
  ومدوواقعيتهای موجود                                                                     بخش   ERPويژ گيهای 

33pol.wordpress.com                      1       از مطالب با ذکر منبع آزاد استاستفاده 

 

  :    ويژگي

  

  :نموده است چنين آمده است   ERP در مورد   relevant Business Systemsدر تعريفي که شرکت 

سيستمهاي جامع تجاري است که ابزارهاي الزم را براي حمايت از تصمميم گيري در جهت  ERPراه حلهاي 

  مديريت و رشد تجاري بهتر و موثر تر  در اختيار ميگذارد 

  

  :واقعيت 

  
و همکارش از استادان دانشگاه هاي  Leonard M. Gessup که توسط   DSSاي سيستمهاي پشتيبان تصميم يا بر

  :آمريکا تعريف شده آورده شده است که 

  .اين ابزارها ميتوانند رده هاي مختلف سازمان را حمايت نمايند 

تصميمات ساخت يافته است ميتوان در رده عملياتي که کارکنان تصميمات معمول و روز مره خود را ميگيرند و 

  روالهاي مکانيزه و مشخصي را از قبل تعريف نمود تا مطابق آن سيستم عمل نموده و کارکنان را هدايت نمايد

براي مثال . براي رده دوم سازمان يا مديريت مياني تصميمات شامل يک افق زماني چند روز و يا چند ماه است

تصميمات در . جه تخصيصي براي تبليغات در فصل آينده تصميم گيري نمايدمدير فروش ممکن است در مورد بود

اين سطح نيمه ساخت يافته هستند زيرا مسايل و راه حلها کامال واضح و مشخص نميباشند و معموال قضاوت و 

  . تجربه فرد را طلب مي کند

آمده ميتواند از قبل تعريف براي تصميمات نيمه ساخت يافته ، برخي رويه هايي براي پي گيري وضعيت پيش 

  .گردد اما براي تهيه پيشنهاد ها و توصيه ها ي خاص مورد از پيش تعريف شده اي نخواهد بود

سطوح مديريت عالي  به استراتژي با  افق بلند مدت که سازمان با آن رودر رو خواهد شد توجه دارد  مانند چه 

تصميمات در اين . استراتژي سازماني بايستي دنبال گرددمحصولي توليد شود، کشورهاي رقيب کدامند  و کدام 

تصميمات براي  مسائل ساخت نيافته و غير روتين و . سطح براي مسائل گسترده و بلند مدت سازمان مي باشد

  .و مديريت بايستي توجه به تاثيرات تصميم در تمامي سازمان داشته باشند. پيچيده  مي باشد

افته  رويه ها ي بسيار کمي براي تصميم گيري در مورد وضعيتهاي پيش آمده ،از براي تصميم گيري غير ساخت ي

  . براي مثال تصميم به توليد محصول جديد و يا توقف توليد محصول فعلي  . قبل ميتوان تعريف نمود

  .اين نوع تصميمها وسيع و داراي تاثيرات بلند مدت براي سازمان خواهد بود
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با توجه به تعريف فوق ابزاري که ارزش سرمايه گذاري داشته و براي سازمان مفيد و موثر باشد بايستي بتواند به  

براي داشتن سيستمي که .  مديريت مياني و عالي در جهت تصميم گيري براي تصميمات ساخت نيافته ياري نمايد

  :بايستي توجه نمود  بتواند  چنين قابليت و امکاني  را داشته باشد به چند نکته

 اين ابزار بسيار مفيد و مهم بوده و ميتواند برخي ضعفها و کم تجربگي مديران را پوشش دهد -

شرکت ارائه کننده اين سيستم بايستي داراي دانش و  اعتبار و تجربه فراواني در زمينه اي که سيستم را  -

 تهيه نموده است داشته باشد

ي بسيار باال بوده و عالوه بر جوابگويي به مشکالت زمان حال و قابليت انعطاف چنين سيستمي بايست -

وضعيت فعلي سازمان بايستي براي وضعيتهاي آتي و رشد وتوسعه سازمان نيز کارآيي الزم را داشته 

  .باشد

 قيمت چنين سيستمي بسيار باال خواهد بود -

لهاي آنان تنها مسائل ساده و در عمل برخي سيستمها تنها ادعاي داشتن چنين ابزاري را دارند و راه ح -

 مياني سازمان را پاسخگوست

 براي اجرايي شدن اين سيستم و امکان استفاده از آن زمان الزم خواهد بود -

براي برخي سازمانها اين سيستم به تنهايي کفايت حل مشکالت را نکرده و در کنار آن بايستي سيستمهاي  -

ES(Expert System)   وKM(Knowledge Management System)  نيز وجود داشته باشد. 

  

  

  

  

  

  


