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 مالحظات مديريتي و اجرايي پياده سازي سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان: نام کتاب 

   

    1384ترجمه دکتر علي اکبر جاللي   تاريخ انتشار) david olson(نوشته ديويد السون

  

  :بخشهايي از مطالب اين کتاب 

 

  .اشتميليون دالر هزينه در بر خواهد د 100تا  5سازمان بين  ERPپروژه هاي 

  

در صورتيکه سازمان بخواهد يک سيستم را بصورت کامال داخلي توسعه دهد بهتر است که اين پروژه با مهندسي 

در اين صورت نيازها ي سازمان . مجدد فرآيندها همراه باشد تا مزيت ايجاد شده براي سازمان حداکثر گردد

اين روش کند . اي سازمان طراحي ميگرددبصورت کامل شناسايي شده و سيستم بر اساس ساختارها و فرآينده

  ترين و طوالني ترين و پرهزينه ترين راه براي توسعه سيستم است

 

مجمومعه اي از مدولهاي محصوالت مختلف  ) Best of Bread(يکي از شکلهاي  سفارشي سازي ، گلچين نمودن

در اين حالت با ايجاد . از يکي ديگر  بعنوان مثال مدول منابع انساني از يک فروشنده و مدول برنامه ريزي. است

  رابطهايي ميتوان ارتباط بين مدولها و ساير منابع سازماني ايجاد مي گردد

 

   ERPزمان مورد انتظار براي راه اندازي پروژه 

  

  سوئد  امريکا  زمان راه اندازي

  %38  %34  ماه يا کمتر12

  %49  %45  ماه24تا  13

  %8  %11  ماه 36تا25

  %4  %6  ماه48تا37

  %1  %2  ماه 48بيش از 

  

 

دل براي انتخاب محصولي با ترکيب مناسب از بين . را آغاز نمود sap r/3شرکت دل پياده سازي  1994در سال 

ميليون دالر هزينه در  200سال و صرف  2وقت صرف نمود و پس از گذشت   SAPجدول پيکره بندي  3000

نميتواند تمامي   R/3تغيير داد طي اين دو سال در يافت که  ERPبرنامه خود را براي پياده سازي  1996انتهاي 

نرم افزار از شرکتهاي مختلف  12. از اينرو گلچين نمودن مدولها را پيش گرفت . نيازهاي او را برآورده نمايد
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 فزارنرم ا. نرم افزار اوراکل براي مديريت سفارشات گزينش شد . براي مديريت جريان مواد اوليه انتخاب گرديد 

Glovia     نرم افزار نيز يراي مديريت  12. براي کنترل توليد ، مديريت انبار و مديريت مواد به کار گرفته شد

  .براي مديريت نيروي انساني در نظر گرفته شد  sapنرم افزار . زنجيره تامين دل انتخاب گرديد 

  

 

طريق ابزارهاي تحليلي و آماري مورد يک مسئله بعنوان هدف مشخص شده و از ) data Mining(در داده کاوي

روش آزمون فرض شامل . بمنظور انجام تحليلهاي داده کاوي از دو روش استفاده ميگردد. کاوش قرار ميگيرد

 . بررسي و اثبات وجود يک رابطه بين داده ها مثال وجود ارتباط بين هزينه  بازاريابي و سود کل شرکت مي باشد

  

  

بانک داکوتاي شمالي پس از انجام داده کاوي اطالعات مشتريان به اين نتيجه رسيد که تقريبا تمام سود بانک  

لذا با شناسايي آنها و ارائه خدمات اضافي به اين مشتريان موجب . درصد از مشتريانش ايجاد ميشود 10توسط 

  .حفظ و افزايش تعداد آنها شد

  

 

بيمه ، بر اساس منطق شبکه هاي عصبي و با استفاده از داده هاي گذشته ، در نرم افزارهاي پيشرفته صنعت 

الگوي ادعاها در موارد مختلف مشخص شده و در صورت وجود مغايرت يک ادعا با الگوي  موجود ،  اين الگو 

مشکوک محسوب شده و بررسيهاي بيشتر بر روي آن صورت مي پذيرد تا  در صورت وجود حقه در کار 

  .مشخص گردد

 

  

  :توليد ناب 

توسط تويوتا طراحي گرديد و کليدي ترين اصول آن از بين بردن اتالفها از طريق حذف فعاليتهاي بدون  1950در 

  .ارزش در کل زنجيره تامين يک محصول است

اين روش حذف موارد و کارهاي بدون ارزش راهکارهاي را ارائه نموده و بر مسئله پيش بيني تقاضاي مشتري 

  .نمايدتاکيد مي
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  : ERPنرم افزارهاي الحاقي قابل نصب بر روي سيستمهاي 

  

  فروشنده  نمونه  نام نرم افزار

  Demand planner BAAN  برنامه ريزي تقاضا

 Warehouse Management Catalyst   مديريت موجودي

 Arabia Network Arabia inc  تدارکات الکترونيک

 Manage mfg Cincom  ارتباطات کسب و کار 

 Intelliprise American software inc  پيگيري سفارشات 

 CSW Camber  مديريت انباره هاي داده

 Enterprise Miner SAS institue   سيستم داده کاوي

 

  

در دوره نصب اين سيستمها ، سازمان بهم مي ريزد ، کارکنان احساس نا امني شغلي پيدا کرده و مديران از اين  

در نتيجه در مدت زمان کوتاه انها حس ميکنند که سازمان دچار چالش شده و انتظارات . اسندسيستم بزرگ در هر

با گذشت زمان مشکالت حل ميشود بطور کلي سه روش براي کنار آمدن با چالشهاي . آنها بر آورده نشده است

  :محيط کاري وجود دارد 

ي آورند و مهارتهاي کليدي را کسب در نهايت اين افراد منافع خود را بدست م –همکاري مشتاقانه  -1

  ميکنند

ابتدا مشکل از نظر رواني با سيستم مشکل دارند ولي بعد به گروه اول مي  –کنار آندن در طول زندگي  -2

 پيوندند

که شجاعانه پس از سرمايه گذاري سنگين آن  Dell گاه سيستم را کنار مي گذارند مثل  –جنگ با مشکل  -3

 را کنار گذارد

 
  


