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  : ويژگي 

  . است   ERPIIارائه شده  همان   ERP سيستم

  : توضيح

هستند با محدوديتها و مشکالتي براي فروش  ERPبرخي شرکتهاي بزرگ که  ارائه کننده نرم افزارهاي 

در جهان  ERPبزرگترين شرکت مطرح در زمينه  SAPاز جمله آنها شرکت . تکنولوژي به ايران روبرو هستند

و به ناچار نسخه  را به ايران ندارد Mysapامکان فروش آخرين ورژن نرم افزار خود يعني اين شرکت . است

زمانيکه شما با اين شرکت . است ميتواند به ايران بفروشد  لهاي قبل را که مربوط به سا SAP R/3قبلي آن يعني 

ند در حاليکه اين دو نسخه اصوال ارائه نميکن  Mysapو نسخه جديد يعني   R/3گفتگو کنيد ادا ميکنند تفاوتي بين 

  .از نظر ساختار و اساس و بنيان با هم متفاوت مي باشند

مورد ديگر مربوط به شرکتهاي نرم افزاري کوچک تر است که شايد اصوال امکان و توان داشتن سيستمي بر 

آن مقرون به صرفه  اساس تکنولوژي نوين را نداشته اند و يا اصوال ارائه سيستمي بر اين اساس و تغيير کلي

اين شرکتها نيز زمان ارائه محصول خود مزاياي تکنولوژيهاي نوين را بحث نکرده و حرفي . برايشان نبوده است

  از آن بميان نمي آورند

  

  :واقعيت 

  .را به شکل زير تعريف آرد  ERPIIگارتنر براي اولين بار   2000در سال  -

 "ERPII    ا اجازه ميدهد بتوانند اطالعات بيشتري را با شرآا نرم افزاري است آه به  سازمانه

   ERPIIبه  ERPبايستي در نظر داشت که ارتقا از .  يشان از طريق اينترنت به اشتراك بگذارند 

مرحله تكاملي در اتوماسيون مديريت نيست بلکه يک   انقالبي آه دنياي تجاري را تغيير دهد

ير  نرم افزارهايي  را خريداري و استفاده  آرده باشد سال اخ 20هر فردي آه در . اطالعات  است

  ."گام بعدي آنهاست  ERPII. آشنا باشد  ERPو  MRpبايد با اصطالحاتي مانند 

اينتر نت و امکان به اشتراک گذاري اطالعات و امکان صحبت نرم افزارها  با بوجود آمدن موج -

  ERPها شرکتهاي  ارائه کننده   Web Serviceو   XML باهم با استفاده از ابزارهايي مانن 

 :بناچار بايستي از اين قافله عقب نمي ماندند لذا چندين مورد زير پيش آمد 

شرکتهايي بودند که به جهت عدم انعطاف پذيري سيستمهايي که ارائه ميکردند دچار  

 زحمت فراوان شده و در برخي موارد از انجام اين خواسته جديد عاجز ماندند

تها که سيستمهايي انعطاف پذير داشتند سريعا امکانات جديد را به آن برخي شرک 

اين گروه به حل ريشه اي . افزودند و بنوعي نقيصه سيستم خود را برطرف کردند

  مسئله نپرداختند و تنها توانستند خود را با شرايط جديد وفق دهند
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ساختار سيستم خود اين امکان  شرکتهايي نيز بصورت ريشه اي و پايه اي و جزيي از 

 را ديدند و اساس سيستم خود را با توجه به اين امکان تهيه نمودند

در دنيايي آه همه باهم تشريك مساعي دارند ؛ سازمانها بايد نه فقط رقابت درمورد : گارتنر ميگويد  -

فيت اطالعاتي در  دسترس بودن و هزينه ها و آيفيت محصوالت و خدمات  داشته باشند  بلكه در آي

 .آه براي مصرف آنندگانشان با همكاري شرآايشان ميتوانند منتشر آنند نيز بايد رقابت داشته باشند

  

  

 :با توجه به شرايط سازمان داشتن اين امکان جديد نيز نياز به بررسي دارد -

اگر سازمان در حال استفاده از سيستمهايي است که هيچ مشکلي ندارند و اصوال  

ها و مواد اوليه مورد نياز آنان بصورت محلي و منطقه اي است شايد الزم توليدات آن

 مد نظر قرار دهند  ERPIIبه   ERPنباشد در حال حاضر ارتقا سيستمها را از 

توجه به اين نکته نيز مهم است که تکنولوژي ارتباطات  و سخت افزارها و نرم  

باشند بنا بر اين اگر  افزارهاي مربوطه نيز بسرعت در حال رشد و پيشرفت مي

سازماني در حال حاضر به اين ارتباط نيازي ندارد نبايست بخاطر داشتن اين امکان 

 سيستمهايش را تغيير دهد

توجه به ابزارهاي ارتباطي داخلي و مخابراتي نيز از موارد است که نبايستي در حال  

 حاضر از نظر دور داشت

است الزم است که وجود اين امکان در   ERPچنانچه سازماني در حال خريد سيستم  

 . صورتي که سازمان در آينده  به آن نياز پيدا مي کند نيز مد نظر قرار گيرد 

  

 

 هنوز شرکتهايي وجود دارند که محصولي را که تبليغ مي کنند فاقد اين ويژگي جديد است

  
  


