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  :برداشتهايی از اين کتاب 

 

  : سطوح تصميم گيري يک سازمان 

  سطوح عملياتي  •

  سطوح مديريت مياني •

  سطوح مديريت عالي •

 

. ريان اتفاق مي افتدروتينها و فعاليتهاي روزمره  تجاري و برخورد با مشت:   در سطوح عملياتي

مانند .سيستمهاي اطالعاتي در اين سطح بمنظور اتوماتيک کردن عمليات تکراري طراحي شده است

  .تراکنشهاي فروش ، بهينه سازي فرآيند هاي تجاري  و مديريت ارتباط با مشتري  

ه کامال ساخت مديران در سطح عملياتي مانند شيفت فورمنها يا سرپرستان تصميم گيريهاي روزمره را ک

  .يافته  و تکراري است  اخذ مي کنند

. تصميمات ساخت يافته آنهايي هستند که رويه براي پي گيري يک وضعيت از قبل تعريف شده است

  بعنوان مثال سرپرست ممکن است تصميم بگيرد که چه موقع سفارش خريد بدهد

  .داخله افراد تصميم گيري ميگرددتصميمات ساخت يافته ميتوانند بر نامه ريزي شده و با حد اقل م

  :تصميم گيري در اين سطح 

  توسط شيفت فورمنها و سرپرستان  •

  اتوماتيک نمودن روتينها و فعاليتهاي تکراري و وقايع •

  بمنظور بهبود کارآيي سازمان    مي باشد •

 

توجه به   ي مانند مديران مالي ، توليد ، بازاريابي و فروش ، نيروي انسان : در سطوح مديريت مياني 

مديران در اين . نظارت و کنترل فعاليتهاي عملياتي و تهيه اطالعات براي سطوح بااليي سازمان دارند

سطح توجه به استفاده موثر و کارا به منابع سازماني تخصيص داده شده براي دستيابي به اهداف 

  .استراتژيک سازمان دارند
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براي مثال . ل يک افق زماني چند روز و يا چند ماه استدر اين سطح  تصميمات   پيچيده تر بوده و شام

. مدير فروش ممکن است در مورد بودجه تخصيصي براي تبليغات در فصل آينده تصميم گيري نمايد

تصميمات در اين سطح نيمه ساخت يافته هستند زيرا مسايل و راه حلها کامال واضح و مشخص نميباشند و 

  . لب مي کندمعموال قضاوت و تجربه فرد را ط

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

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

ز پيش بيني فروش براي مثال سيستم اطالعاتي براي مدير فروش بايستي اطالعات خالصه اي ا

مدير بايستي با استفاده از اين . محصوالت خطوط مختلف ، سطوح انبار ، ظرفيت کلي خطوط تهيه نمايد

و با اين برنامه ها مدير ميتواند سطوح انبار و پتانسيلها و . اطالعات برنامه هاي توليد متفاوتي ايجاد نمايد

  . را بيازمايد... انعطافات در مورد سفارشات و

  

در اين سطح مديريت به استراتژي با  افق بلند مدت که سازمان با آن رودر  : ر سطوح مديريت عاليد

رو خواهد شد توجه دارد  مانند چه محصولي توليد شود، کشورهاي رقيب کدامند  و کدام استراتژي 

. ن مي باشدتصميمات در اين سطح براي مسائل گسترده و بلند مدت سازما. سازماني بايستي دنبال گردد

و مديريت بايستي توجه به تاثيرات . تصميمات براي  مسائل ساخت نيافته و غير روتين و پيچيده  مي باشد

  .تصميم در تمامي سازمان داشته باشند

براي تصميم گيري غير ساخت يافته  رويه ها ي کمي براي وضعيتهاي پيش آمده از قبل ميتوان تعريف 

  . وليد محصول جديد و يا توقف توليد محصول فعلي  براي مثال تصميم به ت. نمود

  .اين نوع تصميمها وسيع و داراي تاثيرات بلند مدت براي سازمان خواهد بود

براي ياري به تصميمات مديريت عالي از  سيستمهاي اطالعاتي براي بدست آوردن خالصه کاملي از 

  .وضعيت آتي استفاده ميگردد

  

 MIS  : 

  

اليتهاي تکراري فرايندهاي اطالعاتي را اتوماتيک مينمايد تا افزايش کارايي حاصل فع  TPSدر حالي که 

طراحي شده تا   MIS . کمک ميکند تا تصميمات موثري بگيرند سطوح مياني مديريت به  MISشود ، 

اطالعات صحيح در زمانهاي صحيح و بموقع و شکل صحيح و افراد نيازمند به اين اطالعات جهت 

  . خوب کمک نمايد تصميم گيري 
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ميتواند بصورت خالصه اي براي مثال مدير بخش فروش باشد تا عملکرد فروشنده خود   MISگزارشات 

  .را کنترل نمايد

نوع ديگري . برخي مواقع نيز ممکن است اين گزارشات زمانبندي شده باشد تا مدير از آن استفاده نمايد  

ميباشد که  بصورت خالصه اطالعت ميباشد تا مدير   Key_indicator report بنام  MISاز گزارشات 

  .بسرعت بتواند تمامي فعاليتهاي مهم انجام شده را مالحظه نموده و تطابق با برنامه را بداند

ها را داشته باشد تا وضعيتهاي غير نرمال را مشخص   Exception Report ميتواند     MISهمچنين 

  . سازد

ها بخواهد   تا بداند علت ناهماهنگيها   .Excو   .Key Ind در مورد   زماني که مدير جزئيات بيشتري

ها در  Drill_Down Report. ها در نظر گرفته شده است   Drill_Down Report چيست گزارشات 

  .اصل جزئيات بيشتري را در اختيار خواهند گذاشت

رنامه ريزي نشده را نيز بتوان در نظر گرفته شده تا اطالعات ب  Ad hoc گزارشات   MIS همچنين در 

  . اين اطالعات براي حمايت از تصميمات غير روتين اخذ ميگردد. از سيستم گرفت

  

      :  MIS خالصه مشخصه 

و ساير اطالعات داخلي ، اطالعات  در خواستهاي برنامه   TPSاطالعات   ورودي ها

 Ad hocريزي شده و يا بصورت 

  خالصه نمودن اطالعات پردازش انبوه اطالعات و  پردازش

  گزارشات برنامه ريزي شده و استثنائات و بازخوردها به اپراتورهاي سيستم  خروجي

  مديريت سطوح مياني  کاربران معمول آن

  

  

 

 

 

EIS (Executive Information Systems)  : 

  

داختها و سرمايه مانند مديريت پر(مديريت عالي سازمان بمنظور  حمايت  در انجام فعاليتهاي روز مره  

  .از سيستمهاي اطالعاتي ميتوانند استفاده نمايند ) گذاريها ، تخصيص منابع ، مذاکرات قراردادي
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  .نيز گفته ميشود ES(Executive Support System) بعنوان   EIS برخي مواقع به 

ن سريع اطالعات متراکم تهيه مي کند تا آنها با اسک اطالعاتي را براي مديريت عالي به شکل  EIS يک 

براي مثال  مديريت عالي ممکن است پي گير شرايط متفاوت بازار باشند . گرايشها و غير نرمالها را ببينند

  . براي کمک به تصميم براي سرمايه گذاري  -   Dow Jones مانند ميانگين صنايع  –

  :حمايت ميگردد شامل   EIS فعاليتهايي که بوسيله 

  ريت عاليتصميم گيريهاي سطوح مدي •

 برنامه ريزي بلند مدت و استراتژيک •

 نظارت وقايع داخلي و خارجي و منابع •

 مديريت بحران •

 ارتباطات کارگران و کارمندان  •

  

EIS   تهيه داده هاي Soft  )اخبار و گزارشات و اطالعات غير تحليلي ( و Hard   ) واقعيات و اعداد (

  EISرا که بوسيله   Hard بخش زيادي از اطالعات   MISو   TPSسطوح پائين . را انجام خواهد داد 

براي تصميم گيري مديريت عالي بحثهاي زيادي   Softتهيه اطالعات بموقع . تهيه ميگردد ايجاد مي کنند

  EIS فلسفه    براي مثال تصميم  در مورد دريافت آخرين خبرهاي فوري به سيستم و سازگار با . دارد

  On line بسياري از سازمانهاي سرمايه گذار اشتراک سرويس . نهاستبسيار بحث انگيز در سازما

براي منابع اطالعاتي  هستند  در حالي که عموما مديران  اطالعات را به شکلي  Dow Jones مانند 

را بسيار ساده   Soft امروزه اينترنت گرد آوري اطالعات .  کاربر پسند و خالصه شده ترجيح ميدهند

اطالعات راجع به صنايع و يا هر موضوع ديگري را   infogate.comنوان مثال سايت بع. نموده است 

دو امکان بسيار قوي اين سايت که آن را براي گردآوري اطالعات ارجح تر مينمايد عبارت . تهيه مينمايد

 : است از 

  

ر اول اينکه يک فيلتري که اطالعات مورد نظر کاربر را فقط مي آورد و بقيه را صرف نظ •

  . براي مثال اگر مدير دنبال صنايع ارتباطات باشد اين موضوع ميتواند انتخاب گردد. ميکند 

يا تلفن   email مثال . دوم اين سايت اطالعات را به هر وسيله اي که بخواهيد ارسال ميدارد  •

 يا کاغذ

  

   : EIS ساختار 
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يا هر سايت ديگر و   CNNبيروني مانند  (انبوه داده هاي داخلي و بيروني   ورودي ها

و هر نوع اطالعات مد ) اطالعات رقبا و بازار مالي و اخبار محلي و بين المللي 

  نظر مدير براي  تصميمات روزانه 

عموما مونيتورهاي بزرگ براي نمايش (خالصه سازي ،  امکانات گرافيکي   پردازش

  استفاده ميگردد

  بازخورد به سيستم اپراتور گزارشات خالصه ، گرايشات ، شبيه سازيها ،  خروجي

  مديريت سطح عالي  کاربران معمول

  

 

  . نموده جزئيات را ببيند  Drill-Down اگر چه اطالعات خالصه سازي شده اما مدير ميتواند 

  

  

  

  

  سطوح عملياتي  -براي سه سطح سازمان يعني   TPS , MIS , EISسه نوع  تقسيم بندي فوق يعني  

تقسيم بندي ديگري نيز وجود دارد که . شرح داده شد -وح مديريت عالي   سط -سطوح مديريت مياني 

  تمامي سه سطح فوق در سازمان را پوشش ميدهد که عبارتند از

- DSS 

- ES 

- OAI 

- Collaboration Technologies 

- Functional and information systems 

- Global Information systems  
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DSS  يا ms:  Decision Support Syste  

 

ميتواند   DSS.سيستم خاصي است که براي حمايت از تصميم گيري در سطح سازمان طراحي شده است

بصورت محاوره اي طراحي ميگردد در حالي که سه    DSS. در تمامي سطوح سازمان استفاده شود

  .بيشتر حالت مرور خروجيهاي سيستم را دارند  TPS,MIS,EIS سيستم 

امکان کار با داده   What-if Analysis .استفاده ميگردد  What-if امکان  براي حل برخي مسائل از 

و ميتواند مشاهده نمايد که . هاي مرتبط با مشکل را ميدهد که کاربر امکان تغيير با آن را خواهد داشت

  . تغييرات چه تاثيري خواهد داشت

  . ددتهيه گر  Mis يا   TPs ميتواند از منابعي مانند   DSS داده هاي 

  . خروجي ها بصورت گرافيکي يا متن خواهد بود

 

 :ميتواند به شرح زير باشد   DSS ساختار 

  

  داده ها و مدلها ، داده هاي وارد شده از طريق کاربر  وروديها

  پردازش محاوره اي داده ها و مدلها ، شبيه سازيها ، بهينه سازيها ، پيش بيني ها  پردازش

از طريق رابط هاي (، بازخور به کاربر سيستم    گزارشات گراف و متن  خروجي 

  )کاربري

  )توسط تمامي سطوح سازمان استفاده ميگردد  DSS هرچند ( مديران مياني   کاربران معمول
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  :براي نواحي مختلف سازمان   DSS مدلهاي معمول 

  

Cost Analysis , tax computation and analysis , budgeting Accounting 

Corporate planning T …  Corporate 

Level 

 product demand forcast , pricing strategy , market share 

analysis , sales growth evaluation , sales performance 

Marketing 

Discounted cash flow analysis , return On investment , capital 

budgeting , …. 

 finance 

 Product design , Production scheduling , transportation 

analysis , product mix inventory level , quality control , 

learning curve , plant location , material allocation , 

maintenance analysis , machine replacement , job assignment , 

MRP 

Production 

Linear programming , decision tree , simulation , project 

evaluation and planning , queuing , dynamic programming , 

network analysis 

 Management 

science 

Regression and correlation analysis , sampling , hypothesis 

testing 

Statistics 

  

  

 

ES   يا Expert Systems  :   

 

نوع خاصي از سيستم مي باشد که از متد دليل و برهان بر اساس دانش مربوط به آن مسئله بمنظور تهيه  

  .يک مشاوره ، بسيار شبيه افراد خبره  استفاده مي نمايد

  .دانش بشري ميتواند به شکلي قابل استفاده براي کامپيوتر تهيه گردد
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. اده مينمائيد سيستم يک سري از سئواالت ، همانند افراد خبره خواهد پرسيداستف  ESزماني که از 

پاسخها را بر اساس   ES. سئواالت ادامه مييابد و هر سئوال بر اساس پاسخ داده شده قبلي پرسيده ميشود

  )rule (قواعد .قواعد و اعمال تعريف شده مطابقت داده تا اينکه پاسخها سيستم را به راه حل برساند

  . نوشته ميشود  if-thenروشي براي کد کردن دانش است که عموما بصورت 

عبارت از اخذ دانش از متخصص و گردآوري و ترجمه آن به شکلي    ES مشکل ترين قسمت ساختن  

زماني استفاده ميشود که افراد متخصص گران و   ES. کامل که بتواند توصيه ها ساخته شود، ميباشد

  . کمياب باشند

 :حمايت شود عبارتند از   ESاليتهايي که ميتواند بوسيله فع

  

• Machine configuration 

• Automobile diagnosis 

• Financial Planning 

• Train and container loading 

• Computer user help desk 

• Software application assistance(for example Microsoft help "Wizards") 

 

 :نيز ساختاري دارد   ES مها مشابه ساير سيست 

  

  تقاضا براي کمک و جواب سئواالت  وروديها

  الگوهاي تطابق  پردازش

  توصيه ها و مشاوره ها  خروجي 

  )توسط تمامي سطوح سازمان استفاده ميگردد  ES هرچند ( مديران مياني   کاربران معمول

 

ES  

  :در اينتر نت  

  . از امکانات آن  پيشنهاد رستوران در يکي از ايالتهاستسايتي است که يکي  ww.exsys.com سايت  
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 OAS (Office Automation Systems)   : 

  

مجموعه اي از نرم افزارها و سخت افزارهاست که براي مديريت مستندات ، برنامه ريزي منابع ، و 

براي مثال يک تقويم الکترو نيک با هوش تمام برنامه ها را بررسي کرده و اولين . ارتباطات بکار ميرود 

  . ند پيدا مي کنددر دسترس هست) نفرات ، اتاقها ، تجهيزات(فرصت را براي زماني که تمام منابع 

  

 OAS ساختار يک 

  

  مدارک ، برنامه ها ، داده ها  وروديها

  دسه بندي ، بهم آميختن ، محاسبات ،   پردازش

  پيغامها ، گزارشات ، برنامه ها  خروجي 

  تمامي پرسنل سازمان   کاربران معمول

  

 

  

 :  Collaboration Technologiesتکنولوژيهاي همکاري 

  

سازمانها ، الزم است ترکيبي درست از نفراتي که با هم مجموعه اي از دانشها و  براي رقابتي بودن

  .تجربيات و مهارتها  را دارند  و توان حل سريع و سهل مسايل را دارند

سازمانها  نياز به تيمهاي انعطاف پذيري دارند که به سهولت گردآمده و مسائل را با کارايي باال و موثر 

اي مجازي ، شناور ، با تيمهاي با سايز متفاوت ، اعضاي تيم در حال اضافه يا کم اعضاي تيمه. حل کنند

  .شدن ، اعضا ممکن است مشارکت در چند تيم داشته  و عمر تيمها ممکن است بسيار کم باشد

براي ارتباطات تلفن و کاغذ مفيد نبوده و شرکتها نياز به تکنولوژي هايي مانند ويديو کنفرانس ، 

GroupWare  نرم افزارهاي جلسات الکترونيکي  ، مي ) کالسي از نرم افزارها براي کار گروهي( ها ،

  .باشد

  

Global Information systems  : 
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سيستمي که براي شرکتهاي  جهاني که در کشورهاي مختلف مثال ممکن است کارخانجاتي داشته باشند 

  . طراحي شده است 

  

ERP :  

است که بجاي قرار دادن اطالعات در مکانهاي مختلف سازمان آنان را   عبارت از سيستمهاي اطالعاتي 

  . قادر به گردآوري اطالعات حاصل از عمليات خود در يکجا مينمايد

يي يک گنجينه مرکزي  مشترک  براي تمام کاربراني که با هم تعامل و همکاري دارند تهيه مينمايد اين 

امکان  استفاده از اطالعات را بدون توجه به اينکه آنها کجا  مشترک  user interface امکان بهمراه يک 

  .کار ميکند  را فراهم مي آورد  application هستند و چه کسي با کدام 

ERP  به توسعه ارتباطات با مشتريان و تامين کنندگان  کمک مينمايد .  

عاليتهاي خارج از مرز سازمان نيز عالوه بر توجه اين سيستمها به ارتباطات اينترنتي ، تمرکز ميتواند به ف

  . گسترش يابد

ERP   ميتواند به سازمانها در يافتن روشهاي نوين افزايش بهره وريهاي حمل و اجتناب  و يا کاهش

  .غافلگير شدن ها ، کاهش هزينه ها ، افزايش رضايت مشتريان  و در نهايت افزايش سود سازمان گردد

ERP    وجود دارد و هر يک از آنها مجموعه اي از امکانات و به اشکال و سايزهاي متنوعي

زمان پياده سازي راه حلهاي يي موارد زيادي است که مديران بايد به . عملکردهاي منحصر بخود را دارند

 requirment يکي از مهمترين موارد عبارت از انتخاب و پياده سازي راه حلي است که . آنها توجه کنند 

bussiness  ان  را بهمراه مشتريان و تامين کنندگان را برآورده سازدهاي سازم  

  

  

بصورتهاي متنوعي از نظر شکل و سايز وجود دارند که هر يک فانکشناليتي و   Enterpriseسيستمهاي 

يکي از   ERP زمان تصميم گيري براي پياده سازي راه حلهاي  .امکانات منحصر بفردي را تهيه ديده اند

ن بايستي بدان توجه کنند اين است که کاربردهايي بايستي انتخاب و پياده سازي گردند موارد مهم که مديرا

که نيازهاي سازمان  را  برآورده سازند بهمان صورت که نيازهاي مشتريان و تامين کنندگان را برآورده 

  مي سازند 

  

تر کردن فعاليتهاي تجاري همانگونه که قبال ذکر شد سيستمهاي اطالعاتي با حمايت و يا ساده تر و موثر  

  . باعث افزايش برتريهاي رقابتي  خواهد شد
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هاي داخلي و بيروني ميتواند   bussiness process سيستمهاي اطالعاتي بمنظور حمايت و توجه به 

در بخش داخلي به حمايت از نواحي عملياتي و فرآيندها و يا فعاليتهاي داخل سازمان . استفاده شود

فعاليتها بصورت يک سري زنجيره اي مرتبط  که اطالعات داخل آنها در سازمان جاري اين . ميپردازد

در فرايندها ارزشها به اشکالي که انجام ميشود ) يا ارتباط(در هر محل . است  ميتواند در نظر گرفته شود

در براي مثال زمانيکه مشتري يک سفارش صا. اضافه ميگردد و اطالعات جديد و مفيد ايجاد ميگردد

اطالعات شامل اطالعات سفارش به بخش تدارک . مينمايد، سفارش در سيستم ثبت سفارش وارد ميشود 

سفارش ارسال ميگردد که در آن  کاال از انبار برداشته شده و بسته بندي شده و اطالعات اضافي ديگري  

عات را گرفته و و همچنين قسمت حمل نيز اطال. بنام ليست کاالهاي بسته بندي شده  توليد ميگردد

  . اطالعات جديدي بنام صورت کاالهاي ارسالي براي مشتري ارسال ميدارد

مقابل سيستمهاي ي که توجه به داخل سازمان دارند و فانکشنهاي داخلي را هماهنگ ميکنند ، سيستمهاي 

و تمام  ي با نگرش بيروني هماهنگي فعاليتهاي تجاري با مشتريان ، تامين کنندگان ، شرکاي تجاري ،

 IOS(Interorganizational برخي مواقع به اين سيستمها . کساني که بيرون سازمان عمل مي کنند دارد

Systems)  اين نوع کاربردها بعنوان مثال براي  هماهنگي جاري شدن اطالعات از شرکت . گفته ميشود

  .به عوامل آن  يا مشتريان که خارج سازمان هستند و بلعکس بکاربرده ميشود

براي نمونه . اشتراک اطالعات بين سازمانها کمک مي کند کمپانيها تغيير شرايط  بازار را سريعا  بپذيرند

اضافي براي محصول را بنمايد ، کمپاني اين )  component(، اگر مصرف کننده تقاضاي عناصر

ت کرده و اطالعات را از سيستمهاي اطالعاتي خودش مي تواند بدست آورده و بخش فروش را حماي

اطالعات کمپانيها . بصورت لحظه اي ارسال نمايد)  component(اطالعات را براي تامين کننده عناصر

زيرا .و تامين کنندگان آنها را  اجازه ميدهد نيازهاي مشتريانشان را بصورتي موثر و کارا براورده سازند

  .سازمانها پديد مي اورد که تغييرات بسرعت مشخص شده و مديريت ميگرددو اين يک برتري براي

ما اطالعاتي که بين سازمالنها ردو بدل ميشود را ميتوانيم بهمان صورتي که در داخل سازمان مي بينيم 

  .مشاهده نمائيم

يک کمپاني اطالعات را ايجاد کرده و آن را بصورت الکترونيکي به کمپاني ديگر   IOS با استفاده از 

  .ارسال ميدارد

  .و بدل شده سازمانها مشابه مشاهده داخل سازمان مي باشد  مشاهده اطالعات رد
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Internally Focused Application   :  

  

از آنجا که کمپانيها در صنايع مختلف فعاليتهاي تجاري خود را بطرق متفاوت انجام مي دهند ، يکي از 

را براي پشتيباني  اولين چالشهاي رودر روي سازمان اين است که بفهمد چگونه سيستمهاي اطالعاتي

  .فعاليتهاي داخلي تجاري بکاربرد

. تقسيم گردد)  Primary /Support Activity(نواحي فانکشنال ميتواند به فعاليتهاي اصلي و پشتيباني 

فعاليتهاي  اصلي ، نواحي فانکشنال داخل سازمان است که ورودي را پردازش کرده و خروجي توليد 

و فعاليتهاي پشتيباني  فعاليتهايي است که امکان انجام ) . کتاب 2 شخزنجيره ارزش در ب(مينمايد 

 .فعاليتهاي اوليه را فراهم مي نمايد

 

 

  

Firm Infrastructure      

Support  Human Resource  

Technology Development  

Procurement تهيه  

Customer 

service 

Marketing 

& sales 

Outboun 

logistics 

Operations & 

Manufacturing

Inbound 

Logistic 

Primary  

  

  

براي مثال زمانيکه . کمپانيها ميتوانند از سيستمهاي اطالعاتي براي پيگيري خدمات رساني استفاده نمايند  

گروهي از  مشتري براي تغيير محصول تماس مي گيرد دفتر خدمات رساني به مشتريان ميتواند به

  اطالعات مربوط به مشتري دسترسي داشته باشند 
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Externally Focused Application   :  

 

کمپاني ميتواند ايجاد ارزش . جريان اطالعات نه تنها داخل سازمان بلکه در بيرون آن نيز جريان مي يابد 

کمپانيها اين . ري و مشتريان اضافي نمايد با يکپارچگي کاربردهاي داخلي با تامين کنندگان ، شرکاي تجا

، که در آن اطالعات از زنجيره ارزش   Value Systemعمل را با ارتباط زنجيره ارزش داخلي با نام 

  يک کمپاني به زنجيره ارزش کمپاني ديگر جريان مي يابد

  

    B و کنار آن براي کمپاني   A براي نمايش شکلي در اصل شکل فوق را با عنوان کمپاني 

ميتواند بعنوان يک رودخانه اي از اطالعات که از منبع به مقصد   Value System ن حالت يعني در اي

  .در هر نقطه جرياني وجود دارد که از باال به پائين جريان دارد.جاري است

  

  

  :Enterprise انواع سيستمهاي  

 

هاي پکيجي برنامه هاي کاربرد.  Customبر دو نوع هستند ، حالت پکيج و سيستمهاي  .Entسيستمهاي  

برنامه    Custom در حالي که کاربردهاي  . نرم افزاري است که بوسيله افراد ثالثي نوشته شده است

  . هاي نرم افزاري است که طراحي و پياده سازي شده بطور شخصي و خاص

در سيستمهاي خاصي که در يک موسسه اجرا ميگردد و ميتواند در يک کامپيوتر بزرگ بوده و يا 

کامپيوترهاي شخصي باشند و بطور خاص براي  برآورد يک نياز خاص و يا يک دپارتمان خاص نوشته 

  Legacy Systems اين سيستمها را بنام . ميباشند   Stand-alone Application شده باشند بصورت 

  . مينامند زيرا قديمي تر هستند

 platformتبديل سيستمهاي قديمي که اطالعات را در  سازمانها ميتوانند امتيازات فراواني بدست آورند از

  Conversion فرآيند ! . هاي متفاوتي نگهداري ميکند ، به سيستمهاي دسترسيها را متمرکز نموده است  

 يکپارچه  بنام    Platform اطالعات نگهداري شده در سيستمهاي قديمي را به سيستمهاي جديد ، با 

ERP  شناخته شده است.  

براي  برآورد کامل  نيازهاي فعاليتهاي تجاري داخل سازمان طراحي شده است   ERP چه سيستمهاي اگر

  .ولي براي ارتباط اطالعاتي کامل با سازمانهاي بيروني طراحي نشده است
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ناميده   CRM و  SCM سيستمي که امکان ارتباط و تبادل اطالعاتي بين سازمانها را فراهم مينمايد بنام 

  .ميشود

  

  

BEST PRACTICES :  
  

  best practices براساس فرآيندهاي تجاري استاندارد صنايع طراحي شده که بنام    ERP کاربردهاي  

بسياري از کمپانيها سالها وقت صرف کرده اند تا فرآيندهاي تجاري را چنان طراحي نمايند . ناميده ميشود

که بمنظور پياده سازي فرآيندهاي استاندارد  BPR ش که باعث برتري آنها در بازار گردد بنابراين با پذير

 ERP  مديريت در زمان  خريد . انجام ميگردد ممکن است برتري آنها را در بازار از بين ببرد ERP  

چنان عمل مي   ERP برخي شرکتهاي ارائه کننده . بايد توجه ويژه نمايند   best practice به نواحي 

در حالي که برخي ارائه . باعث صرف زمان بسيار طوالني ميگردد  .Best p نمايند که عدم پذيرش 

کنندگان چنان امکاني ميگذارند که بتوان از بين انتخابها ، بتوان انتخاب نموده و امکان انعطاف پذيري در 

  .دارند) ونه همه بخشها(   BPR برخي بخشها بمنظور 

    

CRM  :  

  

 CRM  ربردهان آن اغلب با کا. بصورت پکيج ميباشند  بها اغل ERP   يکپارچه ميباشند تا اطالعات

 کاربردهاي   ERP همانند .داخلي و بيروني سازمان را بمنظور  خدمات رساني به مشتريان بکاربرند

CRM  مديران بايستي بدقت . نيز به اشکال گوناگون داراي امکانات  و ماژولهاي  متنوع ارائه ميگردد 

CRM   که نيازهاي خاص سازمان آنان  را جوابگو باشدي را انتخاب کنند.  

ماژول فروش  . فروش و خدمات . به دو دسته ماژول تقسيم ميگردد  CRMبطور کلي کاربردهاي 

و . بمنظور ياري به سازمان با فعاليتهاي قبل از فروش سازمان ، مانند بازاريابي و دورنماي بازار 

  .کمک مينمايد ماژول خدمات به خدمات پس از فروش سازمان

بمنظور گردآوري اطالعاتي در مورد بازي   CRM از کاربردهاي   NBA بعنوان مثال بسکتبال 

را قادر مي سازد تعهدات را مشخص تر نموده و   NBA اين اطالعات . بسکتبال از تمام دنيا مي نمايد 

  .لذا فعاليتهاي اضافي بازاريابي حذف ميگردد.بهتر عمل نمايد
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  SCM  :  

  

که . به تامين کنندگاني اطالق ميگردد که سازمان از آنها استفاده مي نمايد  Supply chain عبارت 

لذا . خود تامين کنندگان با تامين کنندگان ديگري ممکن است در ارتباط باشند . ميتواند بسيار متنوع باشد

  .عبارت زنجيره بدين منظور بکاربرده ميشود

 

 

 

 

  


