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نویسنده : گروه	تحریریه	آرین	سیستم

موضوع : نرم افزار اتوماسیون اداری

برای	تحقق	اهداف	کسب	و	کار	خود	مطالب	خواندنی	در	زمینه	مالی	و	اداری	را	در	سایت	آرین	سیستم	بخوانید	!	با	ثبت				

نام	در	سایت	،	شما	را	از	آخرین	مقاالت	و	تخفیفات	نرم	افزارهای	آرین	سیستم	با	خبر	خواهیم	کرد.

--------------------------------------------------------

www.ariansystem.net

اتوماسیون اداری اصفهان- دانلود نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان

اتوماسیون اداری ،	امروزه	با	توجه	به	پیشرفت	صنایع	و	تغییر	در	اهداف	کسب	و	کار	،	در	هر	سازمان	واجب	و	ضروری	
است.	اتوماسیون	اداری	با	تسهیل	در	برقراری	ارتباط	بین	بخش	های	مختلف	سازمان	باعث	بهبود	فرایند	ها	می	شوند.

در	واقع	این	نرم افزار اتوماسیون اداری ،	با	کاهش	زمان	و	هزینه	های	انجام	کارها	،	سازمان	را	در	رسیدن	به	اهداف	
خود	یاری	می	کند.	به	دلیل	اهمیت	این	موضوع	هر	ساله	نمایشگاه	های	مختلفی	در	این	زمینه	برگزار	می	شود	،	که	یکی	
از	مهم	ترین	آن	ها	نمایشگاه	اتوماسیون	اداری	اصفهان	بود	که	سال	گذشته	در	اصفهان	برگزار	شد	و	شرکت	های	مختلف	

به	معرفی	و	ارائه	محصوالت	خود	پرداختند.

تعریف اتوماسیون اداری

تعاریف	مختلفی	برای	سیستم	جامع	اتوماسیون اداري ارائه	شده	است	،	که	در	ادامه	به	تعدادی	از	آن	ها	اشاره	می	
کنیم
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• به انجام عملیات بدون دخالت انسان ها یا حداقل کردن این دخالت و تاثیر ، اتوماسیون گفته می شود. 	
در واقع سیستم اتوماسیون به معنای خودکار انجام شدن فرایند ها است

• اتوماسیون اداری ، با استفاده از کامپیوتر به جمع آوری اطالعات و پیام ها از بخش های مختلف سازمان 	
می پردازد

• سیستم های اتوماسیون به نرم افزارها و سخت افزار هایی گفته می شود که برای نگهداری اطالعات و 	
استفاده مجدد از آن ها استفاده می شود

• از 	 استفاده  با  را  مختلف  های  داده  و  اطالعات  پردازش  توانایی  که  است  سیستمی  اداری  اتوماسیون 
کامپیوتر دارد

	

بخش های مختلف اتوماسیون	اداری

• یکی از بخش های مهم در اتوماسیون اداری بخش دبیرخانه است	

• تهیه فرم برای مکاتبات از بخش های دیگر اتوماسیون اداری است	

• یکی دیگر از بخش های مهم سیستم اتوماسیون ، مدیریت کردن جلسات مختلف است	

• آرشیو الکترونیکی اسناد و مدارک از بخش های دیگر این سیستم است	

• از بخش های دیگر سایت سیستم اتوماسیون ، بخش مکاتبه های بیرون از سازمان است	

مزایای اتوماسیون اداری

• افزایش دادن تولیدات سازمان	

• کاهش هزینه های اضافی در سازمان	

• کاهش دادن مکاتبه های کاغذی	

• کاهش زمان انجام فرایندها	

• امکان انجام دادن فعالیت ها حتی در خارج از سازمان	

• توانایی نظارت دقیق بر فعالیت های کارکنان	

• کاهش اشتباهات انسانی در سازمان به دلیل خودکار شدن فرایندها	
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دانلود رایگان نرم افزار اتوماسیون اداری

با	توجه	به	مزیت	هایی	که	برای	سامانه	اتوماسیون	اداری در	این	مقاله	ارائه	شد	،	وجود	این	نرم	افزار	در	تمام	سازمان	ها	ضروری	
است.	به	همین	دلیل	در	پایان	این	مقاله	لینک	دانلود	نرم	افزار	اتوماسیون	اداری	رایگان	برای	افراد	و	سازمان	هایی	که	به	هر	
دلیل	توانایی	خرید	این	نرم	افزار	را	ندارند	،	قرار	داده	شده	است.	امیدواریم	این	نرم	افزار	که	یکی	از	بهترین	نرم	افزارهای	
اتوماسیون	اداری	است	مورد	توجه	کاربران	محترم	قرار	بگیرد	،	هم	چنین	پس	از	دانلود	اتوماسیون	اداری	می	توانید	راهنمای	

اتوماسیون	اداری	که	برای	استفاده	بهتر	از	نرم	افزار	قرار	داده	شده	است	را	دانلود	و	مورد	استفاده	قرار	دهید.

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب

یکی	دیگر	از	راه	های	استفاده	از	سیستم	های	اتوماسیون	اداری	،	استفاده	از	سیستم	های	اتوماسیون اداری تحت وب است	
که	در	سایت	اتوماسیون	اداری	ارائه	می	شود.

ویژگی های استفاده از سیستم جامع اتوماسیون اداری

• سرعت باال	

• کاربرد راحت	

• قابلیت ایجاد تغییر در کوتاه ترین زمان ممکن	

• قابلیت نصب بر روی انواع سیستم عامل های مختلف	

• ایمن بودن	

• انعطاف پذیری با تغییرات سازمان	

تمام	سعی	ما	بر	این	بود	که	در	این	مقاله	اتوماسیون	اداری	،	ویژگی	ها	و	دالیل	اهمیت	این	سیستم	را	بیان	کنیم.	امیدواریم	
مورد	توجه	شما	قرار	گرفته	باشد	و	استفاده	از	آن	باعث	افزایش	کارایی	در	سازمان	شما	شده	باشد.
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