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  بخش اول  –و واقعيتهای موجود   ERPويژگيها ی 

  :مقدمه  

  

دست نايافتنی برخی شرکتها برای نرم افزار ارائه شده خود خصوصياتی را مطرح ميکنند که در عمل يا 

بعنوان . اينکه فعال و در دوره حاضر امکان استفاده از آن وجود ندارد چيز زايدی است و يااست و يا 

ين نوشته آورده شده و يا مواردی از اين دست که برای برخی مديران سرزمينی موردی که در ا مثال

اما  . حتی در مفيد بودن آن شکی نيست  چيز پيچيده و دور از دسترسی نيست رويايی را تصوير ميکند ؛

جهت پياده سازی و اجرايی شدن  مورد نياززمان الزم برای ايجاد بسترها و زير ساختهای الزم و زمان 

ن سيستم آنقدر ممکن است طول بکشد که در عمل ميتوان گفت چنين ويژگی برای خريدار نرم افزار اي

  .دست نايافتنی است و لذا اگر پولی بابت اين امکان پرداخت می کند عمال آن را دور ريخته است 

ها مطرح تهای سازنده بلکه شرکتهای واسطه  و فروشنده اين نرم افزارشرک توسط عموما نه اين موارد

  .ميشود 

واقعيت آنچه که خريدار نرم افزار بدست می آورد با آنچه که فروشنده و واسطه ادعا می کند در عمل لذا 

تفاوتهای فراوانی دارد به نحوی که با اطمينان ميتوان گفت خريدار اين نرم افزارها عمال پول خود را از 

  .ست محقق نميشودکه مد نظر ه  ROIدست داده و آن برگشت سرمايه و يا 

بديهی است با توجه . در اين نوشته ها موارد و مثالهايی تحت عنوان ويژگيها و واقعيتها آورده شده است 

لذا شرايطی که در آن هستيم  در اين نوشته ها  در نظر . به گذشت زمان ممکن است شرايط تغيير  نمايد 

  . گرفته شده است

  

 

 

 : ويژگي  -1

  

بيان شده بدين صورت است   mySAP Business Suiteدر    ERPکه براي يکي از ويژگيهاي مهمي 

سازمان پس از نصب سيستم خواهد توانست عالئم و درخواستهاي مشتريان را سريعا به پاسخهاي "که 

 " عملياتي تبديل نمايد 
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 :واقعيت  -1

  

يا جزء  يکي (يل اصلي اگر براي سازمان شما بعنوان توليد کننده محصول ، ويژگي ادعا شده در فوق دل

خريد سيستمهاي جديد و جايگزيني آن با سيستمهاي فعلي است کمي بايستي درنگ نمائيد  ) از داليل اصلي 

 و بررسي هاي بيشتري بعمل آوريد

  

 : توضيح  -1

  

و در برخي موارد زنجيره اي از ( براي تبديل سريع درخواستهاي مشتريان به سه سيستم مکانيزه 

به شکل   Onlineمرتبط بهم و ) تامين کننده مواد اوليه  -سازنده –مشتري (زه سه گانه سيستمهاي مکاني

از ويژگيهاي مهم اين سيستمها امکان ارتباط و تبادل اطالعاتي با سيستمهاي . زير  نياز خواهد بود 

  :بيروني است 

واستها را به سيستم مکانيزه مشتري مرتبط با سيستم سازمان  که  مشتري بتواند سريعا در خ  .1

  سيستم سازمان سازنده ارسال نمايد

سيستم مکانيزه سازنده محصول در خواستي مشتري که با روالهاي خوب و صحيح بايستي اين  .2

خواست جديد  و يا تغيير درخواست قبلي مشتري را گرفته به برنامه هاي عملياتي تبديل نموده و 

 اجراي برنامه ها را آغاز نمايد

که در برخي موارد با ( عالوه بر دو مورد فوق ، يک سيستم مکانيزه در سازمان تامين کننده    .3

نياز خواهد بود که ) تعدادي از تامين کنندگان بصورت زنجيره اي ممکن است در گير باشد

تغييرات احتمالي و لحظه اي  براي تامين مواد اوليه جديد مورد نياز سازنده محصول و يا تغيير 

را ) که  بواسطه تغيير در خواست مشتري از سازنده حاصل شده است(درخواستهاي قبلي  در

 .سريعا به او اطالع دهد

  :با توجه به موارد فوق الزم است به نکات زير توجه شود 

خطوط مخابراتي و ارتباطي سيستمهاي شما با سيستمهاي سازمانهاي مشتري و تامين کننده به چه  - 

 نحوي است 

و تنوع توليد محصوالت شما . زمان شما چه اندازه بر اساس در خواست مشتري است توليد سا - 

 . چه ميزان است 

 .مشتريان شما داخلي هستند و يا مشتريان خارجي و جهاني  - 
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محصوالت متنوعي را توليد مي . بخصوص براي مشتريان خارجي چگونه است(فروش شما  - 

  )کنيد يا تنوع زيادي وجود ندارد

تامين  –سازنده  –مشتري (اي اشاره شده در فوق براي هرسه گروه در گير در توليد آيا سيستمه - 

با قابليتهاي اشاره شده  وجود دارد و سيستمها عملياتي شده و در حال استفاده ) کننده مواد اوليه 

 .است 

آيا بر اساس پيش بيني فروش است و يا بر اساس . سفارش مواد اوليه شما چگونه است  - 

 .هاي مشتريان تنظيم شده و هر آن امکان تغيير دارددرخواست

 

 

واقعيت اين است که اگر بر آورد شما بيانگر اين است که ظرف مدت چند سال نياز به امکان پيشنهادي در 

پس ) به جهت محدوديتهاي اشاره شده در فوق( فوق داريد و استفاده از آن چند سال ديگر محقق خواهد شد 

زي که امکان استفاده از آن را نداريد عجله نکنيد و براي خريد اين ويژگي و براي خريد و نصب چي

پرداخت پول بابت آن درنگ کنيد زيرا هر روز امکانات جديد نرم افزاري و سخت افزاري و امکانات 

ارتباطي جديدتري ارائه ميگردد و ممکن است شما زمان نياز به اين امکان آنچه را خريده ايدکهنه شده و 

 از جديدي داشته باشيدني

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  


