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  : بخشهايي از نوشته هاي اين کتاب 

  

erp  ميتواند به روشهاي زير نيز تعريف شود :  

  استمتدلوژي يا فلسفه برنامه ريزي که بر اساس يک  يکپارچگي کامل فرآيندهاي تجاري يک سازمان  -

مجموعه اي از نرم افزارها که نواحي تجاري اصلي مثل مالي لجستيک ، فروش ، مواد و توليد و تزيع  -

را پوشش مي دهد بنحوي که تمامي آنها چنان با يکديگر يکپارچه شده اند که  ثبت يک فعاليت در يک 

 مکان بالفاصله در تمام جاهاي ديگر منعکس ميگردد

  

  

 ميباشد ابتدا بايستي دو عبارت  system based Business Solotion  يک  ERPبراي فهم اينکه چگونه 

system , solution  را بررسي کنيم :  

- system  :   بر اساس ديکشنري  وبستر ، يک سيستم  عبارت از يک ترکيب از عناصر يا قطعاتي است

مجموعه اي خاص که براي  را سيستمي براي ERPبنابر اين ميتوانيم . براي دستيابي به يک هدف واحد

  انجام و رسيدن به هدف از پيش تعريف شده اي از طريق پردازش اطالعات ،سازماندهي شده اند

- Solution  : طبق ديکشنري توضيح و جواب به يک مسئله  است . 

  

  

  : بايستي ERPبنابر اين راه حلهاي 

- Flexible :ازمان  انعطاف پذير براي پاسخ گويي به تغيير نيازها ي يک س  

- Modular  :معماري ماژوالر عبارت از مجموعه اي از فانکشنهاي متفاوت  که ميتوانند تفکيک شوند 

- Comprehensive ) بايستي قار به پشتيباني فانکشنهاي سازماني مختلفي باشد و براي ) : جامع

 سازمانهي گسترده مناسب باشد

- Beyond the company  )بلکه بايستي . د به مرز سازمان باشدنبايستي محدو) : ماوراي سازمان

 نام برده  extended erp يا  e_ ERPامروزه از آن بعنوان . ارتباطي برخط با ديگر فرايندها باشد

 .ميشود

 .مجموعه اي از تجربيات بر تر را داشته باشد.  باشد Best Businesss practice متعلق به  -
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   :ERPآناليز فروشندگان 

 بوده اند بنابر اين در  inventory management system يک ارتقا از ERPبرخي از سيستمهاي  -

  انها يک فانکشناليتي قوي از تراکنشهاي مواد را مي بينيم

 بوده اند که اينها يک برنامه  Maintenance Manage ment system ها يک ارتقا از ERPبرخي  -

 .ريزي تعميرات منحصر بفرد عالي دارند

 . دارند که نقاط قوت و ضعف خود را دارند HR managementکز بااليي روي  ها تمرERPبرخي  -

  

  

   :: mysapبررسي 

 راه  ITبا توجه به ارتقاي .   اين راه حل تهيه شده استERPبراي تهيه يک راه حل جامع براي تقاضاهاي متغير 

دهد که باعث افزايش کارايي و  به شرکتها امکان کنترل تمامي محيطهاي مديريتي و عملياتي را مي  Mysapحل 

  . سود خواهد بود

Strategic enterprise management    : اين امر امکان اجراي سريع و موفق استراتژيها را به شرکتها مي

در حاليکه کارايي فرايندهاي تجاري سازمان  را  مديريت مي نمايد ، پشتيباني برنامه ريزي استراتژيک . دهد

استحکام تجاري و ارتباط  موثر با سهامداران را داشته  , performance monitoring ,   و جامع را انجام داده

  . مديريت بر اساس ارزشها را ممکن خواهد نمود و بنابر اين 

  

  

 شده و سپس به اتومايک نمودن  ) کامل( اين است که ابتدا بايستي فرآيندها فيکس BPR  فلسفه  يک مورد در باره 

يک پرسش اساسي رودر روي سازمانها اين است که چه بايد کرد آيا بايست ابتدا به فيکس نمودن . دآن اقدام نمو

 Best(فرآيندها پرداخته و سپس فرآيندهاي بهبود يافته اتوماتيک گردد و يا اينکه فرآيندهاي تجربيات برتر 

practice ( پيشنهادي بوسيله پکيجهايERP را انتخاب نموده و از BPR ب نموده و يا پس از پياده سازي  اجتنا

ERPنسبت به مهندسي مجدد اقدام نمود .  

  

  

BPR  يا ERP دوقلوهاي جدا نشدني و يا پارادکس مرغ و تخم مرغ  :  

 هستند که فرايندهاي تجاري سازمان  BPRفرآيندها و سازمان و ساختار و تکنولوژي اطالعات از عناصر کليدي 

  .  ميسازد Well-designed and well-managed با سيستمهاي اطالعاتي  را اتوماتيک نموده و يک سازمان
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  : انتخاب رودر رو هستند 2سازمانها با 

   ERPمهندسي مجدد فرايندها قبل از پياده سازي  -

 . و اجتناب از مهندسي مجددERPپياده سازي مستقيم  -

  آناليز نموده و فعاليتهاي بدون ERPي براي انتخاب اول سازمان بايستي وضعيت موجود را قبل از پياده ساز

همچنين طراحي مجدد فرايندهايي با ارزش افزوده براي مشتريان و توسعه آن را در . ارزش افزوده را تعيين نمايد

application  هاي خود و يا تغيير در پکيجهاي ERP بمنظور پاسخگويي به نيازهاي سازمان ، انجام دهد   .  

  . بر اين اساس کارکنان احساس مالکيت و جهت گيري خوبي در مورد فرآيندها خواهند داشت

  . است با حد اقل انحرافات از تنظيمات استانداردERPدر روش دوم پذيرش 

  

   . ERPمهندسي مجدد فرايندها ضمن پياده سازي . بصورت تئوري امکان سومي نيز وجود دارد 

  

  ان پاسخ  بهتر و ساده تري را براي پياده سازي يافتبا توجه به موارد فوق نميتو

  

  

مالحظه ميشود هر مفهوم جديد مديريتي زماني که در هند مطرح ميشود به ويرايش هندي آن کاسته 

   JIT ويرايش هندي  , JITبنابر اين ما ميتوانيم .  نيز استثنا نبود reduces to indian version .(ERP(ميشود

  ..  نيزERP و همچنين  MRPرا داريم همچنين 

   :2003بازار هند در سال 

Sap             %56 

Qad               10.8 

Ramco          10 

Baan               8 

Oracle            6 

Peoplesoft     3.5 

JD edwards   3 

ESS               2.5 

Others           0.2 
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 : ERP برخي مشکالت پياده سازي 

  من ميتوانم جانم را بدهم ولي سيستم کد گذاري را نه  -

- Customize it : 

کاربران بايستي .  ، اما نه به طريقي که کاربر ميخواهدERPبومي سازي بسيار الزم است براي 

 ERPپياده سازي .  آمده است هماهنگ نمايدERPسياستهاي خود را به طريقي که در تجربيات 

 تجربيات برتر وارد سازمان شود نه اينکه فرآيندهاي جاري سازمان داخل فرصتي است براي اينکه

 .سيستم آورده شود

  

  

  : بايستي  مفاهيم زير مد نظر باشد ERPبراي پياده سازي موفق 

- ERP بيشتر يک استراتژي تجاري است تا IT  استراتژي   

در واقع براي ) . Mass(ه است تا توليد انبو Lean Manufacture بسيار مناسبتر براي ERPمفهوم  -

 موجب نتايج عالي ميشود ، درحالي که در ساخت براي ERP سناريوي اسمبل کردن براي سفارش  ،

 . سفارش ، آنسوي نتايج تجاري مي ماند و انگيزه ها و روحيه پرسنل را بهبود مينمايد

 ERPياده سازي  نيست و بنابراين فشار براي پERPفرهنگ ساخت براي انبار در کل مناسب براي  -

 بنابر اين  .planning system   خواهد برد تا  transactional systemسيستم را بيشتر به سمت 

 .باعث از دست رفتن توان اصلي آن خواهد شد

روحيه تيمي ، ذهني تحليلگر ، آماده براي تغيير در سازمان ، آماده :  داراي ERPکاربران کيفي و نمونه  -

  بعنوان ابزار علمي و بهينه ساز سطوح اطالعات IT ، ديد پذيرش فرآيندهاي مهم

بنابراين مدير نيروي انساني بايستي از .  نه فرآيندها و نه تکنولوژي است بلکه مردم ميباشندERPپيامد  -

 .مديران پروژه بايد باشد

  

    : ERP عنصر اصلي و اساسي  5

The Client - industry focus 

The user – culture focus 

The consultant – BPR focus 

The methodology – value focus 

The erp brand – best practice focus 
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 In-house ERP development  :   

 ERPاساس .   واقعي نيست و عموما عبارت از يک نوع يکپارچگي است ERP  يک ERPعموما توسعه داخلي 

  . ليکه در توسعه داخلي  اين امر اتفاق نمي افتد رايگان در آن ميباشد در حا BPRعبارت از 

  

هر کسي که قصد خريد وسيله نقليه جديدي را دارد بطور .   را  در هند نشان دهدERPمثالي ميتواند وضعيت  

او ميتواند به آموزشگاه رفته و آموزش ديده و سپس وسيله نقليه را  . نرمال  دو انتخاب پيش رو خواهد داشت 

انتخاب ديگر اين است که ابتدا وسيله نقليه را خريده و سپس آموزش آن را با پذيرش .  اده نمايد خريده و استف

در واقع در روش اول نيز آموزشگاه نميتواند آموزش را در وضعيت اجرايي انجام . ريسک تصادف آن انجام دهد

بنا بر اين حتي بعد از خريد وسيله . زيرا در بيشتر مواقع کنترل کالچ و ترمز در اختيار آموزش دهنده است . دهد

  . نيز ريسک تصادف وجود دارد

اگر شما پکيج خوب  يا مشاور خوبي داشته باشيد يانه ، شما را از .  در هند نيز از همين نوع است ERPفاجعه 

م گرفت همانگونه که تجربه و تمرين آن را کامل ميکند ما نيز در سالهاي آتي ياد خواهي. حادثه بد دور نميکند

  .  استفاده خوب و راحتي داشته باشيمERPچگونه با 

  

  

  

  

 

 


