازات خواهند شد. 
براي اعمال غير قانوني در شبكه ها استفاده از يك فرهنگ پيش گيرانه -

مطرح است. بحث حفاظت فيزيكي و حراستهاي فيزيكي -
كه حساسيت بيشتري وجود دارد توسط  ERPبايد حتما بخشها ، سخت افزار ها ، قسمتها ، پايگاه هاي داده و بخشهايي از شبكه  -

مورد حمايت بيشتر قرار بگيرد )مانيتورينگ و كنترل تردد ، سيستمهاي ضد سرقت ، اطفاء حريق و  غيره (حراست فيزيكي 

برقرار باشد  كنترل هاي خودكار و اتوماتيك در شبكهدر اين سطح حفاظت ها ميتواند بصورت موردي باشد و  -
بعنوان مثال براي انجام برخي امور حساس و خاص در شبكه بايد مجوزهاي خاص افراد دريافت كنند. -

كند.پنج عنصر كنترل ها داخلي اگر به شكل مناسب اجراء شود احتمال ميدهيم سوء قصد ، دسترسي غير مجاز ، پول شويي و اختالس ها  كاهش پيدا  -

ميپردازد و  در  در اين فصل بحث اعتباربخشي به مستندات و گزارشاتي مانند صورت حساب هاي درآمد ، صورت حساب هاي سود و زيان ، اظهارنامه هاي مالياتي  -
در رعايت شده باشد. SOXمجموع هر نوع گزارش يا سندي موقعي داراي اعتبار است كه عوامل ذكر شده 
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ERP and Shared Services Center (SSC)

فصل دوازدهم

ERP و مركز خدمات تخصصي مشترك
پشتيباني ، توزيع خدمات  يك مركز خاص ، يك واحد پشتيباني ، يك مركز ستادي يا در داخل شركت و يا بصورت پيمانكار از بيرون شركت وظيفه دارد كه بعنوان يك واحد -

و سرويس هاي تخصي مورد نياز در شبكه را بر عهده بگيرد.

در سطح شبكه ميباشد. صرفه جويي در هزينه هاي شبكه و بهبود كيفيت خدماتاز بوجود آمدن مركز خدمات مشترك  هدف -

ه خدمات تخصصي مورد نياز هر چشم اندازي كه براي تاسيس اين شركت ها وجود دارد قاعدتا پشتيباني بهتر از كاربران ، افراد در داخل و خارج از سازمان به منظور ارائ -
كاربر متناسب با نياز هاي او مي باشد.

بسياري از شركت ها سعي كرده يك بحثي كه وجود دارد اين است كه آيا اين مركز بايد در داخل شركت و يا خارج از شركت از طريق پيمانكار بيروني قرارداد منعقد گردد.  -
و عملياتهاي يك شركت و  اند تا اين بخش را در داخل واحد فناوري اطالعات خود رشد و گسترش بدهند اما به نظر ميرسد كه اين راه حل موقتي باشد و با گسترش شبكه

شركت ها اصرار بر برقراري مركز خدمات مشترك  ITافزايش مرزهاي جغرافيايي شركت ها شايد بايد به شركت هاي پيمانكار واگذار گردد . نكته اين كه اكثر كاركنان بخش 
سازمان دارند. ITدر بخش 

SSCمراحل پياده سازي 

١

٢

فرصت يابي و نيازسنجي و ارزيابي فرصت

٣

يت هايي ؟ در سازمان در اين مرحله بايد در سطح شبكه بررسي گردد كه چه كاربراني ؟ چه افرادي ؟ در چه پستها و مشاغلي ؟ در چه حوزه ها ، معاونت ها و مدير -
داراي وظايف تخصصي خاص هستند و به دليل درگير شدن در پروژه هاي خاص ، نيازمند سرويس ها و خدمات تخصصي شبكه خواهند بود.

ه ارزيابي ميگردد.بنابراين در اين مرحله بايد مشاغل خاص و كاربران مهم شناسايي شوند و فرصت براي توسعه اين مركز از طريق شناسايي اين كاربران در شبك -

برنامه ريزي عملياتي
ند سرويس حتما الزم است كه مشاغل و پستهايي كه نيازمند سرويس اي تخصصي هستند در چهارچوب يك برنامه عملياتي ، امكانات و خدماتي را كه ميخواه -

بگيرند بايد طبقه بندي و منظم شود و نيرو ها عواملي هم در شركت وجود داشته باشد مانند امكانات ، تاسيسات ، كامپيوتر و غيره 
استقرار داد و پس در برنامه ريزي عملياتي امكانات و عوامل مورد نياز براي تاسيس اين مركز بايد فهرست شود . به اميد اينكه بتوان آنها را در شركت  -

خدمات تخصصي مورد نياز كاربران خاص را تامين كرد.
منطبق سازي و طراحي 

زگاري داشته در اين مرحله الزم است كه بنحوي سرويس هاي تخصصي در شبكه براي حوزه هاي خاص طراحي شود تا با نيازهاي شغلي كاربران منطبق باشد و سا -
باشد .

ام در شركت بعنوان مثال كارشناسي كه در حوزه كنترل  پروژه فعاليت ميكند نوع سرويس هاي تخصصي او در شبكه با كارشناسي كه در حوزه حسابداري و سه -
فعاليت دارد متفاوت خواهد بود. و شبكه بايد بتواند سرويس هاي تخصصي هر دو را توليد كند.

گسترش برنامه سرويس هاي تخصصي در شبكه ۴
د دريافت نمايند.قاعدتا ماجول هايي جديد به شبكه اضافه خواهد شد و از اين طريق كاربران از قبل فرصت يابي شده بتوانند اين خدمات را در حوزه شغلي خو -

اجرا و به كارگيري ۵
در اين مرحله كاربران از قبل تعريف شده خدمات و سرويس هاي تخصصي خود را دريافت و در وظايف شغلي خود استفاده ميكنند. -

ار باال كه به  اين كار در عمل توجيهي ندارد و به نظر ميرسد فقط براي سازمان هاي خاص كه بخش عظيمي از كاربرانشان با طيف ها متنوع با آموزشهاي بسي -
خدمات گوناگون شبكه نياز دارند مورد استفاده قرار گيرد.

SSCاستراتژي هاي پياده سازي 

بعد از راه اندازي مركز خدمات مشترك ERPپياده سازي  شبكه ١

ERPپياده سازي مركز خدمات مشترك بعد از پياده سازي شبكه ٢

اين استراتژي در بسياري از سازمان ها در عمل قابل استفاده است. -

بصورت موازي ERPپياده سازي مركز خدمات مشترك همراه با پياده سازي شبكه ٣
بصورت همزمان و موازي داراي ريسك بسيار باال بغلت تغييرات فراگير سازماني ميباشد. ERPپياده سازي همزمان مركز خدمات مشترك و شبكه  -

.درصد كاربران خاص مشتري خدمات اين مركز خواهد بود 20 حدود -2   تخصصي ترين نيازهاي اطالعاتي هم در محيط شبكه قابل انجام باشد -SSC 1بعد از پياده سازي   -
Bay
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Criticism of ERP

فصل سيزدهم

ERPانتقادات بر 

براي سازمان ها ميتواند به همراه داشته باشد را مطرح ميكند. ERPنويسنده در اين فصل يكسري انتقاداتي بر عملكرد و دستاوردي كه  -
را منتشر كرده اند. بحثي كه وجود دارد اين است كه از هر دو ويژه  ERP  سال اخير برخي از نويسندگان و محققين گزارش هايي را از انتقادات وارده بر پروژه هاي  5طي  -

دركتاب ذكر شد از هر دو ديدگاه انتقاداتي وارد شده است. ERPگي كه بعنوان دستاوردهاي اجراي پروژه 

انتظار دارند به آن برسند مطرح  ERPكه معموال سازمان ها با اجراي پروژه   (Best Practice & Data Integration)  دو ويژه گي مهم  3  و  2در فصل هاي  -
راي شبكه انتظار دارند به شده است. اولين ويژه گي مهم بحث انسجام و هماهنگي در پردازش ، تبادل و ذخيره سازي داده ها و هماهنگي عملياتي است كه شركت ها با اج

آن دست يابند. از اين منظر دو انتقاد بر آن وارد شده است.

١

ف سازمان در يك كال مفهوم شبكه و پياده سازي و استقرار آن در هرشركتي يك فرهنگ خاص را به محيط كار تحميل ميكند و باعث ميشود كه كاركنان سطوح مختل -
سازمان تحميل ميگردد.محيط هاي تعريف شده و محدود شده وظايف شغلي خود را دنبال ميكنند كه اين محيط كنترل شده و بسته از طريق شبكه ها بر 

ايجاد فرهنگ محيط كنترل شده و بسته در سازمان پس از اجراي شبكه

گي افراد در محيط شبكه و بنا بر نظر استاد اين انتقاد خيلي نميتواند موثر باشد و در ذات شبكه مفهوم تنظيم حدود و مرزهاي دسترسي افراد وجود دارد و تعريف شد -
عدم دسترسي به قسمتهاي خارج از وظايف شبكه جزء الزامات شبكه خواهد بود.

شبكه ها باعث فرهنگ عدم انعطاف پذيري در سازمان ها ميشود٢
انتقاد دوم مكمل انتقاد اول است و بحث عدم انعطاف پذيري در اجراي عمليات هاي شغلي را مطح ميكند .  -

ملياتي در سازمان ها ، منتقدين ميگويند كه شبكه ها فرهنگ نوع آوري و تغيير را از بين ميبرند و تا حدودي به دليل معين بودن و از قبل تعريف شدن محيط هاي ع -
فرهنگ نوع آوري و كارآفريني در اجراي عملياتها را ميتواند از بين ببدد.

ت آن بر همگان طبق نظر استاد اين انتقادها تا حدودي وارد است و مفهوم تغيير و مديريت آن جايگاه خود را در سازمان ها دارد و تفهيم شده است و اهمي -
ن موضوع به كار بست و روشن است و در مجموع اين انتقاد تا حدودي وارد است و نميشود آن را ناديده گرفت . اما ميشود با تعيين راه كارهايي ميشود براي حل اي

جمع آوري و پااليش نمود  و به روشي مناسب شايد نياز باشد اصالح و  ERPاز طريق كانالهاي مناسبي امكان گرفتن ديدگاه هاي كارآفرينانه كاربران را در كنار شبكه 
تغييراتي در اجراي شبكه سازمان ها و حتي اصالح شبكه اتفاق بيافتد.

Data Integrationانتقادات مبتني بر انسجام و هماهنگي عملياتي 

Best Practiceانتقادات مبتني بر بهترين شيوه هاي انجام عمليات ها 

بهترين روش انجام كار در سازمان ها را چگونه بايد تعريف كرد؟ آيا صرفا اگر بهترين روش بعنوان عملي ترين روش باشد مناسب تر نيست؟ -
بهترين روش چيست ؟١

واژه صحيحي نيست و بعضي   Best Practiceرا مورد انتقاد قرار داده اند و اعالم كرده اند كه استفاده از كليد واژه  Bestمنتقدين از اين ديدگاه واژه  -
ميباشد. ERPبه ادبيات منتقدين نيز در موضع گيري تندتري مطرح كرده اند كه هيچ بهترين روشي وجود نخواهد داشت. كه در حقيقت انتقاد 

و در آينده سازمان برخي منتقدين بر اين باورند كه حتي اگر بهترين روش انجام كار به كار گرفته شود در بلند مدت تبديل به متداول ترين روش ها خواهد شد  -
تمام شده جديد ، توسعه تكنولوژه روش هاي متداول جايگاهي نخواهد داشت و بحث هاي مهم توسعه محصوالت و بازارهاي جديد ،  توسعه روش هاي تعديل قيمت 

هاي جديد انجام كارها در سازمان ها باعث ميگردد كه بهترين روش ها  و نوع آوري ها در طول زمان به متداول ترين روش ها تغيير يابد.

واژه بهترين روش انجام كار به متداول تري روش انجام كار تغيير يابد. ERPمنتقدين معتقدند كه در نهايت با تغيير ادبيات  -

لي بودن به نظر طبق نظر استاد اين ديدگاه غلط است و واژه روش هاي متداول مربوط به زماني است كه يك تجربه و يك رويكرد مرسوم بدست آيد . اما لفظ عم -
از متداول بودن مناسب تر است

هم براي سازمان فرصت هستند و هم تهديد . فرصت از اين رو كه باعث ايجاد ارزش افزوده ، هماهنگي عملياتي و ايجاد خروجي هاي قابل  بهترين روش ها -
و تغيير سازمان را  عرضه به بازار در شركت ها ميشود . و تهديد از اين رو كه در بلند مدت بهترين روش ها روش هاي متداول خواهد شد و بايد فرهنگ نوع آوري

قادر سازد كه سازمان ها مجددا به سمت روش هاي جديد حركت كنند.
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