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   پرسيدSAP سئوالي که ميتوان از 5

  

. از زمانيکه اوراکل توانسته است قدرتي بدست آورد  ؛ رقابت جالبي را با سپ شروع کرده است

اين دو شرکت با استراتژيها و برنامه هايي که دارند هر يک به نوبه خود سعي در بدست آوردن 

   را دارند ERPسهم عمده اي از بازار 

قيمت بسيار باالي نرم افزارهاي .  را در دنيا داشت  ERPرين سهم بازار زماني شرکت سپ بيشت

يکه تازيهاي سپ ادامه داشت تا اينکه شرکت اوراکل . اين شرکت نيز مانع از خريد آن نميشد 

توانست با خريداري برخي شرکتهاي ديگر کم کم سهم بازار  سپ را که روزگاري بيشترين سهم 

  . در بدست آورد بازار را در اختيار داشت

  اکنون براي برخيها ترديد انتخاب نرم افزارهاي ارائه شده اين دو شرکت نيز بيشتر شده است

تبليغات هر دو شرکت عليه هم ادامه دارد و برخي مواقع حتي کار به شکايت و اقامه دعوي در 

ود در بازار فعال اوراکل پيشتازي مي کند و ظاهرا سپ مختصري از سهم خ. دادگاه هم مي کشد 

  .را به رقيبش واگذار کرده است

 سئوال 5در يکي از نوشته هايي که سعي کرده به طرفداري از اوراکل و عليه سپ اقدام نمايد 

 تفاوت اساسي ميتواند تفاوتهاي نرم 5 سئوال و يا 5مطرح شده است که در آن ادعا شده اين 

  افزارهاي اين دو شرکت را مشخص نمايد

 اين نوشته نگاه کنيم به نوعي يک طرفه به قاضي رفتن است  بايستي مطالب خود اينکه صرفا به

  سپ را هم ديد و سپس نتيجه گيري کرد

قبل از درگير شدن ما ايرانيها  در دعوي بين اين دو شرکت بايست گفت که براي جامعه ما ايران 

اين مملکت و  در  ITمشکالت ديگري از قبيل تحريم و فرهنگ و ساختارها و تخصصهاي 

بسياري مسائل ديگر مطرح است که ابتدا بايستي آنها حل شده و سپس به انتخاب يک نرم افزار 

  . بپردازيم 

سئواالتي که مطرح شده يک عناوين کلي است که خيلي جا ها ميتواند مالک انتخاب يک نرم افزار 

  تفاده باشدباشد لذا اين جنبه از اين بحث براي بسياري از ما ميتواند قابل اس
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  :  اما اصل بحث و سئواالت 

 سئوال ساده تفاوتهاي 5 زمانيکه مشتريان مي خواهند دو کمپاني اوراکل و سپ را مقايسه کنند ؛ 

  .اساسي را بسرعت مشخص خواهد نمود

  

   چه تعداد از مشتريان شما آخرين نسخه از نرم افزار شما را استفاده مي کنند؟ :1تفاوت شماره 

 6د از مشتريان اوراکل  نرم افزارهاي  خودشان  را بروز کرده اند در حالي که تنها  درص94

چرا چنين است؟ تکنولوژي پيچيده . درصد از مشتريان سپ  نرم افزارهاي خود را بروز نموده اند

پيچيدگي تنظيمات  غير . سپ باعث شده است  که پياده سازي و انجام هزينه اي  صورت نپذيرد 

  .ر استقابل تصو

  

   چه استانداردي را پشتيباني مي کنيد؟ :2تفاوت شماره 

 ,MySAP Business Suite, or mySAP ERP, my SAP CRMتمام نرم افزارهاي 

mySAP SRM,  و  mySAP SCM عموما بر اساس کدهاي اختصاصي  سپ بنام ABAP  

چنانچه شما بدنبال کاستن هزينه ها و تعامل و بهبود فرآيندها  باشيد اين محيط نرم .مي باشند 

  افزاري مزيتي براي شما ببار نخواهد آورد 

در حاليکه نرم افزارهاي کاربردي پيشرفته  اوراکل به نحوي طراحي شده اند که انعطاف پذير 

  .از مي باشند باشند اين نرم افزارها  داراي يک استاندارد ب

 بر Service-Oriented Architecture (SOA) سازمانهاي پيشرو با استفاده از معماري 

 و نرم افزارهاي خود را فائق آمده اند در حاليکه سپ  در اين مورد کمکي  ITپيچيديگي محيط 

  نمي نمايد

  

 آوردن و  بدست)  ژنريک( کلي  ERPاستراتژي شما جهت عبور از يک :  3تفاوت شماره 

تجربيات دقيق از صنايع و افراد و محصوالت  سازمان ما   ديگر چيست؟ سپ يک مسير ارتقا 
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هر ساله يک نسخه جديد با بروز .  در نظر گرفته استmy sapبراي بروز رساني محصول 

   ارائه مي نمايد NetWeaverرسانيهاي فراوان  در 

پ ؛ مشتريان را وامانده مي کند زيرا آنان اين حرکتهاي ارتقايي به سمت نسخه نهايي محصوال س

لذا سپ بايستي استراتژي تحويل . متقاضي کدهايي که احتماال قابل اعتماد نيست را خواستار نيستند

  محصوالت جديد خود را بايستي تغيير دهد

در حاليکه اوراکل متقابال تمرکز روي صنايع مختلف را با بدست آوردن شرکتهاي رده باال 

  .يده استسرعت بخش

  

    در دسترس خواهد بود؟mySAP ERP ESA چه موقعي محصول :4 تفاوت شماره 

 را  mySAP ERP يک  ارتقاي ديگري از   2010چندي قبل سپ فاش کرد که تا پايان سال  

اين مورد بازار و مشتريان سپ را غافلگير نمود زيرا آنان انتظار داشتند در . تهيه خواهد نمود

 را داشته باشند را mySAP ERP ESAعالم شده قبلي محصولي که قابليتهاي پايان خط مشي ا

 سال تمام 2 اتفاق نخواهد افتاد يعني دقيقا 2010در دسترس داشته باشند و اين اتفاق تا پايان سال 

   .Oracle Fusionبعد از ارائه نسخه کامل  

  

   استراتژي سپ براي آينده چيست ؟ :5تفاوت شماره 

 با  SOAدر حاليکه آنان اعالم ميکنند مسير ساده اي را به سمت .  سپ مبهم است برنامه هاي

 جديد پيشنهاد خواهند داد ؛ واقعيت اين است که زمان بسيار SAP Discoveryاستفاده از سيستم 

 الزم خواهد بود و سپ زمان زيادي  SOAطوالني براي ارائه برنامه هاي نرم افزاري بر اساس 

  .ه آن بايستي صرف نمايدبراي رسيدن ب

.  در هم آميزد  SOA  را با معماري  ABAPسپ ناچار است  کدهاي اختصاصي خودش بنام 

  . را  که استانداردهاي باز را در بر دارد  امروزه دارد  SOAدر حاليکه اوراکل تکنولوژي 
  


