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 : ويژگي 
  مديريت دانش بعنوان سيستم   ERPاستفاده از سيستمهاي 

  

  :توضيح 
بيان   ERPنگرشهاي متفاوتي به  Integrated learning for erp success      by   kalm. Kappدر کتاب 

گرفته به نحوي ارائه شده و در رده اي قرار   ERPبرخي از اين نگرشها و کاربردها و استفاده از .شده است 

که نشان مي دهد خريدار و استفاده کننده از اين نرم افزارها نبايستي انتظار برگشت سرمايه انجام شده را داشته 

  . باشند

را نصب کند و تنها استفاده اش از اين نرم افزار اين باشد که انبوه زيادي   ERPبعنوان مثال چنانچه سازماني 

سپس فقط تعدادي گزارش از آن دريافت نمايد مطمئنا هزينه هنگفتي که از اطالعات ريز را در آن ثبت نموده و 

در اين نوع استفاده اين سيستم صرفا يک دسته بندي . بابت اين نرم افزار نموده است را از دست خواهد داد 

ه اي بديهي است براي چنين استفاد. روي داده هاي خام انجام داده و امکان اخذ گزارشاتي را به کاربر مي دهد

کافي است اين سازمان يک نرم افزار نسبتا ساده و ارزان قيمت را انتخاب نمايد تا عالوه بر هزينه کم جهت 

  . خريد آن نگهداري آن نيز ساده تر بوده و هزينه مختصر تري را نياز داشته باشد

اشته باشد و عمال ممکن است روياها و ديدگاههاي فراتري را در سر د  ERPبرخي مواقع سازمان زمان خريد 

سيستمي را که خريداري نموده است بسيار کامل و گسترده باشد اما سازمان استفاده کننده و شرايط حاکم بر اين 

در اين حالت نيز وضعيت . سازمان بگونه اي است که عمال امکان استفاده جامع از اين نرم افزار را نميدهد

  .گاه بوده که چه استفاده اي از اين نرم افزار خواهد داشتمشابه همان سازمان اوليه است که از ابتدا آ

در هر حال سازمانهايي که چنين استفاده اي از اين نرم افزارها ميکنند نبايستي انتظار برگشت سرمايه انجام شده 

  را داشته باشند

  طرح شده است در اين کتاب سطوح مختلفي از اين نرم افزار و انواع مختلف استفاده اي که از آن ميشود م

بعنوان سيستم مديريت دانش    ERPکامل ترين نگرش عنوان شده در اين کتاب نگرشي است که   در آن به

را به دانشي که ميتواند بوسيله مديران و مجريان و افراد  ERPاين نگرش اطالعات سيستم . نگريسته ميشود

پرداخته و با مشتريان ارتباط داشته باشند و در استفاده گردد ارتقا ميدهد تا بطور موثر تر به توليد محصول 

  .بازار رقابتي پيش روند

  :در اين حالت ميتواند شامل   ERPدانش درون سيستم 

  اطالعات عادات خريد مشتري  -

  قابل اعتماد بودن فروشندگان  -

  تاثيرات يک تکنيک توليد خاص  -
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 خرد

 دانش

 اطالعات

 داده

  سطح بهره وري يک خط توليد خاص  -

 . عه ي  محصول يا سرويس خاصي استفاده ميشودو دانشهاي متفاوتي که جهت توس -

  

  

  

  

  

عموما . در شکل روبر آمده استسطوح مختلفي که براي دانش مطرح مي کنند 

اطالعات خام بدون پردازش و بدون دسته بندي را داده ناميده اند اگر  داده هاي 

 اوليه دسته بندي شده و مفاهيمي قابل استخراج باشد اطالعات و نهايتا سطح

که مثالهايي از آن در باال آورده شده (بعد اطالعات سطح دانش است 

و سطح بعدي خرد که استفاده از دانش و کاربر آن که عموما ) است

يک عقل انساني و قضاوت را طلب مي کند بنام خرد ناميده شده 

  است

  

  

را خريداري نموده و استفاده از آن را به   ERPنويسنده اين کتاب معتقد است اگر شما مجموعه نرم افزاري 

نحوي گسترش داده ايد که اين سيستم براي سازمان بعنوان يک سيستم مديريت دانش عمل مي نمايد کم کم آثار و 

فوايد استفاده از اين نرم افزارها هويدا گشته و بعد از زمان پيش بيني شده شما مي توانيد فوايدي را در سازمان 

مائيد و بگوئيد که سرمايه انجام شده بابت خريد و نصب اين نرم افزارها هدر نرفته و سازمان سود خود مشاهده ن

  حاصل از اين نرم افزارها را برده است

  

  

  : ها  واقعيت
درصد از فعاليتهاي  20در بهترين حالت و ايده آل ترين شرايط براي يک سازمان ؛ تنها حدود  -

درصد بقيه اطالعات در  80. ک سازمان قرار مي گيردروزانه در بانک اطالعاتي منسجم ي

است که  بصورت مجزا در هارد ديسکها و يا ... ها و متون و سمينارها و   Emailمواردي مانند 

حال سئوال اين است نرم . سايتها قرار داشته و به نوعي جزو اطالعات شخصي محسوب مي شود 

آن را دارد آيا قادر به جمع آوري تمامي  افزار مديريت دانشي که يک شرکت ادعاي  وجود

) درصد بقيه اطالعات نا منسجم  80شامل اطالعات داخل بانک اطالعاتي سازمان و (اطالعات 

نيز هست يا نه ؟  در اين وضعيت عموما اطالعات در محيط هاي غير يکساني قرار دارند و ايجاد 
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ا دارند يکي از مسائلي است که يک ارتباط با اين محيطها که ساختار اطالعاتي خاص خود ر

سيستم نرم افزاري که بعنوان سيستم مديريت دانش خود را مطرح مي کند بايستي قادر به دستيابي 

 . و گرد آوري اين اطالعات باشد

فرآيند مديريت دانش بسيار پيچيده بوده و شامل مراحل : آمده است که  Whatis.comدر سايت  -

آيا  شرکت سازنده نرم افزار و همچنين  .اواني را طلب مي کندبسياري است که نيازهاي فر

شرکتي که پياده سازي آن را بر عهده گرفته است قادر به شناسايي تمامي اين نيازها مي باشد؟ 

بديهي است عدم بر آورد اين نيازها امکان استفاده و داشتن سيستم کامل را غير ممکن خواهد 

 ساخت

دانش از منابع موجود شامل مردم : "چنين آورده شده که   Tom Finneranطبق نوشته اي توسط  -

تمامي دانش با ارزش گرد آوري . گردآوري ميگردد ... ، سيستمها ، بانکهاي اطالعاتي ، فايلها ، 

دانشي که کهنه شده باشد . شده پس از دسته بندي در دورن يک مخزن سازمان نگهداري ميشود 

 . زن کنار گذلرده شودبطور اتوماتيک از مخبايستي 

  

که بايستي خريداري گردد   ERPباعث باال رفتن قيمت نرم افزار   فراهم نمودن چنين امکاني -

  معمول  فاقد چنين تواناييهايي هستند ERPلذا عموما  نرم افزارهاي .  خواهد شد 

ظار براي کاربردي شدن اين مورد نيز نياز به زمان خواهد داشت که عالوه بر هزينه زمان انت -

 . بهره برداري از آن نيز بايستي مد نظر باشد

  

  


