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  :قدمه م

موارد زير .  اين نوشته برداشتهايي است که از منابع و مقاالت متعدد گرد آوري شده است  مطالب ارائه شده در 

  :قابل ذکر است 

برخي مطالب و شايد عمده آنها از طريق ارائه کننده هاي اين نرم افزار تهيه شده است و شايد در برخي  .1

  جنبه هاي تبليغي و اغراق داشته است  موارد

عموما چنين کاري که بصورت  انفرادي و بدون داشتن يک مرجع و راهنما و صرفا به جهت عالقه و  .2

کنجکاوي شخصي و  در زمان محدود و ساعات آزاد انجام ميگردد  نميتواند کار بدون ايراد و ابهامي 

)  دوست نشايد   ظلمات است بترس از خطر گمراهي قطع اين مرحله بي همرهي :  بقول معروف  (باشد 

. 

از آنجا که   بخشي از مطالب از منابع خارجي گرد آوري شده است ممکن است ترجمه و جمله بندي آن  .3

 .خالي از اشکال نباشد 

مقايسه نظرات و تعاريف و مطالب ارائه شده  و در برخي موارد اختالف بين آنها  ميتواند در نتيجه  .4

 .تر  موثر باشد گيري به

برخي مطالب و تعاريف عمدتا مربوط به نسلهاي قبلي اين نرم افزار ميباشد و  تکنولوژي کامپيوترو  .5

 ارتباطات عصر حاضر در نظر گرفته نشده است

از . رد ميباشد امو گونهاز اين زير برخي منابع مورد استفاده  ممکن است  چندان معتبر نباشند ذکر نمونه .6

سئوال شد پاسخ چنين   ERPو    MISيي که ادعاي ارائه اين نرم افزار را داشت تفاوت يکي از سايتها

 :بود 

MIS means Manager of Information Services 
  
ERP means Enterprise Resources Planning. 
Have a great day, 
  
Technical support manager, 
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  تاريخچه 

در اين سيستمها  برنامه هاي  ،  بود   Main frameاکثر سيستمهاي کامپيوتري بصورت  1970سال تا 

خاص و سفارشي و مطابق نياز آن سازمان يا موسسه و در سطحي محدود و در يک موضوع خاص  

دوره  اولين بسته نرم افزاري يک برنامه کوچک حسابداري بود که از فايلهاي در آن . تهيه و اجرا ميشد

  .ساده استفاده ميکرد

سالها بعد بسته هاي نرم افزاري با استفاده از بانک اطالعات رابطه اي تهيه شدند و زماني که اين نوع 

تفاده از اين نوع اسبرخي برنامه هاي نوشته شده قبلي جهت  ، بانک اطالعاتي تائيد و پذيرفته شد 

  .بناچار بازنويسي شد بانکهاي اطالعاتي ، 

در آن زمان نياز به بسته هاي . شرکت اي بي ام کامپيوترهاي کوچک خود را ارائه نمود  1980در سال 

لذا شرکتها  اقدام به تهيه نرم افزارهايي . نرم افزاري محسوس بود ولي تعداد نرم افزارها بسيار کم بود

 Manufacturing Resource)با تکميل آنان  ميتوان گفت اولين بسته نرم افزاري بنام نمودند و 

Planning )MRPII  کمپانيهاي ديگر نيز بدنبال اي بي ام اقدام به تهيه .توسط شرکت اي بي ام تهيه شد

  .و تکميل اين نرم افزار نمودند

رها امکان گردآوري نرم افزارهاي جدا اين نرم افزااز برخي  ،  نرم افزارها روز بروز کاملتر ميشد

به يک ديد کامل از فراهم مي آورد لذا کارکنان يک سازمان قادر   Applicationازهم را داخل يک 

  .را داشتند اطالعات مربوط به سازمان و اطالعات مورد نياز خود 

ا از ارتق   DB2و بانک اطالعاتي   IBM AS/400 با رونق فروش سيستمهاي  1990در سال 

MRPII   بهERP    فراگير شد و بيشتر سازمانها و موسسات در پي تهيه و ارائه اين سيستمها برآمدند.  

بطور کلي اگر بخواهيم يک نظر اجمالي روي تکامل نرم افزارها داشته باشيم ميتوان جدول ذيل را داشت 

:  

      

  Inventory Control Inventory Control  60دهه 

 Material Requirment Planning MRP  70دهه 

 Manufacturing Resource Planning MRPII  80دهه 

 Enterprise Resource Planning ERP  90دهه 

عصر 

  حاضر

Enterprise Resource Planning II ERPII  &  Extended ERP 

  

تنها يك   ERP،   1972تا سال   .ه و وجود داشت شروع شد 1960تقريبا از سال  ERP  مفهوماصل  

  .مفهوم بدون نام يا دسته بندي خاصي بود
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از مديران شرآت اي بي ام اين شرآت را ترك آردند تا بتوانند بمنظور تحقق  پنج نفر  1972در سال 

 SAP )System Applicationاين شرآت امروزه بعنوان . شرآتي را تاسيس نمايند ERPبخشيدن به 

and Products   ( بعنوان اولين شرکت  توانست آه شناخته شده است  ERP  را در يك نرم افزار

  . ه و توسعه دهدپياده سازي نمود ،گردآورده  

  .ميباشد ERP نرم افزار ارائه دهنده  بعنوان يكي از پيشگامان جهاني SAPامروزه 

  

  

  مختصر تعريف

  :راجع به موارد فوق ميتواند مفيد باشد  توضيح مختصري

  

Inventory Control   : ، وظيفه اصلي اين نرم افزارها ، تامين  و نگهداري  مواد شامل مواد اوليه

 . محصول نيم ساخته و محصول نهايي ميباشد

اطالعات موجودي از طريق ثبت اطالعات فرمهاي در گردش شامل وروديها،خروجيها وتعديالت انجام   

  . ميگردد

    

MRP  : مواد  احتياجات  ريزي برنامه)MRP ( :دهه  اوايلد در موا  احتياجات  ريزي برنامه  اوليه  طرح  

  اين. ايجاد شد )   BOM :  BILL OF MATERIAL(د موا  پردازشگر ليست  يك  برمبناي 1970

  آار با بسط  اين. آرد مي  جزء تبديل  توليد يا خريد اقالم  برنامه  والد را به  توليد اقالم  پردازشگر، برنامه

  قطعات  تقاضاي  منظور تعيين مواد، به  ليست  در طول  سطح  باالترين  محصول  نيازمنديهاييا انفجار   دادن

  افق  و سفارشها در طول  دردست  با موجوديهاي  شده  بيني پيش  ناخالص  تقاضاي  سپس. گرفت مي  صورت

 MASTER(توليد   اصلي  رنامهببعدها، . شد مي  مقايسه BOMاز  و در هر سطح  ريزي برنامه  زماني

PRODACTION SCHEDULE=MPS (توليد   فعاليت  ، آنترل)PRODUCTION 

ACTIVITY CONTROL) : PAC (ظرفيت  تخميني  ريزي برنامه  ) CAPACITY 

PLANNING= RCCP ROUGH-CUT (ظرفيت  احتياجات  ريزي برنامه  )CAPACITY 

REQUIREMENTS  PLANNING=CRP (شد  اضافه  ليهاو  سيستم  و خريد نيز به.  

  

 MRP آرد و نيز به مي  استفاده  از اطالعات  بااليي  حجم  به  و دستيابي  سازي ذخيره  از آامپيوتر براي  

  آرد؛ از اين مي  آمك  مانند مهندسي توليد و مواد در واحد توليدي  مختلفي  فعاليتهاي  ميان  ايجاد هماهنگي

  احتياجات  ريزي برنامه  افزاري نرم  بسته  اولين. وليد مهم، فراگير شدت  مديريت  تكنيك  يك  عنوان رو به

 REQUIREMENTS PLANNING( احتياجات  ريزي برنامه  ، سيستم MRPمواد

SYSTEM=RPS (شرآت  به  متعلق  IBMهاي سيستم   . بود MRP اول. داشتند  ليه، دو ايراد عمدهاو  
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با   متفاوتي  آامًال  نتايج  آن  و هر اجراي  نداشت  ثباتي  مواد، سيستم  ينتقاضا و تام  خاطر نوسانهاي به  اينكه

  بنابه -   موجودي  آاهش  جاي به MRPنوسانها،  خاطر همين به  اينكه ومد. آرد ايجاد مي  قبلي  اجراهاي

  .شد مي  موجودي  افزايش  و باعث  داشت  معكوس  تاثيري -  فروشندگانش  ادعاي

  

MRPII   :توليدي  منابع  ريزي نامهرب ):MRPII (مشكالت  در رفع  گام  اولين MRP بود   ، ايجاد شرايطي

  اين به. آند  را دريافت  الزم  هايدتوليد، بازخور  اجرايي  بتواند از سيكل MRP ريزي برنامه  سيكل  آه

بيانگر   بسته  حلقه MRP واژه. گرفت  شكل  بسته  حلقه MRP نام  به MRPاز  تري آامل  نوع  ترتيب

و  MRPتوليد،  برنامه اصلي  طراحي  عمليات  در آن  آه  است MRP سيستم  از توسعه  اي مرحله

 طراحي  با توسعه. اند شده  توليد و خريد مرتبط  فعاليت  آنترل  ظرفيت، با عمليات  احتياجات  ريزي برنامه

بسته،   حلقه MRP به  تجاري  برنامه  مالي  هاي نبهاز ج  پشتيباني  توليد و نيز باافزودن   برنامه اصلي

 MRP اين. بود  توليدي  منابع  آليه  مديريت  براي  رويكرد يكپارچه  يك  در حقيقت  آه  يافت  عينيت  سيستمي

 MRPاز  است  ترآيبي MRPII در نتيجه. گرفت  نام MRPIIيا  توليدي  منابع  ريزي يافته، برنامه  توسعه

  تحليل  ، قابليتMRPIIجديد   هاي در سيستم. تجاري-   مالي  ريزي برنامه  براي  اجزايي  عالوه ه، بهبست  حلقه

نيز   MRPII.  است  شده  فراهم  اي در حد گسترده) WHAT-IF(شود اگر مي  چه  صورت به  وضعيت

  :د ش  مواجه  شكالتيبا م  سازي پياده  هنگام

  

بايد   ادهاستف  بود و براي  موجود، نادقيق  و گزارشهاي )BOM( مواد  هاياز ليست% 98حدود  •

  .شد مي  روز و تصحيح به

  قدر ويژگيهاي ها آن برنامه  اين  نبودند؛ چون  موسسه  نيازهاي  جوابگوي  افزاري نرم  هاي بسته •

و فهميدند  را نمي  آن  درستي به  اي افراد حرفه  و حتي  شرآت  آارآنان  داشتند آه  گوناگوني

  آردند نمي  درك

 MRPIIزند، اما  مي  تخمين  آتي  مالي  دستاوردهاي  خود را براساس  موفقيتهاي  هر شرآتي •

  .نبود  موسسه  مالي  بلندمدت  دافاه  دادن نشان  قادر به

داشتند، در   تسلط  اطالعات  بر فناوري  بود آه  افرادي  افزارها مختص نرم  اين  اجراي  چون •

آنار   تدريج به گيرد و سيستم، آنها را در نظر نمي  آمد آه پديد مي  احساس  اين  نآارآنا  برخي

  .شوند مي  گذاشته

  افراد، درك  دهد آه مي  ها نشان سيستم  گونه از اين  آننده افراد استفاده  و تجربه  گذر زمان •

  شده اجرا مي  يكپارچه  طمحي  بايد در يك  آه  جديدي  عملياتي  افزار يا فرايندهاي از نرم  درستي

  .است  بوده  ناآافي  آموزش  امر حاصل  است، نداشتند و اين
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خود   ريزي برنامه  سيستم  سازي اجرا و پياده  فوق، شرآتها هنگام  و مشكالت  مسائل  دليل به •

  اقعدر اآثر مو  آنند آه  استفاده  شدند و ناچار بودند از مشاوراني مي  مواجه  بااشكال  مكررًا

  .بود  غير موثر و نامطلوب  حضور آنان

  

رشد   به  همچنان مواد  احتياجات  ريزي برنامه  هاي سيستم  سازي ، پياده1980  در دهه  ترتيب، اگرچه  اين به  

  درك  درستي به -توليد   اصلي رنامهب  طراحي  ويژه به -آنها   از قابليتهاي  داد، استفاده  خود ادامه  صعودي

  .ماند  خود باقي  برجاي  مچنانه MRPIIوMRPوارد بر   و انتقادات  مشكالت  و در نتيجه نشد

  

ERP   : وجود  به 80  دهه  از اوايل  موسسه  منابع  ريزي برنامه  هاي سيستم: سازمان   منابع  ريزي برنامه

  بر ويژگيهاي  ها، عالوه سيستم  اين .ميباشد  توليد و ساخت  طراحي  هاي آنها سيستم  آمدند و خاستگاه

  شامل  ، معموًال ERP به  شده  اضافه  ويژگيهاي. دارند MRPII از مدولهاي  بهتري  سازي اضافي، يكپارچه

  و گاهي  آيفيت  اسناد و مدارك، آنترل  و دستمزد، آنترل  حقوق  پرداخت  هاي انساني، سيستم  منابع  مديريت

  .شود مي  و تعميرات  نگهداري

  

ERPII   : بود آه  سازمانيگارتنر اولين   موسسه 2000در سالERPII  در يك . را تعريف آرد

نرم افزاري است آه به  سازمانها اجازه ميدهد بتوانند اطالعات     ERPIIتعريف آلي ميتوان گفت آه 

اين است   ERPIIاولين نكته در مورد . بيشتري را با شرآايشان از طريق اينترنت به اشتراك بگذارند 

آه آن يك مرحله تكاملي در اتوماسيون مديريت اطالعات  است و نه يك انقالبي آه دنياي تجاري را تغيير 

سال اخير  نرم افزارهايي  را خريداري و استفاده  آرده باشد بايد با  20هر فردي آه در . دهد

  .گام بعدي آنهاست  ERPII. آشنا باشد  ERPو  MRPاصطالحاتي مانند 

  

 ERPينه هاي پيدايش زم

 رشد قابل توجه تغييرات محيطي موثر بر سازمانها •

o تشديد رقابت ناشي از رابطه عرضه و تقاضا 

o مشتري مداري(حرآت از نياز مشتري  لزوم(  

o انتظارات محيط جهت تسريع در تصميم گيري و  اجرا  

o  تغييرات ناشي از پيشرفتهاي تكنولوژي اطالعات و ارتباطات 

 آسب وآار به بازنگري ديدگاهها وفرايندهايالزامات مربوط  •

o  تحول آيفي در خط مشي سازماني از شيوه محصول مداري به مشتري مداري و سپس

 رابطه مداري

o تحول تقسيم آار في مابين سازمانهاي مختلف  
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o  تغيير بنيادي از ديدگاه آارآردي به فرايندي   

   MRPIIتنگناهاي محصوالت نرم افزاري مبتني بر مفاهيم   •

o يت ناشي از رويكرد درون سازماني دمحدو 

o  تنگناهاي ناشي از محصول مداري بجاي مشتري مداري و فقدان رابطه مداري  

o يت آارآرد مداري به جاي فرايند مداري دمحدو  

o  تنگناهاي ناشي از وجود فواصل اطالعاتي  

o عدم پوشش آامل نيازهاي جديد  

 ICT) (رشد امكانات فن آوري اطالعات و ارتباطات •

o   گسترش شبكه ارتباطات 

o فراهم سازي  امكان تبادل اطالعات  

o توسعه امكانات سخت افزاري  

o توسعه روشهاي طراحي و ساخت نرم افزار  

o  توسعه نرم افزارهاي پايه  

o  توسعهGUI  هاي استاندارد  

o  توسعهRDBMS   ها  

o  ...  

  

  

  

  تعريف کالسيک

Enterprise Resource Planning   کلمات برنامه ريزي و منابع، .  سازماني يا برنامه ريزي منابع

  .باشد  Enterpriseتوجه اصلي در اين عبارات بايد به کلمه . دارند  ERPنقش کم رنگتري در تعريف 

در گردآوري دپارتمانها و فانکشنهاي يک سازمان داخل يک سيستم واحد يکپارچه  ERPتالش و خواسته 

  .فاوت يک سازمان سرويس دهي نمايدزهاي بخشهاي متاي است که اين سيستم بتواند به تمامي نيا

ساختن يک نرم افزار واحد که تمامي نيازهاي افراد بخش مالي را همانند نيازهاي بخش منابع انساني و يا 

  .انبار تجهيزات پاسخ بدهد کار چندان ساده اي نيست

که متناسب با نيازهاي آنان معموال هر بخشي از سازمان داراي نرم افزارها و برنامه هاي واحدي است 

تالش در ترکيب آنها و ايجاد يک نرم  ERP. ساخته شده است و آنگونه که آن بخش نياز دارد کار ميکند

در اين حالت تمامي .نمايد دارد افزار واحد يکپارچه اي که از يک بانک نرم افزاري واحدي استفاده مي

ستفاده مشترک از اطالعات بوده و ارتباط هرواحد با بخشها و واحد هاي يک سازمان به سهولت قادر به ا

چنانچه سازماني بطور کامل و صحيح اين نرم افزار را نصب . ديگري نيز به سهولت برقرار خواهد بود
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قابل عامل برگشت سرمايه  اطالعات و سيستم و رويه ها  يکپارچگي مزايا و امتيازات مربوط به  نمايد

  .خواهد شد توجهي 

معموال اين سفارش روي برگه  در رويه هاي دستي .دريافت يک سفارش را در نظر بگيريم براي مثال

هر بخش . در بخشهاي مختلف سازمان آغاز مينمايد ديگر اي ثبت شده و گردش خود را از سبدي به سبد

اع متناسب با سيستم خود کد گذاريهايي را انجام داده و پس از انجام مراحلي آن را به بخش ديگر ارج

در اين سفر طوالني اجراي اين عمليات باعث تاخيرات و گم شدن سوابق و حتي برخي مواقع . مينمايد

ضمن اينکه کسي بطور صحيح از وضعيت سفارش و مراحلي که طي کرده است . اشتباهات نيز ميگردد

ال براي بخش لذا مث. به سهولت آگاه نيست زيرا که سيستم واحدي براي انجام امور بخشها وجود ندارد 

مالي امکان دستيابي به سيستم انبار و ارسال کاال وجود نداشته و اطالع از وضعيت حمل سفارش از اين 

  . طريق ميسر نيست

ERP  سيستمهاي منفرد بخشهاي مالي و انبار و منابع انساني و توليد را آنار زده و آنها را با يک نرم

نيازهاي تمامي بخشها را کاملتر از سيستم قبلي برآورده افزار يکپارچه متحد که بطور کامل وظايف و 

و وظايف خود را انجام  بخشهاي مالي و توليد و انبار سيستمهاي خود را دارند.. ميسازد جايگزين مينمايد

بخش مالي قادر به مشاهده  مثال  شده و لذا متصل  مه بهواحد  نرم افزاريک در اين بخشها ولي  ميدهند 

  .به ارسال محصول ميباشد اطالعات مربوط

بحد کافي انعطاف پذيرند تا بتوان بخشهايي از نرم افزار ها را  ERPبسياري از فروشندگان سيستمهاي 

براي مثال بسياري از سازمانها ماژولهاي مالي و . بدون خريد تمامي بسته هاي نرم افزاري نصب کرد

  .ژول ها را به زمان ديگري موکول مينمايندرا مايلند نصب نمايند و بقيه ما ERPمنابع انساني از 

ERP تصور آنيد آه شما مديري باشيد آه تمامي اطالعات . روياي بسياري از مديران و مجريان است

در هر مورد نيازتان جهت انجام آارها و جهت آمك به ديگران براي انجام وظايفشان با يك اشاره انگشت 

  .امكان عملي شدن اين امر را فراهم مينمايد ERP. در دسترس باشد  و در هر مکان لحظه

در آسري از ثانيه توان دسترسي به  امکاناتي را فراهم مينمايد تا ERP ،  براي يك مدير اجرايي  

  .انجام اقدامات اصالحي روي آن را را دارا باشد مهم سازمان و اطالعات حياتي و

دارند زيرا بعنوان مثال آنها دقيقا موجودي  را دوست ERPافرادي آه در يك بخش توليدي آار ميكنند 

سيستم به آنان کمک ميکند تا بطور اتوماتيک هر لحظه که نياز دارند  ، انبارها را در هر لحظه ميدانند

  .قادر به سفارش مواد مورد نياز باشند

 ي اطالعات و رويه ها امكان يكپارچگي ، با به اشتراک گذاردن اطالعات بخشهاي مختلف سازمان 

تمامي بخشهاي يك سازمان فراهم ميگردد تا همه مديران و مسئولين اجرايي و آارآنان بخش توليد و 

  .بتوانند به نحو احسن وظايف خود را انجام داده و به خواسته هايشان برسند ... فروش و 

سيستم بديهي است تعريف فوق يک تعريفي که بيانگر تمامي مشخصه ها و ويژگيها و انتظارات از يک 

ERP    باشد را بيان نمي نمايد.  
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  ERPمحصول سيستم 

مشتري اصلي و هميشگي اين محصول . نيز محصول دارد ERPنظير هر آارخانه فيزيكي آارخانه 

اساسا اطالعات است آه با در اختيار گذاشتن ان به  ERPمحصول . مديريت و آارآنان سازمان هستند

نها بتواننددر پيشبرد سازمان و تصميم آوردتا آ بي را فراهم ميمديريت و آارآنان زمينه وبستر مناس

  :عبارتند از  ERPمحصول سيستم . ن ببرندآگيري امور آمال استفاده را از 

   TPSسيستم پردازش اطالعات 

   MISسيستم اطالعات مديريت 

   DSSسيستم پشتيباني تصميم گيري 

   EIS سيستم اطالعات مديران ارشد

داراي گزارشهاي مديريتي از پيش تعريف شده اي است آه به صورت  ERPمديريت در سطح اطالعات 

جزيي و آلي اطالعات مورد نظر مديريت را از داده هاي درون سيستم گرفته و از طريق سيستم 

محصول . اينگونه گزارشهامعموالبه صورت مستند قابل تهيه است . پردازش اطالعات استخراج ميكند

ERP  پشتيباني تصميم گيري بسيار پيشرفته تر از در سطح سيستمMIS در اين سطح . استERP  با

تجزيه و تحليل داده ها و اطالعات سيستم راهكارهاي متفاوتي را براي آمك به تصميمات مديران سازمان 

نان آو در قالب گزارشهاي مقايسه اي جداول و نمودارها و معموال به صورت فايلي به  وردآفراهم مي 

در اين حالت با توجه به مشخصات سيستم پشتيباني تصميم گيري مدير ميتواند با استفاده . ميشودعرضه 

وسناريوها و خبرهاي مختلف تصميم خود را ارزيابي ) what if(از توانمنديهايي نظير خاصيت اگر چه 

  .آرده و در نهايت تصميم مناسبي اتخاذ آند

در اين سطح گزارشهاي مقايسه اي و . رائه ميدهدمحصول خاص خود را ا ERPسيستم  EISدر سطح 

 ERPبازار سهام و مواد اوليه خروجي  ،  تجزيه و تحليل اطالعات برون شرآتي نظير وضعيت رقبا

از جمله توانائيها ي سيستم اطالعاتي عمليات در اين است آه به مدير اين امكان را ميدهد تا در . است

نها را بررسي آند و اثرات سازنده آچند سطح اطالعاتي ريزتر  مواجهه با اطالعات آالن بتواند تا

  . اطالعات مورد نظر مدير را ارائه آند

ترآيبي ساخته شود و با انواع ديگري از تكنولوژيهاي اطالعاتي عجين  ERPبعالوه ممكن است سيستم 

العات عمليات ؛ برنامه بعنوان مثال يك سيستم ترآيبي از سيستم پشتيباني تصميم گيري ؛ سيستم اط. گردد

پشتيباني ) expert system(ريزي منابع يا سيستم پشتيباني تصميم گيري آه بوسيله سيستمي هوشمند 

  .را شكل ميدهد ERPميشود 

  :ميتواند هر يك از موارد زير باشد ERPال محصوالت حره به

  ا نوشتهانواع گزارشهاي مديريتي ؛ ادواري و مقايسه اي در قالب جدول ؛ نمودار ي

پيشنهاد انواع استراتژيهاي سازماني و راهكارهاي مناسب در همه زمينه هاي توليدي و غير توليدي 
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يندهاي ساخت و توليد و در نهايت تحويل به مشتري و آاز تامين مواد اوليه وقطعات تا عبور فر( سازمان 

  )دريافت باز خورد از بازار و طي دوباره اين چرخه است

ريزيهاي ساخت و توليد به عنوان مثال برنامه ريزي نيروي انساني ؛ برنامه ريزي مواد انواع برنامه 

  ..اوليه ؛ برنامه ريزيهاي مالي ؛ ماشين آالت و تجهيزات و سرمايه اي و

ERP  يك  عنوان در سازمان، به  يا محصول  سفارش  يك  لحظه  به لحظه  وضعيت  دادن با نشان  همچنين  

  :دهد مي  زير ياري  سوالهاي  به  را در پاسخ  آند و شرآت مي  عمل ي گير تصميم  ابزار پشتيباني

  را توليد آنيم؟  محصوالتي  چه  خواهيم مي •

  توليد ما چيست؟  زماني  محدوديتهاي •

  سازيم؟ مي  را چگونه  محصوالت •

 سازيم؟ را مي  مقدار از آن  چه •

  دهيم؟ مي  توليد اختصاص  را به  منابع  چگونه  •

 چيست؟  مورد انتظار محصول  فيتآي •

  در برخواهد داشت؟  مقدار هزينه  چه  توليد محصول  •

  چقدر است؟  مشتري  رضايت  درجه •

  

  دو راه حل ايجاد سيستم

  

 .براي ايجاد سيستم اطالعاتي در يك سازمان دو راه حل وجود دارد

ارشناسان سيستم و نرم براي اينكار گروهي از آ :  توليد سيستم اطالعاتي مخصوص يك سازمان   -

افزار و سخت افزار و تكنولوگها ي سازمان با تجزيه و تحليل آامل و دقيق سازمان بصورت قدم 

بقدم و بررسي آليه زير سيستمها توسط متخصصين امر آليه مراحل توليد يك سيستم اطالعاتي را از 

وش بسيار زمان بر و پرهزينه اين ر. و برنامه نويسي تا پياده سازي انجام ميدهند ، طراحي شناخت

  .است ولي نتيجه آار مطلوب و آامال مطابق با نيازهاي سازمان خواهد بود

يعني سيستمهايي آه در سازمانهاي مشابه : ماده و سفارشي آردن انآخريد يك بسته سيستم اطالعاتي  -

در اين .اده شودمورد استفاده قرار گرفته و توسط شرآتهاي معتبر ارائه و پشتيباني ميگردد استف

روش عالوه برآاهش هزينه زمان آمتري نيز صرف خواهد شد ولي احتمال ميرود در پايان 

  . بخشهايي از سيستم مطلوب سازمان نباشد

  

الزم به ذآر است آه اگر سازماني تصميم به استفاده از روش دوم گرفت بايد فروشنده اي انتخاب شود آه 

  :شرايط زير را داشته باشد 

  .سوابق و تجربيات مناسب در اين زمينه باشد داراي -
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 .در سازمانها و صنايع مشابهي اين پياده سازي را انجام داده باشد -

 .بتواند هزينه آلي پروژه را تخمين بزند  -

 . بتواند زمان مورد نياز براي پياده سازي و سفارشي نمودن را مشخص نمايد  -

 . ن را مشخص نمايدآي و استقرار آامل بتواند فاصله زماني بين نصب سيستم تا پايدار  -

  . نحوه ارتقا و بهنگام سازي ان را مشخص نمايد  -

  

  ERPدر  استفاده از ساير نرم افزارها

 

موضوع حسابداري را نيز  MRPIIبه موجوديهاي آاال و مواد پرداختند و بعد از آن  MRPسيستمهاي 

زنجيره تامين مواد و آاال تا پشتيباني سيستمهاي سازمان را از  مجموعه آل ERPدر بر گرفت سپس 

يعني عالوه بر ديد سنتي ساخت و توليد ؛ ديد فروش با گزينه ها و قيمتهاي . مشتريان در بر ميگيرند

  .مختلف را نيز بايد ديد

؛ پايه اي است براي فرآيندهاي برنامه ريزي ؛ ساخت ؛ هزينه يابي  ERPساختار محصول در يك سيستم 

  .فروش و خدمات  ؛ قيمت گذاري ؛

را نيز پشتيباني آند ؟ مثال  PDMميتواند سيستم مديريت داده هاي محصول يعني  ERPسئوال اين است 

مديريت آرد؟ پاسخ آن است آه به وسيله  ERPاطالعات مهندسي در طراحي محصول را نيز ميتوان با 

  .ا به خدمت گيردنيز متصل شده و آنها ر CADميتواند بر ابزارهايي مثل  ERPواسطهايي 

  

   ERP مهمترين تفاوت

 Businessعمل ميكنند نه بر مبناي   Business Processبرمبناي  ERP بسته هاي نرم افزاري 

Function   و اين مورد مهمترين تفاوتERP  در . با ساير سيستم هاي اطالعاتي ميباشد.B. F    شيوه

در ) وضعيت فعلي(سازمان توضيح داده ميشوديند پردازش اطالعات در درون يك آگردش و انجام فر

يعني وظايف سيستم . اصولي و منطقي حاآم بر يك پردازش مد نظر خواهد بود درون .B.Pصورتيكه در 

بعنوان مثال . را به هر صورتي آه هست در قالب استانداردهاي مربوط به همان صنعت تبديل مي آنند

فرايند پردازش   .B.Pخاص خودشان ميباشد اما در  .B.F  سيستمهاي حسابداري در آليه سازمانها داراي

و انجام آار بطور اصولي و علمي آه در يك سيستم حسابداري وجود دارد و منحصر به سازمان خاصي 

آه البته بسته به نوع سازمانها تفاوتهايي وجود دارد آه اين امكان در نرم افزار . نميشود تعريف ميگردد

  .ه آه به ان اصطالحا بومي سازي  گويندپيش بيني شد  ERPهاي 

وقتي مشخص ميگردد آه    ERPشيوه انجام آار افراد را تغيير خواهد داد و آارايي    ERPبه دليل فوق 

نصب شود و تغييرات الزم در شيوه    ERPپيوندد اگر نرم افزار بوقوع ه اين تغييرات در يك سازمان ب

  .ينده خواهد بودآ   ERPمراتب بهتر از ه فعلي در سازمان ب آار افراد داده نشود بايد گفت سيستم
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سازمان مربوطه وارد يك سيكل همكاري  ،  نآ از فروشنده و استقرار   ERPبهمين منظور بعد از خريد 

) پروسس(يندآميشود و آنترل سازمان و شيوه انجام فر   ERPطوالني مدت با فروشنده سيستم نرم افزار 

  .مدآ در خواهد  تحت نظارت فروشنده

  

  ERPي ارائه کننده  آمار شرکتها

توسط شرکتهاي   ERPميباشد درصد  سهم بازار سيستمهاي   1997بر اساس آماري که مربوط به  سال 

  : مختلف  چنين اعالم شده است

  

SAP ………………..29 

ORACLE …………..10 

JD EDWARDS ……...7 

PEOPLESOFT……….6 

BAAN ……………….5 

SSA ………………….5 

JBA ………………….4 

MARCAM …………..3 

QAD ………………....2 

INTENTIA …………..2  

OTHERS …..……..…27 

  

    برخي محصوالت آن  و    SAPدر مورد 

  

اين راه حلها باعث بهبود . در دنيا ست   E-businessيکي از پيشروان تهيه کننده راه حل هاي  

ريان وسهولت و سادگي عمليات و دستيابي به فعاليتهاي تجاري روزمره مردم جهان و ارتباطات با مشت

  .بهره وري هاي بزرگي شده است

نرم افزار از شرکت  44500کشور جهان بيش از  120کمپاني در بيش از  17000امروزه بيش از 

SAP   را نصب کرده و استفاده مينمايند.  

 

ازمانهاي کوچک و طراحي شده براي برآوردن نيازهاي س:در تجارت   SAPراه حلهاي هوشمندانه 

با هزينه  که  ييبه راه حلها  سازمانها. کوچک و متوسط نيازهاي يکساني دارند سازمانهاي. متوسط 

  باشد نياز دارند نيازهاي انان همراه با رشد تجاري  پاسخ گوي اجرا  و تسرع ومناسب 
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SAP Business One   :  سازمانها را پوشش راه حل ساده و در عين حال قدرتمند که نيازهاي مشترک

مواردي از قبيل مسائل مالي و گزارشات و برنامه ريزي و اجرا و اتوماسيون فروش و موارد . ميدهد

طراحي شده براي کمپانيهاي کوچک  که پيچيدگي عملياتي . بسيار زياد ديگري پوشش داده شده است

  .کمتري دارند

Mysap.com   مجموعه اي از محصوالتERP    کمپاني معروف در کشورهاي  500که در بيش از

راه حلهاي آماده جامعي که نيازهاي سازمانها را برآورده مي سازدو امکان . مختلف استفاده شده است

نياز به درجه باالترعمليات که براي کمپانيهايي . تنظيم بهتر فعاليتهاي اجرايي صنايع را فراهم مي آورد

  :وارد زير تقسيم شده است به م   Mysap.comراه حل . در صنايع دارند 

1. Industry Solutions 

2. Solutions for Small and Midsize Businesses 

3. mySAP Enterprise Portal 

4. mySAP Supply Chain Mgmt. 

5. mySAP Customer Relationship Mgmt. 

6. mySAP Supplier Relationship Mgmt. 

7. mySAP Product Lifecycle Mgmt. 

8. mySAP Marketplace 

9. mySAP Business Intelligence 

10. mySAP Financials 

11. mySAP Human Resources 

12. mySAP Mobile Business 

13. mySAP Technology 

  

  

  در سازمان ERPويژگيها پس از استقرار 

  

  :رد پس از استقرار در سازمان ميتوان موارد زير را بر شم   ERPاز ويژگيهاي اصلي 

ايجاد سيستمهاي اطالعاتي يكپارچه در مقياس سازماني را تسهيل آرده و آليه حوزه هاي  -

   .را پوشش ميدهد... آارآردي از جمله توليد و فروش و

آليه فعاليتهاي سرويس دهي به مشتري را بهبود داده و بدينوسيله باعث  تقويت شرآت از  -

   .ديد مشتري ميشود

   .مختلف سازمان را از بين خواهد بردشكاف اطالعاتي بين اجزاي  -
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مواجه خواهند بود ) سيستمهاي تحت وب(آاربران اين سيستمها با صفحات آامال گرافيكي  -

   و لذا آار و اموزش سيستمها راحت بوده و آاربران از مزاياي وب بهره مند ميشوند

   .بهتر و آاراتر صورت ميپذيرد مديريت پروژه ها در سازمان ERPباوجود  -

قابل ... غلب مشكالت سازمان از قبيل آمبود مواد ؛ بهبود توليدات ؛ مشكالت آيفي وا -

   .بررسي و تجزيه وتحليل خواهد بود

ند بلكه فرصتي براي بهبود ناين سيستمها نه تنها نيازهاي فعلي سازمان را برطرف ميك -

   دنمستمر و اصالح فرايندها ي سازماني ميباش

  .  مها امكان پذير ميشوديكپارچگي آامل سيست  ERPدر  -

سيستمهاي پشتيبان تصميم   DSSدر سازمان از سرويسهاي ارزشمند   ERPبا استقرار  -

سيستم گزارشات مديريت  ميتوان   MRSسيستم اطالعات مديران ارشد و   EISگيري ؛ 

 بهره جست

  

  را مي پذيرند  ERPپنج دليل اصلي آه سازمانها 

  

جه به اينكه  همه افراد سازمان  از يك سيستم واحد و قابل اعتماد با تو : اطالعات مالي يكپارچه  .1

استفاده ميكنند جاي سئوال و شك و ترديد در مورد اطالعات براي آسي     ERP ايجاد شده بواسطه

  . وجود نخواهد داشت 

از زمان دريافت سفارش تا بارگيري و حمل و     ERPسيستم :اطالعات يكپارچه سفارشات مشتري  .2

  .ال صورتحساب مالي براي مشتري  حضور خواهد داشتارس

با اتوماتيك نمودن بخشي از فرايندها  ERP :  استاندارد  نمودن و سرعت بخشيدن به فرايندهاي توليد .3

استاندارد سازي و استفاده از يك سيستم مكانيزه يكپارچه واحد  باعث . باعث سرعت انان خواهد بود

  .صرفه جويي ذر زمان خواهد شد

جريان توليد حالت يكنواخت و روشني خواهد داشت آه باعث آاهش   ERPبكمك  :  آاهش موجودي .4

نياز به يك نرم افزار    ;براي بهبود زنجيره تامين آاال و مواد . موجودي در جريان ساخت خواهد شد

 .بيش از اين نرم افزار آمك خواهد نمود ERP تامين آاالست آه

  .منابع سازماني ستاندارد نمودن اطال عات ا .5

  

  انسانهايي خالق و ماهر

  

 ERP   ميگذارد ) با توجه به دامنه اختيارات و مسئوليتهايشان (با امكاناتي آه در اختيار هريك از پرسنل

بت و ربط سفارشها بپردازند به انسانهايي خالق و ماهر تبديل ميكند دمهايي آه صرفا بايد به ثآآنها را از 
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در حقيقت ابزارهايي در اختيار  ERP آه قادر به استفاده از توانايي ابزاري آه در اختيار دارند هستند

  .آارآنان قرار ميدهد آه سطح مشارآت انها را در امور مجموعه باال ببرد

  - ) knowledge workers( –نچه آه آارشناسان ان را پديده نمونه روشني است از ا  ERPرمان آ

وقتي آه همه سطوح پرسنلي سازمان از پائين ترين سطح تا باالترين نقطه هرم سازمان به سالح  . مينامند 

آگاهي و اطالعات مجهز باشند بهره وري آار افزايش مي يابد و ارزش افزوده بيشتر نسبت به ميزان 

د ميشودو آسب و آار سرعت ميگيردوهمه اينها به افزايش ميزان رضايت مشتريان سرمايه گذاري تولي

  .منجر خواهد شد

  

  

  

   commerce-eبا   ERPتطابق 

 

بحد کافي پيچيده است و   ERP. آماده نشده اند  e-commerceبراي مقابله با   ERPعرضه کنندگان 

فرادي که اطالعات سفارشات را پيگيري فرض شده است که ا. براي کاربردهاي عمومي تهيه نشده است

افراد فني که مهارت بااليي داشته و با اصطالحات فني نرم . و انجام ميدهند کارکنان سازمان خواهند بود

اما در حال حاضر مشتريان و تامين کنندگان نيز تقاضاي دسترسي به . افزار براحتي کار ميکنند

اطالعاتي از قبيل وضعيت . استفاده ميکنند دارند  ERPسيله اطالعات مشابهي که افراد سازمان از آن بو

را در قالبي ساده و راحت بدون درگير شدن با اصطالحات فني و ... سفارش و سطوح موجودي انبار و 

  .سازمان تقاضا دارند  WEBاز طريق سايت   ERPاختصارات 

  ايجاد نمايد  ERPه سيستم کانالهاي دسترسي جديدي ب  ITباعث خواهد شد بخش  e-commerceلذا 

  ) business-to-consumer(يکي براي مشتريان  -

  ) business-to-business(و ديگري براي تامين کنندگان و شرکاي آنها  -

مصرف کنندگان و مشتريان .  خواستار هستند ERPسيستم  از اين دو گروه اطالعات متفاوتي را 

ستند و تامين کنندگان و شرکاي آنها خواهان خواستار اطالعات وضعيت سفارش و صورتحسابها ه

  .اطالعاتي متفاوت هستند

خواهند   WEBوضعيت دشواري براي برقراري ارتباط نرم افزار خود با   ERPعرضه کنندگان قديمي 

را نيز در نظر داشته اند کار زياد دشواري جهت   e-commerce  متقابال عرضه کنندگاني که . داشت

  .نخواهند داشت  WEBتمشان با در دسترس بودن سيس

را  e-commerceآنها از عرضه کنندگاني است که تجربه توسعه سيستم با   ERPبراي سازمانهايي که 

نداشته اند بهترين راه و شايد تنها راه داشتن ترکيبي از کارکنان داخلي سازمان و مشاورين  و پيمانکاران 

  .جهت انجام اين مورد ميباشد
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-eبا   ERPاين است که داشتن يک برنامه خوب و کامل نکته اصلي يکپارچگي در هر حال مهم 

commerce ميباشد.  

اين است که اينترنت هيچوقت توقفي ندارد در  ERPو  e-commerceيکي از موارد دشوار يکپارچگي 

. بزرگ و پيچيده است و نياز به نگهداري و گاها توقف دارد ERPهاي سيستم  Applicationحالي که 

  Websiteباعث عدم فعال بودن   ERPدر اين حالت راه حل خوشايندي نيست زيرا فعال نبودن سيستم 

  .خواهد شد

،  انعطاف پذيري خاصي را در سيستم پيش بيني   ERP  برخي عرضه کنندگان کارآزموده و مجرب 

را  جهت ارتقا و ) ت در ارتباط اس  Webکه با (   ERPنموده اند به نحوي که در حالي که شما سيستم 

  .در حال کارباشند  Webدر  e-commerceهاي   Applicationتغيير متوقف نموده ايد  

  ERPهايي که با  Applicationبدون توجه به ( e-commerceو   ERPمشکل کار همزمان 

نظر اين است که ناچارند همواره نرم افزارهاي جانشين را نيز در )  CRM , SCMکارميکنند مانند 

 ERPها در واقع نقش منتقل کننده ها را بازي ميکنند اطالعات را از سيستم   Applicationاين . بگيرند

اين نوع نرم . و ساير نرم افزارها مي فهمند تبديل مينمايند  e-commerceگرفته آن را به صورتي که 

  .افزارهاي واسطه اي اخيرا رشد زيادي داشته اند

  

  

  

  

  

  

  .را برآورد نکنيد  ERPهزينه هاي 

  

 ERPمهم است بسياري از هزينه هاي مستقيم   ERPداشتن تصويري کامل و دقيق از هزينه هاي پروژه 

اما اين هزينه ها .واضح است و اغلب بودجه بندي شده و بوسيله برنامه ريزان پروژه کنترل ميگردد 

  .نيستبراي سازمان پيش خواهد آورد   ERPبيانگر تمامي  هزينه هايي که 

هزينه هاي مستقيم شامل هزينه هاي . آنچه که مهم است برآورد نکردن تمامي هزينه هاي پروژه است

Application  اين . ها و ابزارها ي نرم افزار استApp.   ها عموما براي چند کاربر حق استفاده و

هاي براساس وب پيش   .Appليسانس داده ميشود بنابراين مطمئن باشيد که براي پروژه پيش بيني شده 

  .پيش بيني نشده است  ERPخواهد آمد که در سيستم اوليه 
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در حال حاضر  رقابت مختصري بين . مورد بعدي قابل مالحظه مربوط به سيستم مديريت داده هاست

وجود دارد و برخي از آنها تالش ميکنند از بيش از يک بانک اطالعاتي استفاده   ERPارائه کنندگان 

  . نمايند

جربه نشان داده است شما احتماال بيش از آنچه براي سخت افزار پيش بيني کرده بوديد نياز خواهيد ت

به توصيه مشاوران (ناچار به دو برابر کردن فضاي ديسکها   ERPدر يکي از پروژه هاي . داشت

ات شبکه را و تجهيز  , CPU , Diskهمچنين نبايد ارتقاي .  ندشد) متخصص که نياز آن را اعالم نمودند

  .فراموش کرد

احتماال بخش عظيمي از هزينه ها مربوط به پرسنل اصلي و غير اصلي پروژه و مشاوران و مديران 

هزينه هاي مربوط به آموزش آنان را نبايد فراموش . خواهد داشت... پروژه و افراد جديداالستخدام و 

  . کرد

به انتقال دانش فني است از وجود اين مورد در هاي با مشاوران عموما شامل بخش زيادي مربوط دقراردا

زمانيکه بودجه مشاوران اصلي را در نظر گرفته ايد بايد مشاوران ديگري که . قرارداد بايد مطمئن بود

  .براي بررسي و مميزي و کنترل پروژه  الزم است نيز در نظر گرفته شود

ته شود هزينه نگهداري و ارتقاي سيستم از ديگر هزينه هايي که قبل از شروع پروژه بايد در نظر گرف

انند که چه چيزي را ميدکم نخواهد بود مطمئن باشيد که مديران ارشد شما   ERPارتقاي سيستم .  است

  .براي دراز مدت تعهد کرده اند و فقط زمان ابتداي پياده سازي را در نظر نگرفته اند

  

   :    ERPنامشهود  هاي هزينه

 

ن آيکي از مواردي است که بودجه اي کمتر از مقدار واقعي به  آموزشينه معموال هز   :آموزش  -

مجبور به يادگيري نه    طور ثابت به  آارآنان    باال است، چون  خيلي  آموزش  هزينه. تخصيص مييابد

   . تنها محيط نرم افزار بلکه يادگيري  فرايندهاي جديد نيز ميباشند

کپارچگي با ساير نرم افزارهايي که در حالتهاي خاص براي تست واتصال و ي:   تست و يکپارچگي -

   .يک سازمان تهيه ميگردد از ديگر مواردي است که در بودجه بندي کمتر ديده ميشود

اضافه کردن نرم افزارهاي جديد تنها شروع هزينه هاي  ) : Customization( بومي سازي -

. ز بومي سازي هسته خود نرم افزار استهزينه بسيار باالتر  عبارت ا. است  ERPيکپارچگي با 

و نرم افزار ارائه شده  قادر به پاسخگويي يکي   ERPاين مورد زماني اتفاق ميافتد که عرضه کننده 

از فرايندهاي سازمان شما نيست و شما تصميم ميگيريد  نرم افزاررا به گونه اي  که طبق خواسته 

  . شمابايد عمل کند تغيير دهيد  

انتقال داده ها از سيستم  قبلي سازمان  مانند اطالعات مشتريان و اطالعات طراحي :   ها تبديل داده -

  هزينه براست  ERPمحصول و تامين کنندگان  به سيستم 
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منظور ه بايد با اطالعات سيستمهاي بيروني ب  ERPاغلب اطالعات سيستم :  تجزيه وتحليل داده ها  -

 Dataه به آناليز هاي زيادي نياز دارند بايد هزينه کاربراني ک. تجزيه و تحليل ترکيب شود

Warehouse  را در بودجه سيستمERP  در نظر داشته باشند.  

زماني که کاربران قادر به مشارکت و انجام تعهدات خود نباشند :  مشاوره کارشناسان رده باال -

ايد براي  طرفهاي مشاور براي اجتناب از اين امر سازمانها ب. هزينه هاي مشاوره بسيار باال ميرود

بعنوان مثال چه تعداد از افراد . در زمان آموزش کارکنان سازمان اهداف مشخصي را تعيين نمايند

  .مديريت و يا تست نرم افزار را ياد بگيرند امکان و توانسازمان بايد 

ن وابسته به کارکنا  ERPبديهي است موفقيت و پيشرفت :  جايگزيني بهترينها و برجسته ها -

خبر بد اينکه سازمان ناچار به . برجسته و باهوش سازمان و بخش سيستمهاي اطالعاتي است

همچنين براي افراد متخصص اگر اجازه داده شود سازمان را . جايگزيني افرادي است که نياز دارد 

  .ترک کنند بعدا بايد بعنوان مشاور  حقوق دو برابر زمان قبل پرداخت نمود

سازمانها  تصور ميکنند زمانيکه نرم افزار نصب شد اعضاي تيم پروژه برخي : اجراي تيمي -

افراد پياده کننده . خانه رفته نميتوان ب  ERPاما بعد از .ميتوانند به کارهاي روزمره خود برگردند

کار کرده اند و بعنوان مثال بيش از افراد بخش   ERPسيستم بسيار با ارزشند زيرا آنان کامال با 

  .ند فروش را ميدانندفروش  فراي

  پروژه  مديريت  آننده، وجود داشتن گمراه  عوامل  از مهمترين  يكي .  براي  حصول نتايجنتظار ا -

تيم . به محض نصب نرم افزاررا  دارند  ارزش  آوردن  دست انتظار به  آه  است  سنتي  افزاري نرم

  ERPم از اين انتظارات  توسط هيچکدا.  پروژه ممکن است انتظار پاداش و تشکر داشته باشند

در برخي موارد تا اجراي کامل و طي زمان طوالني نميتوان به بهبودها و نتايج .برآوره نخواهد شد

  . آن پي برد

بسياري از مشکالت اجرايي از آنجا ناشي ميشود که همه چيز .   ERPمشکالت بعد از نصب  -

ني که افراد کارها را به روشي که آشنا بوده اند زما. متفاوت از آنچه قبال کار ميکرد بايد کار کند

نتوانند انجام دهند تا زمان کسب مهارت دچار پريشاني شده و لذا فعاليتهاي سازمان متشنج خواهد 

  .شد

  

  

   ERPريسک 

  

کمي بيشتر از    ERPالبته ميزان ريسک . ريسکها معموال  دراثر تغييرات زياد سازمانها وجود دارند  

 .سازمانهاستتغييرات در 
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بزرگترين ريسک عبارت از ريسک مالي است و سرمايه گذاريهايي که براي پياده سازي سيستمهاي 

ERP  در سازمانها انجام ميشود.  

به صورت   ERPبسياري از راه حلهاي . ريسک ديگر عبارت از عدم اطمينان به خود نرم افزار است

در حالي که بسياري از سازمانها بايد آن را . ميگردد بسته هاي نرم افزاري که  قبال طراحي شده ارائه

. مطابق شرايط خود تغيير دهند و اين تغييرات ترديد در مورد صحت عملکرد نرم افزار را افزايش ميدهد

بسياري از سازمانها پيش از خريد نرم افزار تحقيقات کاملي در مورد اينکه آيا تمامي نيازها پاسخ داده 

  .ميدهند و اين در زمان اجراي عملکردها در آينده خود را نشان خواهد دادشده يا نه انجام ن

  ERPمشکالت 

   

بخش عمده اي  و مهمي از   ERPهزينه هاي . يک راه حل بسيار پر هزينه است   ERP : هزينه ها .1

  برنامه ريزي براي پياده سازي است

ماه پياده سازي  18تا  12انها تجربه  بسياري از سازم. معموال يک فرايند زمان بر است   ERP  :زمان  .2

 . سال زمان بعد از پياده سازي براي  مشاهده نتايج حاصل داشته اند 3و يک تا 

به جهت  نحوه انجام  وظايف به روشي جديد و فرايندهاي جديد وکاربردهاي جديد ،  زمان و  :   آموزش .3

هت عدم تمايل افراد به تغيير رويه اين مشکل عظيم به ج. هزينه زيادي جهت آموزش صرف خواهد شد 

 .هايشان است و زماني که اجبار به تغيير ميشوند با بي ميلي سيستم جديد را خواهند پذيرفت

پذيرش کامل توسط . بدون پذيرش تمام و کمال سيستم جديد مشکالت زيادي بروز خواهد نمود : پذيرش .4

 .دون پذيرش همه امکان پذير نخواهد بودب   ERPدستيابي به  اهداف . همه بسيار سخت خواهد بود 

  

  ERPدورنماي 

  

در آينده ما شاهد افزايش . هنوز موارد بسياري براي بهبود آن وجود دارد   ERPساله  40با تاريخچه ي 

در آينده بسيار   ASPاستفاده از صفحات .  صفحات تحت وب  و بانکهاي اطالعاتي شي گرا خواهيم بود

  . زياد خواهد شد

زمان کمتري جهت پياده    ERPبسيار گسترش يافته و با بهبود آن پروژه    ERPد و استفاده از کاربر

هزينه ها بسيار بغرنج شده و نياز به افراد متخصص باتجربه اي خواهد بود تا . سازي خواهد داشت

. زياد خواهد شد و لذا هزينه هاي پياده سازي بسيار. بتوانند نرم افزارهاي پيچيده را راه اندازي نمايند

قرار دادن ( تغيير خواهد يافت البته ايده و اساس و اهداف   ERPجزئيات راه حلهاي سيستمهاي 

آن تغييري )  دپارتمانها و افراد داخل سازمان در يکجا به منظور افزايش ارزش و دارايي هاي سازمان

  . نخواهد نمود
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  در اين زمينه شرکتهاي ايراني برخي 

  . در نمايشگاه جي تکس حضور داشته است  ERPبعنوان  ارائه کننده  :  ر    عصر دانش افزا -

  . در نمايشگاه جي تکس حضور داشته است  ERPبعنوان  ارائه کننده  :  ايران سيستم   -

به بازار   ERPنرم افزار خود را با عنوان   1382طبق برنامه قرار است تا آخر سال : رايورز   -

  .ارائه دهد 

  )شرکت در يک  مصاحبه ه نظررئيس هيئت مدير: (ران سيستم شرکت همکا -

مطالعاتي داشتيم و تاآيد هم داشتيم آه به اين موضوع اهميت خاصي   ERPما سال گذشته در زمينه 

را در سطحي وسيع و عميق  ERPبدهيم ولي بعد به اين نتيجه رسيديم آه در حال حاضر نميتوان 

را خيلي خوب نميشناسيم ما هنوز به  ERPاول اينكه ما خودمان : علتهاي مختلفي دارد . مطرح آرد

دوم اينكه به دليل مورد اول ما  . تشخيص روابط بين سيستمها را در حدي آه دنيا رسيده نرسيده ايم

نميتوانيم توليد آننده محصول خوبي در اين زمينه باشيم و ديگران اين آار را در حد بااليي انجام داده 

ديگر اينكه سازمانها و نهادهاي آشورماهنوز امادگي استفاده   .  چرخ را ازنو اختراع آنيماند مانبايد 

ميخواهد بعد اظهار نيازها و بحث  ERPما مراجعه ميكند و از ما ه مشتري ب. را ندارند  ERPاز 

دارد لذا در يك جمع بندي  به نظر من ضرورت   .نهايتا به يك سيستم حسابداري و مالي قناعت ميكند

  .ن مسلط شويم اهميت زيادي بدهيم آبعنوان يك تكنولوژي آه حتما بايد به      ERP آه به

  

  با شکست مواجه ميشود؟  ERPچرا اکثر مواقع پروژه 

  

. مجموعه اي از عمليات شامل حسابداري و توليد و انبار کاال و مواد است  ERPدر ساده ترين حالت 

ناچار بايد پرسنل سازمان خود را با روشهاي کاري حاصل از نرم   ERPبراي حصول فوايد  بيشتر از 

اگر افراد دپارتمانهاي مختلف يک سازمان اعتقاد به اين امر که روشهاي کاري درون . افزار وفق دهند

ERP  نداشته باشند در مقابل استفاده از نرم افزار مقاومت  ،  بهتر از روشهاي جاري و قبلي آنهاست

خواهند خواست که نسبت به اعمال تغييراتي در  جهت هماهنگي با روشهاي   ITبخش نموده و يا از 

مباحث . شکست ميخورد  ERPاين نقطه اي است که پروژه . اقدام نمايد  ERPجاري آنها با سيستم 

سازمان در . جانبي و  غير فني نحوه نصب و يا حتي نياز به نصب نرم افزار را زير سئوال خواهد برد

ي طوالني و هزينه بر جهت بومي سازي و تغييرات نرم افزار متناسب با خواسته هاي روساي باتالق

نرم افزار را ناپايدارنموده و نگهداري آن را ) Customization(بومي سازي. قسمتها  فرو خواهد رفت

  .در زمان استفاده مشکل خواهد کرد

دنبال ه گوش ميرسد معموال  به ب  ERP داستان تکان دهنده اي که در گزارشات مربوط به سيستمهاي

به جهت تطابق با متدهاي کاريشان انجام داده   ERPتغييراتي است که سازمان در بخش اصلي سيستم  

  .بسيار بيشتر از وظايفي که سازمان انجام ميدهد آنان را پوشش ميدهد ERP زيرا . است 
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دات سريعا اقدام نمايد بعالوه تعدادي از ميتواند نسبت به رفع ايرا  ITدر بسياري از موارد بخش 

هر سازماني متفاوت با . سازمانهاي بزرگ ميتوانند در برخي موارد از بومي سازي اجتناب نمايند 

فردي دارد که عرضه کننده نرم افزار در زمان توليد و توسعه ه ديگري است و روشهاي کاري منحصر ب

برخي سازمانها به اشتباه فکر ميکنند تغيير عادات افراد ساده  .آن نميتواند همه آنها را مد نظر قرار دهد

اجبار افراد سازمان به استفاده از نرم افزار براي بهبود  روشهاي . تر از بومي سازي نرم افزار است

  .کاريشان  بمراتب مبارزه سخت تري است

  .ست خواهد خوردبه احتمال زياد شک ERPاگر سازمان در مقابل تغييرات مقاومت ميکند پروژه 

  

  

  

  

   ERPدو مشکل اساسي 

  

به داشتن  ERPامروزه سيستمهاي . چنين نرم افزار محاط و آاملي نميتواند يك شبه پياده سازي گردد

آلكسيوني از نرم افزارهاي آاربردي بزرگ آه تمامي آنها در يك بانك اطالعاتي رابطه اي گردآوري 

  .درازا مي انجامده ب سال و يا بيشتر 3تا  2نها و لذا نصب تمامي آ. شده اند گرايش دارند

  :دراصل در قدرت آليدي و اصلي آن نهفته است  ERPدو مشكل اساسي سيستمهاي 

  يك نرم افزار جامع يكپارچه آه تمامي جوانب سازمان را در نظر داشته  -

  .و بر اساس تكنولوژي يك بانك اطالعاتي رابطه اي باشد -

  

BPR  وERP شدني دوقلوهاي جدا ن  

  

 Business Processمهندسي مجدد فرآيندها يا    (  BPR , ERPسازمانها در برخورد با  

Reengineering  (دو گزينه در پيش روي خود دارند : 

  فرايندها بپردازند  Reengineeringبه    ERPقبل از انجام   -1

  .صرفنظر نمايند   Reengineeringپرداخته و از   ERPمستقيما به  -2

خود را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و از ميان  در گزينة اّول  سازمان نياز داردآه فرآيندهاي جاري 

قرار گيرد    Reengineeringنمايند شناسايي شده و مورد  آنها فرآيندهايي آه ايجاد ارزش افزوده نمي

هاي درون  Applicationه خلق ارزش افزوده براي مشتريان گردد و در مرحلة بعد به توسع تا منجر به

اقدام نموده و اين سيستم  به برآوردن نيازهاي سازمان ERP پرداخته و يا با استفاده از يك سيستم سازمان

روش احساس خوب مالكيت نسبت به  در اين. را مطابق با اين احتياجات داخلي سازمان اصالح آند
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آنها نسبت به نتيجه اي آه در آن نقش دارند  درست فرآيندها در آارآنان پيش آمده و اين مورد با درك

  .همراه مي باشد

  "به عبارتي . ابزارهاي استاندارد انجام آن قرار دارد با آمترين انحراف از ERP درگزينة دّوم اجراي

استانداردهاي جهاني اين سيستم درتمام سازمانها قابل  "و   "يک سايز و اندازه مناسب همه است 

درآمده و سازمان بايد  ERP فرآيندها در شرآت بايد مطابق با مدل همة. نظر است مد  "استفاده است

پيشنهاد شده است  ERP را اصالح آند و آارها را به همان شكل آه در سيستم روشهاي آاري جاري خود

  .در آورند 

رستي از اين آارکنان درك د   ERP   واضح است که با انتخاب فرآيندهاي استاندارد از بستة نرم افزاري

آارآنان احساس مالكيت . تغييرات نداشته و احتماًال در مرحلة اجراي سيستم دچار مشكل خواهند شد

دست داده و همچنين در آگاهي نسبت به فرآيند حاضر نيز ابهام براي آنها به  نسبت به فرآيندها را از

 فرهنگ و فقدان, مانيفني روي ساختار ساز ابه جز موارد ذکر شده  نگرش صرف. مي آيد وجود

  . بوجود آورد    ERP مشارآت آارآنان مي تواند مشكالت بزرگتري را بر سر راه اجراي پروژة

  . ناپذير است نيز به صورت آامل امكان   ERP ضمن آنکه رسيدن به منافع استاندارد پيش بيني شده در

فرآيندهاي خود را بر طبق  سازمان فقطدر سازمان اين خواهد بود آه    ERPپيامد ناشي از انجام پروژة  

  .ناشي از اشتباه خود شده است و دچار هزينه هاي زياد, نموده    Reengneeringاستانداردها 

  

  متناسب با نحوه انجام امور سازمان خواهد بود؟ ERPآيا 

  

عاليتهاي فعلي بدانند آيا نحوه انجام ف ERPبراي سازمانها بسيار مهم است آه قبل از شروع پياده سازي  

  در نظر   گرفته شده است ؟  ERPسازمان در بسته هاي نرم افزاري  استاندارد 

ميكنند به جهت پي بردن به عدم حمايت نرم  ERPعلت اينكه سازمانها مبلغ هنگفتي صرف پروژه 

  :  در اين حالت دو کار ميتوان انجام داد. افزارهاي فعلي از فرايندهاي عملياتي مهم سازمان است 

تغيير فرايندهاي سازمان و همسو و همساز شدن با نرم افزار آه  به معناي تغييرات عميق  -

که اين مورد امتيازات ( در فرايندهايي که زمانهاي زيادي در سازمان  اجرا شده است بوده 

و باعث  دگرگونيهاي زيادي در  مسئوليتها و نقش افراد خواهد شد ) ويژه اي خواهد داشت 

  ) سازمانهاي معدودي قابل هضم خواهد بود براي و(

آه باعث آندي پروژه شده و  : ا تغيير در نرم افزار و متناسب نمودن ان با فراينده -

و باعث بازنويسي  بخشهايي از سيستم . خطاهاي احتمالي را در سيستم باعث خواهد شد

ارائه  نيز مشکل بوده و باعث  ERPخواهد شد که اين مورد براي عرضه کنندگان 

  .ويرايشهاي ديگري از نرم افزار خواهد شد
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  ERPنگرشي  دقيقتر و کاملتر به 

 

  : الزم است آنرا از چند ديد متفاوت بررسي کرد     ERPبراي درک کامل  سيستم 

کامپيوترها ابزاري ايده آل براي . عبارت از يک سيستم مديريت داده ي  ساده است ERP : نگرش اول 

در . ميباشند... ي از داده ها از اطالعات تقاضا و بازار تا اطالعات توليد و انبار و مديريت حجم عظيم

  .يک سيستم گزارشات تجاري براي سازمان ميباشد  ERPاين نگرش ،  سيستم 

اين اطالعات ميتواند گزارش گيري .بعنوان مخزن  اطالعات سازماني است   ERPلذا در اصل سيستم 

  .د مختلف ارائه شده و يا با مشتريان و تامين کنندگان به اشتراک گذارده شودشده و به مديران و افرا

است که به ان  بعنوان سيستم جامعيت داده ها مينگرد در   ERPاين نگرش يک ديد محدود به سيستم 

حالي که  داده ها به تنهايي ارزشي ندارند بلکه آنچه که  ارزشمند است اطالعات و دانش حاصل از 

  .آنهاست

را پياده سازي ميکنند برگشت سرمايه ي صرف شده براي   ERPسازمانهايي که با اين ديد و هدف 

  .را بدست نمي آورند  ERPسيستم 

  

را گروهي از ماژولهاي مرتبط بهم که با     ERPعبارت از ديدي است که در آن سيستم  : نگرش دوم 

م مشترک و  عمومي و ساده  از هدرک  و ف اين شايد يک. يک بانک اطالعاتي ارتباط دارند ميداند 

بدون دانستن . است که به  ماهيت طبيعي يکپارچگي ماژولهاي سيستم  محدود ميشود   ERPسيستم 

موثر و کارا و قابل اجرا   ERPماهيت و طبيعت يکپارچه ماژولهاي درون سيستم ،  فهميدن   اينکه يک 

  .  چگونه است ، مشکل است

  

صرفا بعنوان يک برنامه نرم افزاري ساده نمي نگرد بلکه آنرا   ERPنگرش به اين : نگرش سوم  

مجموعه اي از قواعد و رويه هاي استفاده شده براي برنامه ريزي توليد  و همچنين تهيه گزارشات 

  .متفاوت در يک سازمان ميداند

ي که يک سازمان زمان. است ) MRP(عبارت از برنامه ريزي  احتياجات مواد   ERPقلب هر سيستم 

ميگيرد بايد بداند که در واقع فلسفه و منطق توليد را نيز خريداري   ERPتصميم به خريد يک سيستم 

  .مينمايد

. به منظور سازگاري با ساير فلسفه ها و منطق توليد  تغيير داده ميشوند  ERPبسياري از سيستمهاي 

يد آنرا بعهده دارند طق و فلسفه سيستمي که خرافراد بخش خريد عهده دار  مسئوليت درک و فهم کامل من

  .،  ميباشند 
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در اين نگرش که ممکن است  منجر به برگشت  سرمايه گذاريهاي انجام شده  براي : نگرش چهارم 

  :گردد ، فرآيند به صورت زير عمل مينمايد    ERPسيستم 

نامه هاي استراتژيک تعريف ابتدا مديريت جهت هاي استراتژيک سازمان را در برنامه تجاري و بر 

سپس به  تمامي  بخشهاي کوچکتر اين اطالعات ابالغ شده و بوسيله افرادي که درگير در ايجاد . مينمايد 

در اين حالت يک سلسله مراتب شامل اطالعات برنامه . برنامه و پذيرش آن نبوده اند ، پذيرفته ميشود

   ERPن براي توصيف نماهاي ارتباطي يک سيستم ريزي شده در باال و اطالعات اجرايي آن در پائي

  .است

يک ابزار ارتباطي براي    ERPاز اين ديد . جريان اطالعاتي از باال به پائين و از کل به جزء است 

انتقال برنامه هاي استراتژيک و جهت گيريها به برنامه هاي تاکتيکي و در نهايت به فعاليتهاي عملياتي 

تباطي امکان اصالح منابع تخصيصي و ديگر تنظيمات برنامه در سطوح باالتر اين حلقه بسته ار. است

  .را فراهم مي اورد

با افزايش پيچيدگي تجارت و با همراهي تجهيزات مربوط به داده ها لزوم وجود انباره بزرگ اطالعاتي 

ن تبديل داده به اي. براي نگهداري و دسته بندي داده ها و تبديل آن به اطالعات و دانش آشکار ميگردد

اطالعات در طي يک حلقه بسته ارتباطي از عمليات داخل کارگاه به سطح باالتر فعاليتهاي برنامه ريزي 

  .است

بعنوان يک انبار اطالعاتي و يا تبادل با بانک اطالعاتي و گرفتن داده ها و  تبديل    ERPسيستم 

  .ي دار عمل مينمايداطالعات حجيم بدست آمده  به عنوان  مديريت اطالعات معن

  

را  ERPاين نگرش اطالعات سيستم . بعنوان سيستم مديريت دانش نگريسته ميشود   ERP: نگرش پنجم 

به دانشي که ميتواند بوسيله مديران و مجريان و افراد استفاده گردد ارتقا ميدهد تا بطور موثر تر به توليد 

  .در بازار رقابتي پيش روند محصول پرداخته و با مشتريان ارتباط داشته باشند و

اين نگرش عبارت از اتوماتيک نمودن رويه هاي قديمي و غير عملياتي و بوروکراتيک بوسيله سيستم 

 ERPرا در سيستم " تقريبا هر چيزي ممکن است " اين نگرش عبارت . است    ERPگرانقيمت و جديد 

  .بيان ميکند

رمندي در دسترس است تمامي موانع شکسته شده و  افق با تمامي اين دانش که با  اشاره انگشت هر کا

  هاي جديدي گشوده ميشود

  :ميتواند شامل   ERPدانش درون سيستم 

  اطالعات عادات خريد مشتري  -

  قابل اعتماد بودن فروشندگان  -

  تاثيرات يک تکنيک توليد خاص  -

  سطح بهره وري يک خط توليد خاص  -
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  . ل يا سرويس خاصي استفاده ميشودو دانشهاي متفاوتي که جهت توسعه ي  محصو -

  

شامل تمامي سوابق اتفاقاتي که داخل سازمان و يا سازمان با يک واحد بيروني پيش آمده    ERPسيستم 

  .اگر اين دانش خوب مديريت و آناليز شده و خوب توزيع گردد ميتواند قابل ارزش باشد. ميباشد 

ک ديد قدرتمندي است که ميتواند سازمان را براي بعنوان يک سيستم مديريت دانش ي ERPنگرش سيستم 

  .دستيابي به دست آوردهاي استراتژيک عظيمي هدايت نمايد

و فقط زماني قابل دسترسي  باالترين درجه امتياز و برتري است ERPسطح مديريت دانش براي سيستم 

ظور دستيابي به بعنوان يک سازمان دهنده و  عامل کارگشا  براي سازمان بمن ERPاست که سيستم 

  .اهداف سازمان استفاده گردد

  

هرچه يک ، همانگونه که در باال مي بينيم ميتوان موارد فوق را بعنوان يک سلسله مراتب در نظر گرفت 

يعني سيستم مديريت داده ها به سمت باالتر يعني سيستم مديريت    ERPسازمان از رده اول و کم سيستم 

لذا در زمان پياده . کسب خواهد نمود باارزش تر خواهد بود  ERPسيستم  دانش حرکت کند آنچه را که از

بايستي اين پنج رده توسط سازمان درک شود تا  آنچه که  از پياده سازي سيستم   ERPسازي سيستم 

ERP  مد نظر سازمان است   ، حاصل گردد.  

يوتري يا يک فلسفه و منطق عبارت از يک برنامه ساده کامپ ERPتجزيه و تحليل نهايي اينکه سيستم 

يک بسترو بدنه  براي سازماندهي ، تعريف و استاندارد نمودن  ERPيک سيستم . توليد و تجارت نيست 

فرآيندهاي تجاري که براي برنامه ريزي موثر و کنترل سازمان براي استفاده از دانش خود بمنظور 

  .دستيابي به امتيازات و موقعيتهاي بيروني است

  

  :نمونه  ERPلي يک سيستم اجزاي اص

  

را  ERPعبارت از شناخت عناصر و اجزا و ماژولهايي که سيستم  ERPروشي ديگر براي شناخت 

هر عنصر با بانک اطالعاتي مرتبط ميشود و اشتراک اطالعات براي تمام . تشکيل داده اند ميباشد

  .ماژولهاست

  

- Business & Strategic Planning 

- Resource planning 

- Executive Decision Support  

- Sales & Operation Planning  

- Customer Relationship Management (CRM) 
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- Order entry , Quoting , and product configurator 

- Master Production Schedule (MPS) 

- Rough cut Capacity Planning 

- Material requirments planning (MRP) 

- Detailed capacity planning 

- Production activity control (PAC) 

- Manufacturing Execution System (MES) 

- Issuing material to jobs 

- Advanced Planning and Scheduling(APS) 

- Financial  

- Costing 

- Engineering 

- Human resourse 

- E-Commerce 

  

  :  Extended ERPو   ERPتفاوت بين 

ERP  Extended ERP  

قصد بهينه سازي تمامي زنجيره تامين را با همکاري شرکاي  بهينه سازي هاي داخل سازمان مي پردازدبه  

 .تجاري خويش دارد

ميتواند با تمامي نواحي و سطوح سازمان  ارتباط برقرار   محدود به اصالح فرايندهاي توليد و توزيع ميباشد

  نمايد

ي محدود به فرايندهاي توليد فروش و توزيع و مال

  است

و فرايندهاي استاندارد ي که مخصوص    B2Bشامل ارتباط 

  .هر صنعتي است ميباشد

از مرزهاي سازمان فراتر رفته و با شرکاي تجاري براي   توجه به فرايندهاي تجاري داخل سازمان دارد

تکميل فرايندها بدون توجه به فاصله سازمان با شرکا مرتبط 

  .ميشود

داخل سازمان استفاده اطالعات ايجاد شده و در 

  ميشود

اطالعات يکسان ميتواند بوسيله شرکاي تجاري مجاز به  

  دسترسي به اطالعات به اشتراک گذارده شود
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ERPII   چيست ؟  

  

تغييرات زيادي در انعطاف پذيري و فانكشناليتي سيستمها اعمال شده است  شايد بزرگترين امكان اضافه 

. باشد آه نرم افزارها قادر به صحبت با ديگر نرم افزارها هستند  عبارت از اين مورد  ERPشده حول 

شناخته  EAI(Enterprise Application Integration)داخل سازمان اين مورد ممكن است به عنوان 

با   Point-to-point؛ ارتباط  Web Servicesدر حالي آه بيرون از سازمان با عنوان . شده باشد

  .يگر امکانات  تبادل اطالعات باشديا د   XMLاستفاده از 

  

در يك تعريف آلي ميتوان . را تعريف آرد  ERPIIشرآت  گارتنر اولين آسي بود آه  2000در سال 

نرم افزاري است آه به  سازمانها اجازه ميدهد بتوانند اطالعات بيشتري را با شرآا     ERPIIگفت آه 

اين است آه آن يك مرحله   ERPIIلين نكته در مورد او. يشان از طريق اينترنت به اشتراك بگذارند 

هر فردي . تكاملي در اتوماسيون مديريت اطالعات  است و نه يك انقالبي آه دنياي تجاري را تغيير دهد

  MRPسال اخير  نرم افزارهايي  را خريداري و استفاده  آرده باشد بايد با اصطالحاتي مانند  20آه در 

  .گام بعدي آنهاست  ERPII. آشنا باشد  ERPو

  

  نياز دارد؟   ERPIIچه آسي به 

  

نصب آرده اند و در حال حاضر دنبال روشهايي براي  ايجاد   را   ERPيا    MRPسازمانهايي آه   

با . هستند ... امكان دستيابي مشتريان و شرآايشان به اطالعات برنامه ها و تحويل و توليد و موجودي و 

سازمانها ميتوانند زمان انتقال اطالعات را از يك محل به محل ديگر آاهش  اعمال روشهاي جديد اين

بجاي پاسخگوييهاي  مستقيم به مشتريان در مورد حمل و تحويل آاال مشتري ميتواند  به اطالعات . دهند 

اينكه تامين آننده منتظر ارسال  به جايو .دسترسي داشته باشد  on lineتامين آننده اش به صورت 

  .آار آند  on lineعات بروز رسانده شده مشتري باشد ميتواند با اطالعات بروز رسانده شده و اطال

  

وارد دنياي اينترنت شده اند تا بتوانند فرايندهاي   SCMو    CRMطي ساليان گذشته نرم افزارهاي 

ها را در يك نرم تمامي اين  ERPII. تجاري را آه با  بيرون از سازمان در ارتباط است  پشتيباني آنند 

بمنظور   ERPسيستمهاي : امده است  ERPIIهمانگونه آه در توصيف . افزار ترآيب نموده است

يكپارچگي و بهينه سازي فانكشنهاي داخلي سازمان از قبيل توليد و مالي و توزيع و نيروي انساني استفاده 

. ن استآان و شرآاي تجاري بسوي يكپارچگي فرايندهاي تجاري  سازم ERPIIدر حالي آه . شده اند

ERPII  شكل دهيE-business  بطور . را آه بر اساس اينترنت پايه گذاري شده  است را بر عهده دارد

اطالعات سازمان را از بيرون  و يا داخل سازمان بدون درنگ  در دسترس قرار  ERPIIخالصه 
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سازمان  با قرار دادن سريع .ده است و نتيجه اينكه  هر آسي براي انجام وظائفش  بهتر تجهيز ش.ميدهد

اطالعات  در اختيار شرآاي تجاري وفاداري و ثبات قدم مشتريان را بدست آورده و سرويسهاي بهتري 

  .از شرآا آسب خواهد نمود

  

  دارد؟)  ERPII( آيا سازمان نياز به سرمايه گذاري در تكنولوژي جديد 

  

نرم افزارهاي موجود آه براي تامين . كنولوژي است بيش از صرف هزينه براي ت  ERPIIالبته چالش  

براي سازمانهايي آه در يك نواحي . آنندگان و شرآا قابل استفاده نباشد مانع استفاده و همكاري خواهد شد

محدود و مشخص فعاليت مي آنند مشكلي نيست ولي براي توليد آنندگاني آه با دنيا در ارتباطند مسئله 

  .متفاوت خواهد بود

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

دسترس بودن و هزينه ها و آيفيت محصوالت و خدمات  داشته باشند  بلكه در آيفيت اطالعاتي آه براي 

  .اشته باشندمصرف آنندگانشان با همكاري شرآايشان ميتوانند منتشر آنند نيز بايد رقابت د

هاي     Applicationپديدار شدن استاندارهاي جديد براي يكپارچگي زنجيره تامين و يكپارچگي  

. را پيشنهاد مينمايد  ERPسازمان و بهينه سازي فرايندها تجاري ؛  افزايش بهره وريهاي سيستمهاي 

برخي توليد آنندگان  نياز به  معني اين است آهه شناخته شده ب  ERPIIپذيرش استاندارهاي جديد آه بنام 

  . ارتقا و جايگزيني سيستمهاي پياده شده داشته وسود حاصل از اين ارتقا  را بر هزينه ها ارجح بدانند

  

  چيست ؟    ERPIIو رسيدن به   ERPمحرك اصلي و فشارهاي  اين تغييرات به 

  .براي برخي توليد آنندگان  فشار از طرف مشتريان بزرگ  خواهد آمد  -

  . براي برخي ديگر از طرف  تامين آنندگان  پرقدرت اين فشار بر تغيير اعمال خواهد شد -

  .همچنين ممكن است فشار ناشي از رقابت نيز عامل ديگري باشد -

  .و در نهايت فشار ممكن است از درون سازمان باشد  -

ا ناچار به آماده سازي صرف نظر از اينكه فشارها از آجا ناشي ميشود اين فشارها خواهد امد و سازمانه 

  .خود خواهند بود

  

  

  

  منابع  و مقاالتبرخي فهرست 

  :آتب 

Integrated learning for erp success      by   kalm. Kapp 
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  ترجمه دآتر مهدي غضنفري    PMSسيستمهاي مديريت توليد 

  

  : مجالت 

  26و  25مجله صنايع نشريه دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف شماره 

  125و  124و  121تدبير شماره هاي 

  82شبكه شماره هاي خرداد و تير و مرداد 

  39بزرگراه رايانه شماره 

مقاالت اشنايي با سيستمهاي اطالعات  – 82هفته نامه هاي ذوب اهن اصفهان شماره هاي مرداد ماه 

  مديريت

  

 :مقاالت ساير
 

• The ABCs of ERP    by christopher kock 

• High education ERP  lesson learned    by    dave swartz  ,  ken orgill 

• Why have ERP systems sales slowed down     from  Decisionworks  comp. 

• BPR or ERP  what comes first     by     sunil thawani    

• Getting it right with ERPII   by  joe fornadel  

• 10 commanments of ERP implementation    by angshuman  bonerjee 

 

  :سايتهاي اينترنتي  

• Sap.com 

• Decisionworksonline.com 

• Intelligenterp.com 

• Metagroup.com 

• Cio.com 

• ITtoolbox.com 

• Abaci.com 

• Zdnetindia.com 

• Generation.co.uk 

• Gcis.ca 


