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  چكيده
دل، يكپارچه سازي، امروزه فناوري اطالعات در جهت تبا. اند هزاره جديد را هزاره اقتصاد خدمات و فناوري ناميده   

 ميالدي با توجه به پيشرفت فناوري ارتباطات 90در دهه . انتقال سريعتر و مناسبتر اطالعات به ياري شركتها آمده است
در نتيجه با . اي كه تمام بخشهاي شركت را پوشش دهد و هماهنگ سازد، مطرح شدعات، ايده سيستم يكپارچه و اطال

نگر كه   وظايف واحدهاي متعدد درون سازمانها، اهميت و نياز به نرم افزارهاي جامعتوجه به تخصصي شدن فعاليتها و
موقع با توجه به كليه اجزاي سيستم را ريزي، تجزيه و تحليل اطالعات و استخراج گزارشهاي يكپارچه و بهتوانايي برنامه

  .بود) ERP(چه منابع سازمانيريزي يكپارحاصل اين ايده، سيستم برنامه. داشته باشد، به وضوح احساس شد
سيستم هاي برنامه . پروژه هاي سيستم هاي اطالعاتي نسبت به ساير پروژه ها با مخاطرات بيشتري روبرو هستند    

ريزي منابع سازمان از لحاظ اندازه، حجم فعاليت ها و دامنه شمول بزرگترين سيستم هاي اطالعاتي موجود به شمار مي 
 در نتيجه ضروري  اين سيستم بسيار باال و مدت زمان مورد نياز براي آماده سازي نيز طوالني است،، هزينه استقرار آيند

است قبل از استقرار اين سيستم اهداف دقيق و روشن سازمان براي استفاده از اين سيستم و همچنين نيازمندي هاي 
.  براي پياده سازي اين سيستم انجام گرددكسب و كار شناسايي شده و يك ارزيابي اوليه جهت تعيين آمادگي سازمان

 و ERPسپس سيستم هاي   مطرح مي شود،ERPبدين منظور در اين تحقيق ابتدا تاريخچه شكل گيري سيستم هاي 
اجزاي آن معرفي شده، اهداف و مزاياي به كارگيري آن مورد بررسي قرار مي گيرد و در نهايت يك برنامه پياده سازي 

ستم در سازمان به همراه فاكتورهاي حياتي موفقيت در هر مرحله از اين برنامه معرفي مي جهت استقرار اين سي
  )حقيقي(.شود

  
    ها كليد واژه

  )MRP(برنامه ريزي نيازمندي هاي مواد، )ERP ( برنامه ريزي منابع سازمان سيستم
  مقدمه 

ين محيط رقابتي و همراه با تغييرات شديد در    با كوتاه شدن دوره عمر محصوالت ، سازمانها قادر نخواهند بود در ا
فناوري ، منابع زيادي را براي توليد محصوالت جديد صرف نمايند و به عبارتي بايد به فكر استفاده بهينه از منابع باشند 

بر همين اساس و در جهت استفاده بهينه از منابع سازمان ، مشكل اصلي مديران كمبود اطالعات راجع به منابع . 
امروزه استفاده از . ازمان نيست بلكه مسئله اصلي همان چگونگي استفاده از حجم زياد اطالعات در سازمان ميباشد س

سيستمهاي اطالعاتي كه يكي از دستاوردهاي فناوري اطالعات در سازمانها ميباشد به يك ضرورت تبديل گشته و 
ديد كه بستگي به تفكر مديران ارشد سازمان و شناخت و سازمانها را در جهت استفاده هر چه بيشتر از اين فناوري ج

فناوري اطالعات به عنوان ابزاري قوي در . درك آنان از اهميت اين سيستمها در امورسازمان دارد ، ترغيب خواهد كرد 
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حالت جهت آمادگي سازمانها براي رقابت در عرصه جهاني و افزايش كارايي سازمان و همچنين تغيير ساختارسازمان از 
هرمي و مقاوم در برابر تغيير به ساختار مسطح با سطوح كمتر مديريت و درجه باالي تغيير و انعطاف پذيري مورد 

به عبارت ديگر فناوري اطالعات در سازمانها با حذف فواصل زماني و مكاني با استفاده از . استفاده قرار خواهد گرفت 
 ، مديران را در جهت استفاده Client/Serverو معماري مبتني بر سيستمهاي تحت وب ، شبكه هاي داخلي و خارجي 

بهينه از منابع سازمان ياري خواهد كرد يعني هر شخص قادر است بر اساس حق دسترسي تعريف شده براي وي به 
  )ثقه اي . (اطالعات مورد نياز خود دست يافته و بر اساس آن تصميم گيريهاي الزم را انجام دهد 

اده از فناوري اطالعات سازمانها قادرند وظايف مختلف طراحي ، توليد و خدمات پس از فروش را بطور با استف    
 دريافت Onlineجداگانه و در نقاط مختلف دنيا انجام دهند و در هر زمان اطالعات الزم و مورد نياز خود را بصورت 

رچه كه قادر باشد تمامي واحدهاي سازمان از قبيل براي پياده سازي چنين مكانيزمي استفاده از سيستمهاي يكپا.كنند 
به چنين سيستمي كه بعنوان . را تحت كنترل داشته باشد ضروري بنظرميرسد ... مالي، توليد ، انبار ، اداري ، عمليات و

ني را يكي از فرآورده هاو كاربردهاي فناوري اطالعات در سازمانها به شمار ميرود و وظيفه برنامه ريزي منابع سازما
اين سيستم از يك بانك اطالعاتي واحد تشكيل شده و همه بخشهاي .  گفته مي شودERPبرعهده دارد سيستم 

منظور از يكپارچگي در اين نرم . سازمان از اطالعات واحد موجود در اين بانك اطالعات بطور مشترك استفاده ميكنند
ه هاي كاربردي موجود دراين سيستمها از اطالعات يكسان مي  استفاده اشتراكي دو يا تعداد بيشتري از برنام  افزارها

. باشد و كاربران سيستمها اين اطالعات يكسان را همواره و در همه اين برنامه ها مشاهده و مورد استفاده قرار مي دهند 
  )ثقه اي (

  
  ERPتاريخچه و فلسفه طراحي سيستم هاي 

شناسايي نيازهاي مشتري و  در نتيجه  ن دائما در حال تغيير مي باشند، تكنولوژي و نيازهاي مشتريا    در محيط امروز،
برخوردار بوده و  اي از اهميت ويژهبرآورده نمودن آنها در كوتاهترين زمان ممكن، با كمترين هزينه و باالترين كيفيت 

 مديريتي جديد و همزمان  براي برخورد موثر با چنين شرايطي رويكردهاي.ها دارد  شركت و بقاسهم بسزايي در موفقيت
با آن، سيستمهاي اطالعاتي مناسبي كه بتواند اين رويكردهاي جديد را پشتيباني نمايد درطول زمان توسعه يافته و 

  ): ثقه اي (گيرند اند كه در ادامه روند توسعه سيستم هاي اطالعاتي در اين زمينه، مورد بررسي قرار مي بكارگرفته شده
و توليد درگير هستند كه در هر يك از اين حوزه ها،   بازاريابي، تداركات  سفارشات ، سه حوزه اصلي    در فرايند ارضاي 

براي مثال سيستم اطالعات مديريت بازاريابي، برنامه هاي كاربردي . كند  سيستمهاي اطالعاتي نقش مهمي را ايفا مي
سيستم اطالعات مديريت تداركات، مديريت . د شو از قبيل پيش بيني تقاضا و مديريت سفارشات مشتري را شامل مي

گيرد و نهايتا سيستم اطالعات مديريت توليد ، اطالعاتي در مورد رديابي  عرضه كنندگان و سفارشات خريد را در بر مي
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نكته مهمي كه در واقعيت با آن روبرو هستيم آن . شود  محصوالت و قطعات و منابع مورد نياز براي توليد را شامل مي
اي نيازمند تسهيم و به اشتراك گذاري اطالعات با يكديگر  هاي وظيفه ت كه دو يا بيش از دو بخش از اين حوزهاس

براي مثال اطالعات در مورد سفارشات توليد و موجوديهاي جاري بطور همزمان بوسيله بخشهاي بازاريابي ، . هستند 
الت اگر هر بخش كار خود را با سياست مستقل و جداگانه اي در اين ح. گيرند  تداركات و توليد مورد استفاده قرار مي

توانند گزارشات مختلف از  دنبال كند ، اهداف كلي و كالن سازمان كمرنگ شده و مديران ارشد و اجرايي سازمان نمي
 به راه حلي بنابراين. عملكرد و وظايف متعدد سازمان خود را بطور يكجا و مرتبط با هم مورد تجزيه و تحليل قرار دهند 

در . اي واحد تبديل كند  نياز است تا وظايف و فرآيندهاي مختلف در يك سازمان را بصورت يكپارچه و به شكل زنجيره
موقع تصميم  هاي بدست آمده از كل سازمان در زمان مناسب و به نتيجه مديران قادر خواهند بود با استفاده از داده

ده از اين روش براي مشتريان نيز موجب كاهش زمان و هزينه دستيابي به كاال و استفا. گيريهاي الزم را انجام دهند 
در عمل توانايي و قابليت سيستمهاي اطالعاتي سنتي براي پشتيباني از سفارشات پويا و . گردد  خدمات مورد نيازشان مي

سيستمها توسط بخشهاي  ين از طرف ديگر مشكل دوباره كاري در ورود داده يكسان به ا  باشد،  يكپارچه كافي نمي
اين . در نتيجه ، اين امر تالشها را در جهت ايجاد يك سيستم اطالعات مديريت يكپارچه سوق داد . مختلف وجود دارد 

سيستمها بطور ايده آل نه فقط براي پشتيباني از فرآيند تصميم گيري بلكه بعنوان ابزاري ارتباطي بين اعضاي حوزه 
  ).ثقه اي (گيرد   مورد استفاده قرار ميهاي مختلف كاري سازمان

نام پردازنده هاي  اولين تالشي كه براي دستيابي به اين نياز صورت پذيرفت در قالب يك گروه از نرم افزارها به
. گرفت  منظور استفاده بهينه از مواد ، تجهيزات و نيروي انساني مورد استفاده قرار مي بود كه بهBOMPs) (صورت مواد 

ر در اين برنامه ها بدين صورت بود كه مقدار مورد نياز محصول به همراه اجزاء و قطعات مورد نياز براي توليد روش كا
شد و سيستم ميتوانست بر اساس آن ، همه مواد مورد نياز براي توليد آن مقدار محصول  آن محصول به سيستم وارد مي

 تداركات قادر بودند براي خريد و تدارك مواد مورد نياز ، برنامه  پرسنل بر اساس اين نتايج ،. را محاسبه و ارائه كند 
ولي مشكل عمده اي كه اين نرم افزارها داشت آن بود كه مقادير مواد و قطعات موجود در . ريزي الزم را بعمل آورند 

گرفت ، بنابراين ميزان  نميخط توليد و يا مقادير موجودي مانده در انبار كه از توليدهاي قبلي باقي مانده بود را در نظر 
از سوي ديگر زمان تاخير در سفارش مواد و تهيه آن نيز در . يافت  موجودي انبار به مقدار قابل توجهي افزايش مي

بنابراين سعي در توليد نرم افزارهايي براي كنترل موجودي انبار گسترش يافت و . گرفت  محاسبات مد نظر قرار نمي
در اين ديدگاه )   ثقه اي . (سوق يافت ) MRP(ريزي نيازمندي هاي مواد  تمهاي برنامهتوجه مديران به سمت سيس

بود ، با در دست داشتن اطالعات الزم در مورد ميزان تقاضا براي محصوالت و   BOMPsجديد كه شكل پيشرفته 
و اجزاي آن را محاسبه كرد راحتي مقدار مورد تقاضا براي هر محصول  توان به همچنين ساختار محصوالت مورد نياز مي
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 مشكالت موجود در نرم افزارهاي  در اين روش،. گردد  بيني مي و اين كار باعث كاهش خطاي موجود در زمان پيش
  )          ثقه اي . (پردازشگر صورت مواد نيز حل شده بود 

گرفت و بر اين اساس برنامه   نظر ميعبارت ديگر اين سيستم، ميزان موجودي در گردش و زمان تهيه مواد را نيز در    به
شدند   شناخته ميMRP Iاوليه كه با   MRPسيستمهاي .داد  زمانبندي شده اي براي خريد و توليد مواد ارائه مي

 را با اطالعات مربوط به سطوح جاري موجوديها و سفارشات (MPS)اطالعات بازاريابي موجود در برنامه كالن توليد 
نتايج . عات تكنولوژيك در مورد ساختار محصول و فرايندهاي توليد آن محصول تركيب مي نمودند توليد ، خريد ، اطال

چه ميزان خريداري ، ... بدست آمده از اين سيستم به اين صورت خواهد بود كه از هر قطعه ، ماده اوليه ، محصول و 
ريزي نيازمنديهاي مواد براي  دها سيستم برنامهبع. توليد و يا مونتاژ شود و چه موقع سفارش خريد يا توليد صادر گردد

با گذشت زمان قابليتهاي جديدتري به اين سيستمها اضافه . سازمانهاي خدماتي نيز طراحي و مورد استفاده قرار گرفت
  )ثقه اي . (ريزي ظرفيت و كنترل سطح كارخانه اشاره نمود  توان به ماژولهاي برنامه شد كه از آن جمله مي

نام اوليور  بود توسط شخصي به   MRP كه شكل توسعه يافته MRP II ميالدي، سيستم 1980ه دوم دهه    در نيم
در اين سيستم عالوه بر اطالعات مواد مورد نياز ، براي ساير منابع از جمله ماشين آالت و تجهيزات ، . وايت ارائه شد 

 توانمندي و خصوصيات بودن دارا بر اين سيستم  عالوه. شد  نيز برنامه ريزي انجام مي... پرسنل ، ابزار ، ظرفيت انبار و

 شامل نيز را ريزي بازاريابي برنامه و مالي اطالعات تحليل و تجزيه و ، امكانات پيشرفته تري از جمله كنترلMRPهاي 

مليات با گذشت زمان ، ع. وري منابع و كارايي سازمان به شكل چشمگيري افزايش يافت  بدين ترتيب بهره مي شد،
 وارد شد و بصورت يكپارچه اي با  DRP به نام MRP II   ريزي توزيع نيز در مجموعه نرم افزارهاي  مربوط به برنامه

  )ثقه اي . (عمليات توليد مرتبط گرديد 
 طراحي شدند كه در ابتدا فقط براي شركتهاي توليدي كاربرد ERP ، سيستم هاي MRP IIوMRP   در ادامه تكامل 

 از آنجا كه هدف اين سيستمها يكپارچه سازي همه فرآيندهاي اصلي سازماني بصورت واحد بود، امروزه اين داشت ولي
گروه گارتنر  بعنوان ابداع كننده اين واژه بصورت نسل . همه فرآيندهاي موجود در سازمان را در برمي گيرند  سيستمها
اين سيستمها را بعنوان نسل جديد   سل وتيلوررا.  شناخته مي شود1990 در دهه MRP II سيستمهاي جديدي از

 Client/Serverو معماري مبتني بر ) RDBM( همراه با مديريت پايگاههاي داده رابطه اي MRP IIسيستمهاي 
  )ثقه اي (دانسته اندGUI)(ورابط كاربر گرافيكي

دهاي تجاري افزايش يافت از اين  كه استفاده از كامپيوترها بطور گسترده در فراين1960   بطور كلي از اوايل دهه 
در آن زمان در هر شركت ، نرم . شد كامپيوترها براي اتوماتيك كردن وظايف ساده و معمولي تجاري استفاده مي

افزارهاي مورد استفاده بر حسب نياز آن شركت توسط متخصصان بخش سيستمهاي اطالعاتي ، تهيه و برنامه نويسي 
مخصوص به خود را دارا ... م افزارهاي كاربردي تجاري از قبيل حقوق ، حسابداري ، انباروبنابراين هر شركتي نر. شد  مي
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 نرم افزارهاي توليد شده نمي  متخصصان سابقه كارهاي تجاري و مالي را دارا نبودند ، اغلب ، بود ولي از آنجا كه اين 
 بعضي از مشاوران و برنامه 1970ين در دهه بنابرا. توانست جوابگوي نيازهاي شركتها به نحو مطلوب و بهينه باشد 

نويسان كامپيوتر به فكر ارائه راهكار بهتري افتادند تا از اين طريق بتوانند نرم افزارهاي مورد نياز شركتهاي تجاري را نه 
ه اختراع از اين طريق شركتها نياز ب. بصورت خاص و ويژه براي هر شركت بلكه بصورت نرم افزاري استاندارد ارائه كنند 

دوباره چرخ نداشتند و از طرفي بكارگيري اين نرم افزارها باعث كاهش در زمان توليد ، بكارگيري ، تست و حتي رفع 
با وجود چنين پيشرفتهايي اگر . زيرا همه اين كارها اغلب يكبار و در شركت سازنده انجام ميگرفت . شد  اشكال مي

ل داشت مي بايست بعنوان مثال مجموعه نرم افزارهاي مالي را از يك شركتي نياز به يك مجموعه نرم افزاري كام
فروشنده ، مجموعه توليد را از ديگري و مجموعه منابع انساني را از فروشنده سوم خريداري ميكرد كه هر يك داراي 

  )ثقه اي . (بانك اطالعاتي جداگانه اي بود و هماهنگي و يكپارچگي الزم بين آنها وجود نداشت 
با گذشت زمان ، فروشندگان اين بسته هاي نرم افزاري سعي در افزايش مجموعه نرم افزارهاي ديگر و كاملتر كردن    

توانستند با بهره گيري از نظرات مشتريان مختلف ، بهترين روشها و رويه  بنابراين آنها مي. بسته نرم افزاري خود نمودند 
نها و صنايع مختلف را شناسايي كرده و در قالب بسته هاي نرم افزاري هاي عملياتي موجود و مورد استفاده در سازما

آنها همچنين سعي كردند نرم افزارهاي خود را بگونه اي طراحي كنند كه قابليت پياده سازي .كامل به بازار عرضه كنند 
سان را نيز داشته در بسترهاي سخت افزاري مختلف و بر روي سيستم عاملهاي متفاوت با بانكهاي اطالعاتي غير يك

 ، فروشندگان سعي در يكپارچه سازي مجموعه نرم افزارهاي خود كردند تا بتوانند آنها را 1980در اواخر دهه . باشند
از اين پس شركتها اين امكان را داشتند كه نرم افزارهاي مورد استفاده خود . براي حوزه هاي كاري مختلف بكار گيرند 

فروشنده خريداري كنند و از اين طريق هزينه هاي آموزش و نگهداري خود را كاهش دهند را بصورت يكپارچه و از يك 
استفاده از اين بسته     DB2 و بانكهاي اطالعاتي IBM AS/400 و با رونق فروش سيستمهاي 1990با شروع دهه. 

ين سيستمها با سيستمهاي ناميده ميشد توسعه يافت و شركتها شروع به جايگزيني ا   ERPهاي نرم افزاري يكپارچه كه
  )ثقه اي . (سنتي كه توسط خودشان توسعه يافته بود كردند 

اجزاي  ERP  فروشندگان 1990در دهه . بر شركتهاي توليدي و توزيعي بود    ERP   در ابتدا تمركز اوليه فروشندگان 
ولي با گذشت زمان و . ارائه ميكردند سيستم خود را بطور كلي در چهار حوزه اصلي مالي ، توليد، توزيع و منابع انساني

ظهور مباحثي همچون انجام خريد و تداركات بصورت الكترونيكي و همينطورخرده فروشي الكترونيكي و وجود ساير 
 در سرانجام. حوزه هاي عملياتي در شركتها ، اين چهار حوزه اصلي ديگر نميتوانست جوابگوي نياز همه سازمانها باشد

 كه برد نام يكپارچه جامع سيستم يك عنوان به آن از توان مي كه شده  طراحيERPII امروزه ERPتكامل  ي ادامه

همكاري  امكان و دهد مي پوشش را ... و ريزي خريد، برنامه حسابداري، مالي، قبيل از سازمان سطوح عملياتي تمام
  ).1385فقري،(سازد مي فراهم را عملياتي فرآيندهاي بين خارجي و داخلي
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 در صدد برآمدند قابليت استفاده ازكسب و كار ERPدر حقيقت با شروع قرن بيست و يكم فروشندگان سيستم هاي     
الكترونيكي را در سيستمهاي خود فراهم آورند بطوريكه كاربران بتوانند براحتي با استفاده از يك مرورگر اينترنت در هر 

موجود در سازمان خود دسترسي پيدا    ERPاههاي داده سيستم زمان و از هر جاي دنيا به داده هاي موجود در پايگ
اشاره كرد كه   Oracleبراي نمونه ميتوان به شركت . كرده، از آن استفاده كنند و يا داده جديدي را به آن وارد نمايند 

 SCM، ) مديريت امور مشتريان  (CRMقبلي بعالوه اجزايي شامل   ERP خود را شامل اجزاي سيستم 11iنسخه 

-Eبه بازار عرضه كرد كه اجزاي جديد اضافه شده همگي قابليت استفاده و بكارگيري... و) مديريت زنجيره تامين (

business  ثقه اي  .(را دارا خواهند بود(  
حاصل تلفيق فرايندهاي توليد با فرايندهايي است  ERP ، از منظر كسب و كار سازمان  به طور خالصه مي توان گفت ،

را تحول يافته سيستمهاي  ERP از منظر تكنولوژيك نيز مي توان سيستمهاي. ه ابعاد سازمان را در بر دارندكه كلي
    .دانست client- server قديمي به معماري سه اليه

  :)Lo,2005( در شكل زير نمايش داده شده استERPخالصه اي از روند تكامل سيستم هاي 

  
 ERP معرفي سيستمهاي 

 ERP  تعريف سيستم 

 بسته هاي نرم افزاري جامعي هستند كه بصورت راه حلهاي ارائه شده اي به يكپارچگي همه ERPسيستمهاي 
 بستر مزيت اصلي و اوليه اين سيستمها ايجاد يك. فرآيندها و حوزه هاي وظيفه اي موجود دركسب و كار كمك ميكنند 



 

 
www.hajarian.com 

اين سيستمها قابليت . باشد  نرم افزاري يكپارچه مشترك براي فرآيندهاي يكپارچه موجود در كسب وكار مربوطه مي
  )ثقه اي. (ارائه خدمت به شركتهايي در هر اندازه و حجم فعاليت و هرگونه گستردگي جغرافيايي را دارا هستند 

ده است كه در ادامه به چند مورد از اين تعاريف اشاره شده تعاريف متعددي ارائه ش  ERP   در مورد سيستمهاي  
  ):ثقه اي(است

  ERP هاي موجود در يك سازمان با سيستم جامعي است كه سعي در يكپارچه سازي همه وظايف و بخش
استفاده از يك سيستم كامپيوتري واحد را دارد بطوريكه بتواند نيازهاي خاص و ويژه اين بخشها را فراهم 

  )ثقه اي  . (سازد
  ERP  يك تفكر ، فناوري و سيستمي براي مديريت موثرتر منابع مختلف در يك سازمان است كه اين

مديريت از طريق اتومات و يكپارچه كردن تمام فرآيندها و در نتيجه باال بردن كارايي سازمان و افزايش 
  )ثقه اي. (گيرد رضايت مشتري انجام مي

  ERP يك راه حل مبتني بر فناوري اطالعات است كه منابع سازمان راتوسط يك سيستم به هم پيوسته به 
ميدهد تا بطور مناسب فرآيند برنامه سرعت ، دقت و كيفيت باال در كنترل مديران سطوح مختلف سازمان قرار 

  )ثقه اي. (ريزي و عمليات سازمان را مديريت نمايند
معموال هر بخشي از سازمان داراي نرم افزارها و برنامه هاي واحدي است كه متناسب با نيازهاي آنان ساخته 

ايجاد يك نرم افزاريكپارچه كه  سعي در تركيب آنها و ERPشده است و آنگونه كه آن بخش نياز دارد كار مي كند ولي 
در اين حالت تمامي بخشها و واحد هاي يك سازمان به سهولت . از يك بانك نرم افزاري واحد استفاده مي نمايد دارد 

براي مثال دريافت . قادر به استفاده مشترك از اطالعات بوده و ارتباط هرواحد با ديگري نيز به سهولت برقرار خواهد بود
معموال اين سفارش روي برگه اي ثبت شده و گردش خود را از بخشي به .  مشتري را در نظر بگيريديك سفارش از

هر بخش متناسب با سيستم خود كد گذاريهايي را انجام داده و . بخش ديگر در قسمتهاي مختلف سازمان آغاز مينمايد 
الني اجراي اين عمليات باعث تاخيرات و گم در اين سفر طو. پس از انجام مراحلي آن را به بخش ديگر ارجاع مينمايد
ضمن اينكه كسي بطور صحيح از وضعيت سفارش و مراحلي . شدن سوابق و حتي برخي مواقع اشتباهات نيز مي گردد 

لذا مثال براي . كه طي كرده است به سهولت آگاه نيست زيرا كه سيستم واحدي براي انجام امور بين بخشها وجود ندارد 
كان دستيابي به سيستم انبار و ارسال كاال وجود نداشته و اطالع از وضعيت حمل سفارش از اين طريق بخش مالي ام
 ، سيستمهاي منفرد بخشهاي مالي ، انبار ، منابع انساني و توليد را كنار زده و آنها را با ERPدر حالي كه . ميسر نيست 

ي تمامي بخشها را كاملتر از سيستم قبلي برآورده ميسازد يك نرم افزار يكپارچه متحد كه بطور كامل وظايف و نيازها
 بحد كافي انعطاف پذيرند تا بتوان ماژولهايي از نرم افزارها ERPبسياري از فروشندگان سيستمهاي . جايگزين مينمايد 

است از براي مثال يك شركت توليدي قادر . را بدون خريد تمامي بسته نرم افزاري ، از آنها خريداري و نصب كرد 
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اجزاي نرم افزاري موجود فقط بخشهاي توليد ، مالي ، انبار ، فروش و تداركات را خريداري كند و يك شركت خدماتي 
 تنها ERPدر يك جمع بندي مي توان گفت سيستمهاي . فقط اجزاي مالي و منابع انساني را مورد استفاده قرار دهد 

 در قالب يك بسته نرم افزاري نمي باشد بلكه حداقل بايد داراي حاصل اجتماع فرآيندهاي و وظايف مختلف سازماني
  ) :ثقه اي(اين ويژگيها عبارتند از. چند مشخصه كليدي باشد تا بتواند به عنوان يك راه حل صحيح مطرح گردد

 بايد قادر به پاسخگويي به نيازهاي متغيير ERPسيستمهاي ): Flexibility(انعطاف پذيري      �
  .ركتهاي استفاده كننده باشند سازمانها و ش

اين سيستمها بايد به گونه اي باشد كه هرجزئي از بسته ): Modular & Open(ماژول مدار و باز     �
  .نرم افزاري بتوان بدون تاثير در رويه هاي ديگر در هر زماني تغيير كرده ، اضافه يا حذف گردد 

ايد وظايف سازماني مختلفي را مورد  بERPسيستمهاي ): Comprehensive(فراگير بودن     �
  .پشتيباني قرار داده و متناسب با طيف وسيعي از سازمانها مورد استفاده باشد

 به سازمانهاي ديگر و onlineاين سيستمهابايد بصورت ): Beyond the Company(فراشركتي      �
  .ساير شركاي تجاري از جمله تامين كنندگان ومشتريان نيز متصل باشد

مجموعه اي از بهترين رويه هاي مورد ): Best Business Practices(بهترين روشهاي موجود      �
  .استفاده و تجربه شده در سرتاسر جهان بايد در اين نرم افزارها گرد آوري شده باشد 

  ) Simulation of Reality(شبيه سازي واقعيت           �
رح شده در باال يكپارچگي بين ماژولها جهت صرفه جويي عالوه بر موارد كليدي مط: ساير ويژگيها      �

در زمان ، كاهش كارها ، حذف دوباره كاري و بهينه سازي منابع ، محيط كاربر پسند شامل منوهاي 
و رابط گرافيكي مناسب ، انعطاف پذيري درانطباق با قوانين كشورها در   onlineزيبا ، راهنماي 

ش ، صادرات و واردات ، ايمن بودن در دسترسي افراد به سيستم و زمينه هاي مالي ، مالياتي ، فرو
همچنين انتقال و تبادل اطالعات و نامحدود بودن در ثبت اطالعات از نظر حجم ركوردهاي 

  )ثقه اي.(اطالعاتي را ميتوان عنوان كرد 
 جهت پشتيباني از دسترسي  ، سه ويژگي اصليERPمعتقدند كه در شبكه سيستم نرم افزار ) 2004(1   هو و همكارانش

اساسا ، داده ها الزم است فقط يك بار توسط يك سري از نرم افزارهاي . به دانش ميان وظيفه و نرم افزار وجود دارد
اولين ويژگي ديكشنري . كاربردي ماژوالر وارد شوند و پس از آن در اختيار همه افراد درون زنجيره تامين قرار بگيرند

نرم افزار . ژگي ميان افزار است كه ماژول هاي برنامه كاربردي و پايگاه داده را راه اندازي مي كنددومين وي. داده است
ERPبه منظور دستيابي به راهكار كامل كسب و كار شامل ماژولهايي است كه الزم است با يكديگر هماهنگ شوند  .

                                                 
1 Ho et. Al  
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ست و چه داده اي براي يك موقعيت خاص اين ويژگي سبب مي شود كه شركت به راحتي بداند كه مسير اطالعات كجا
ويژگي سوم مخزن ناميده مي شود كه مفاهيم معنايي فرآيندها،اهداف كسب و كار و مدل سازمان را در . مورد نياز است

 را قادر مي سازد كه تا تمامي وظايف كسب و ERPاين ويژگي هاي فني، سيستم هاي نرم افزاري . خود نگه مي دارد
  )Temur,2008. (اهنگ نمايدكار را با هم هم

  
  ERPاجزاي تشكيل دهنده سيستمهاي 

 كه شامل تعدادي ماژولهاي كاربردي مي باشد و هر شركت بخش نرم افزار آن است ERP هسته اصلي هر سيستم   
 به مكانيزه  فعاليتهاي عملياتي بخشي از سازمان راماژولها،هر يك از . بنا بر نياز خود از اين ماژولها استفاده مي نمايد

بطور كلي اين .  نكته مهم آن است كه همه اين ماژولها به يكديگر مرتبط بوده و از انسجام خاصي برخوردارند .نمايد مي
  ):ثقه اي(ماژولها را مي توان بصورت زير برشمرد

ي سيستمي است براي مديريت اتوماتيك و گزارش دهي مربوط به دفاتر كل ، حسابها: حسابداري مالي     �
  )ثقه اي (دريافتني و پرداختني و ساير موارد مربوط به سيستم حسابداري و نگهداري حسابها 

براي نگهداري جريان درآمدها و هزينه ها در يك شركت استفاده ميشود و بعنوان يك ابزار : كنترل     �
  )ثقه اي . (مديريتي براي تصميم گيريهاي سازماني كاربرد دارد 

سيستمي است كه براي نگهداري اطالعات مربوط به داراييها از جمله خريد ، ): اموال(ها مديريت دارايي     �
  )ثقه اي . (فروش ، استهالك و مديريت سرمايه گذاري در داراييها كاربرد دارد 

اين سيستم جهت برنامه ريزي ، كنترل و نظارت بر پروژه هاي پيچيده و بلند مدت داراي : سيستم پروژه      �
  )ثقه اي. ( مشخص و تعريف شده كاربرد دارد اهداف

با ابزار ، خدمات و  ERP سيستمي است براي ارتباط ماژولهاي كاربردي: سيستم جريان كار          �
  )ثقه اي(فناوريهاي مختلف ديگر

را با برنامه هاي كاربردي ديگر كه  ERPسيستمي است كه ماژولهاي كاربردي: راه حلهاي صنعتي      �
  )ثقه اي. ( از جمله نفت ، گاز ، دارويي و بانكداري نوشته شده است تركيب ميكند  ي از صنايعخاص برخ

سيستمي است كامال يكپارچه كه براي پشتيباني و برنامه ريزي از فعاليتهاي پرسنل در : منابع انساني           �
  .شركتها كاربرد دارد 

مه ريزي نيازمنديهاي مربوط به نگهداري از ماشين اين سيستم وظيفه برنا: سيستم نگهداري شركت      �
  )ثقه اي. (آالت و ساير امكانات موجود در شركتها بخصوص شركتهاي توليدي را بر عهده دارد 
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را بر عهده ... اين سيستم وظايف مربوط به تداركات و انبار مواد ، سفارش مجدد و : مديريت مواد           �
  )ثقه اي. (دارد 

يك سيستم اطالعاتي و كنترل كيفي است كه برنامه ريزي كيفيت ، بازرسي و كنترل :  كيفيت مديريت     �
  )ثقه اي. (تداركات و توليد را بر عهده دارد 

اين ماجول . براي برنامه ريزي و كنترل فعاليتهاي توليدي يك شركت كاربرد دارد: برنامه ريزي توليد      �
 ، رديابي مواد ، برنامه ريزي عمليات و فروش ، برنامه كالن ، مراكز كاري   BOMشامل اجزاي فرعي 

، برنامه ريزي نيازمنديهاي مواد ، كنترل سطح كارخانه ، سفارشات توليد ، هزينه يابي مواد ) MPS(توليد 
  )ثقه اي . (ميباشد ...و

ر صورتحساب را اين سيستم ، بهينه سازي همه وظايف مربوط به فروش ، ارسال و صدو: فروش و توزيع     �
اجزاي فرعي اين ماجول شامل پشتيباني قبل از فروش ، پردازش درخواست مشتري ، . در برميگيرد 

پردازش اعتبار مشتري ، پردازش سفارشات فروش ، پردازش ارسال كاالو سيستم اطالعات فروش ميباشد 
  )ثقه اي. (

ساختار : وظايف و مقاصد ويژه اي كاربرد دارد كه عبارتند از    اين اجزا ميتوانند خود داراي اجزاي فرعي باشند كه براي 
، سازمان ) جهت ارسال به سازمانهاي خارج از شركت ( سازماني شركت ، طراحي چارچوب گزارشات داخلي و خارجي 

ستم كارمندان قادرند از طريق اينترنت به اطالعات خود درسي( فروش ، كانالهاي توزيع كاال، سلف سرويس كارمندان 
 جهت يافتن اطالعات خاص مورد نياز با استفاده از MATCHCODE، سيستم )منابع انساني دسترسي داشته باشند 
  )ثقه اي .... (ابزارهاي جستجو ، امنيت سيستم و 

  
  ERPهدف به كارگيري 

ه اين منظور بهبود و تسريع فرايندهاي داخلي كسب و كار سازمان است كه براي رسيدن ب ERP هدف از يك سيستم   
   .عموماً به مهندسي مجدد فرايندهاي سازمان نياز است

   و كاربران آن ERPمحدود سيستم 
 فرايندهاي استراتژيك، كنترلهاي مديريتي –فرايندهاي كسب و كار سازمان به سه سطح كلي تقسيم بندي مي شوند    

ارآمد كردن فرايندهاي سازمان در هر سه سطح ها به تدريج به راه حلهاي جامعي براي ك ERP .و كنترلهاي عملياتي
به يكپارچه كردن فعاليتها در كل سازمان باز مي  ERP بخش عمده اي از موفقيت سيستمهاي. مذكور ارتقا يافته اند

ها در سطوح برنامه ريزي استراتژيك و كنترلهاي مديريتي به تعهد و همكاري مدت مديريت ارشد  ERP  موفقيت.گردد
   .سته استسازمان واب
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  .مي توانند كليه كاربران سازمان در هر سطحي از هرم سازماني را شامل شوند ERP كاربران سيستمهاي   
  

  ERPمعماري 
در حقيت سرورها متمركز هستند .  اكثرا به شيوه اي توزيع شده مورد استفاده قرار مي گيرندERPبرنامه هاي كاربردي 

  .  پراكنده مي باشندولي كالينت ها معموال در سراسر شركت
  . به طور كلي سه حوزه وظيفه اي ميان سرورها و كالينت ها توزيع شده است

 مخزن مركزي براي همه داده هايي كه به كالينت منتقل مي شوند و يا از آن دريافت مي –مولفه پايگاه داده  •
  .شوند

درخواست مي شود، و داده هايي كه  در اين قسمت داده هاي خام وارد مي شوند، اطالعات الزم –كالينت ها  •
  . اين درخواست ها را ارضا مي نمايد ارائه مي شوند

  . مولفه برنامه كاربردي كه به عنوان يك ميانجي و واسط ميان كالينت و پايگاه داده عمل مي كند •
وزيع شود، در حالت هاي    اينكه اين مولفه به طور فيزيكي چگونه در كنار هم قرار بگيرند و پردازش چگونه ميان آنها ت

دو تا از رايج ترين معماري هايي كه پياده سازي شدند شامل موارد زير مي . مختلف پياده سازي ، متفاوت خواهد بود
  :باشند
  پياده سازي دو اليه  •

كالينت .    در معماري دو اليه ، سرور هم وظايف برنامه كاربردي و هم وظايف پايگاه داده را اداره مي كند
با اينكه ممكن است چندين سرور و كالينت . ول ارائه داده و بازگرداندند ورودي هاي كاربر به سرورو استمسئ

ممكن است در چندين نوع از شبكه هاي محلي و گسترده توزيع شده باشند، ولي توزيع مسئوليت هاي پردازش 
  . شان مي دهد يك نماي ساده از پياده سازي دو اليه را ن1-1شكل . ثابت باقي مي ماند

 
 
 

  
  پياده سازي سه اليه  •
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معموال اين نوع براي .    در معماري سه اليه ، وظايف پايگاه داده و برنامه كاربردي از هم جدا انجام مي شوند
در اين سناريو، تامين درخواست هاي كالينت نيازمند دو يا چندين اتصال .  به كار گرفته مي شودERPاستقرار 

سپس سرور برنامه كاربردي با . ر ابتدا، كالينت با سرور برنامه كاربردي ارتباط برقرار مي كندد. شبكه است
  . اين نوع پياده سازي را نشان مي دهد2-1شكل . سرور پايگاه داده ارتباط برقرار مي نمايد

 
 

 

 
 
 

 
   

  
 

 عالوه بر اين. مي باشد UNIX املسيستم ع ERP معمولترين سيستم عامل براي كاربري نرم افزارهاي      

Windows NT و Linux ديگر سيستمهاي عامل مورد استفاده براي نرم افزارهاي ERP اند اما اكثر سيستمهاي 

ERP بزرگ بر مبناي سيستم عامل UNIX قرار دارند. UNIX  سيستم عاملي است كه در اصل براي استفاده همزمان
 از ديد فني داليل زيادي براي توجيه قرارگيري. را در خود دارد TCP/IP تباطيندين كاربر طراحي شده و پروتكل ارچ

ERP بر روي سيستم عامل UNIX وجود دارد.  

  
  كارگيري آن    و مزاياي بهERPداليل استفاده از 

  : )Parr,2000( نام برده است ERP دليل را براي پياده سازي 6 ، 2   راس
بهبود فرآيند، قابليت مشاهده داده، كاهش هزينه       : ساير داليل شامل    .  است IT   دليل اصلي نياز به يك پلتفرم مشترك        

 شركت ها انگيزه خـود را       اگرچه بسياري از  . عملياتي، پاسخگويي بيشتر به مشتريان و بهبود در تصميم گيري استراتژيك          
                                                 

2 Ross  
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 مطرح كردند ولي در حقيقت اين فقط بك نيروي محركه براي جايگزيني تعـدادي از سيـستم                  Y2Kنياز به رفع مشكل     
به دو دليل  سيستم هاي موروثي مي بايست با يك پلتفرم مـشترك جـايگزين                . هاي موروثي با يك پلتفرم مشترك بود      

وده و نيازمند صرف هزينه بااليي براي پشتيباني بودند و ثانيا شركت ها به دنبال               اوال اين سيستم ها قديمي ب     : مي شدند   
  )Parr,2000(. كسب مزاياي كسب و كار همانند بهبود فرآيند ها و قابليت مشاهده داده جهت كاهش هزينه ها بودند

  : )Parr,2000( خالصه شده است 2 در جدول ERPخالصه اي از انگيزه هاي پياده سازي 

  
  

  :باشد  شامل موارد زير ميERP مهمترين دستاوردهاي پياده سازي     براساس مرور ادبيات موضوع ،
 )كليه وظايف و حوزه هاي سازماني(اتوماسيون و يكپارچه سازي فرآيند هاي كسب و كار در سراسر سازمان .1

 )1385فقري، (سازمان براي تغيير رغبت و فرصت ايجاد .2

 )1385فقري، ( اطالعات سازي يكپارچه .3

 مان به منظور كاهش خطا به اشتراك گذاشتن داده و فعاليت هاي و مشترك در سراسر ساز .4
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 به منظور تسهيل در اتخاذ تصميمات بهتر و real timeتوليد اطالعات و دسترسي به آن در يك محيط   .5
 سريع تر 

 ): 1385فقري، (بهينه منابع  مصرف و تخصيص از ناشي هاي جويي صرفه .6

هزينه ،  سفارشها هزينه،. ..)نگهداري، حمل و نقل ( انبار  عملياتي نظير هزينههزينه هايكاهش  •
  هزينه حمل و نقل و هزينه عمليات حسابداري و ثبت وقايع مالي، توليد

  خريد زمين ، كارخانه، حجم مورد نياز سرمايه گذاري در تجهيزات و ماشين آالتكاهش  •
 كاهش هزينه ناشي از توقف خط توليد  •

 مختلف سازمان ي كاهش هزينه خطاهاي ناشي از هماهنگي ضعيف بين واحدها •

كاهش زمان تكميل و نهايي با استفاده از : افزايش رضايتمندي مشتري در تمامي طول فرآيند سفارش .7
افزايش قابليت متناسب سازي براي ، افزايش شفافيت و ردگيري فرايند توليد براي مشتري ،كردن محصول

 مشتري و نهايتاً تطبيق بيشتر با نيازهاي وي 

 )Shehab,2004(افزايش انعطاف پذيري  .8

 )Shehab,2004(بهبود كسب و كار و كاهش كارهاي جاري .9

 فرايندهاي مشخصي كه  برنامه ريزي استراتژيك مجموعه اي است از: پشتيباني از برنامه ريزي استراتژيك .10
براي ارزيابي و تشخيص نيازهاي و منابع سازمان، تعيين مشتريان بالقوه، تنظيم اهداف و آرمانها، برنامه ريزي 

اين . و طراحي استراتژيهاي هماهنگ بين بخشهاي مخالف با تضمين عملي بودن و موفقيت، اجر مي شود
خاذ شده با نيازها، داراييها و نتايج به دست آمده را تعريف فرايند همچنين ارتباط منطقي بين استراتژيهاي ات

موجود، عمالً براي  ERP بخشي از نرم افزارهاي. كرده و فرايند و نتايج آنرا اندازه گيري و ارزيابي مي كند
 پشتيباني از بخش برنامه ريزي منابع فرايند برنامه ريزي استراتژيك طراحي شده اند، اما در عمل اين قابليت

هاست ودليل آن هم پيچيدگي و عدم اطمينان باالي برنامه ريزي  ERPبه نوعي ضعيفترين ويژگي 
 .است (DSS) استراتژيك ونبود يكپارچگي كافي با سيستمهاي پشتيباني تصميم

با به كارگيري فناوري هاي عملياتي ، بسياري از معيارهاي عملكرد عملياتي تحت تاثير : بهبود عملياتي  .11
شاخص هاي عملكرد عملياتي فراواني همانند قابليت اطمينان، زمان چرخه و همچنين . هند گرفتقرار خوا

اين معيارها بر اساس . گردش موجودي كه خود بر عملكرد مبتني بر بازاريابي شركت موثر است، وجود دارند
 الزم براي مواجه اين عناصر اولويت به منظور كسب قابليت. يك سري اولويت هاي عملياتي ايجاد مي شوند

با فاكتورهاي نظير عدم اطميناني هاي تقاضا، مشكالت انعطاف پذيري و سرعت ورود محصوالت جديد به 
در سيتسم هاي توليدي، خروجي ، اولين فاكتور قابل توجه به عنوان موفقيت . بازار بهبود داده مي شوند
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خروجي، زمان چرخه و نسبت خروجي مي توانند معيارهاي زمان بازده، كيفيت . عملكرد در نظر گرفته مي شود
با افزايش قطعيت تقاضا و توانايي كنترل روي . به عنوان شاخص هاي موفقيت خروجي در نظر گرفته شوند

  )Temur,2008.(عماليت ، عملكرد عملياتي نيز بهبود مي يابد
  

   در سطح جهانERPفروشندگان برتر سيستمهاي 
 ، SAP ، Oracle ،J.D.Edwardsاز قبيل   ERP اصلي و سرشناس  فروشندگان1990در طول سالهاي 

PeopleSoft   ، Bann ،Lawson و QAD   داليل اصلي اين رشد را ميتوان   .رشد چشمگيري از خود نشان دادند 
 نياز شركتها به نرم افزارهاي يكپارچه در حوزه هاي مختلف كاري ، هزينه هاي نگهداري باالي سيستمهاي سنتي ، رشد

 60 تا 40توانستند از رشد    ERP شركتهاي فروشنده  در سالهاي پاياني قرن بيستم. رقابت و جهاني شدن برشمرد
  .درصدي بهره مند شوند 

را نام برد    SAP AG    از بين شركتهايي كه اقدام به توليد اين بسته نرم افزاري كردند ميتوان يك شركت آلماني بنام 
اين نرم افزار قادر است . سرآمد ساير نرم افزارهاي موجود ميباشد    SAPبا نام    ERPينه كه محصول اين شركت در زم

بدليل پيچيدگي زيادي كه در اجرا و بكارگيري اين نرم افزار . همه بخشهاي وظيفه اي شركت را با يكديگر پيوند دهد 
 بكاررفته در طراحي اين نرم افزار وجود دارد و اينكه شركتهاي مختلف بايد براي هماهنگ كردن خود با چارچوب

تغييرات زيادي را در فرآيندهاي خود اعمال كنند ، اين نرم افزار نتوانسته است براي همه انواع موسسات و شركتها 
  )ثقه اي. (جذابيت ايجاد كند 

اين .است اين نرم افزاربطور كلي ازچهار بخش كاربردي حسابداري ، توليد ، فروش و منابع انساني تشكيل شده 
كاربرد اين نرم افزار به شركتها اين . چهار بخش بيش از هفتاد ماجول را در اين نرم افزار به خود اختصاص داده اند

امكان را داده است كه كامال بطور اتوماتيك و يكپارچه عمل كنند و بسياري از فرايندها و رويه هاي دستي و هزينه بر 
قابليت ديگري كه نرم افزاردارد آن است كه در . د كار ميشد را نيز حذف كنند كه منجر به بروز اشتباهاتي در رون

شركتهاي چند مليتي نيز ميتواند براحتي مورد استفاده قرار گيرد زيرا اين قابليت را دارد كه واحد هاي مختلف پولي ، 
  )ثقه اي. (ين كشور را برآورده سازدزبانهاي مختلف دنيا ، قوانين ومقررات مالياتي گوناگون و نيازمنديهاي مختلف چند

اين شركت فعاليت خود را دراواسط . است  PeopleSoftيكي ديگر از شركتهاي مطرح در اين زمينه شركت 
 كه توسط موسسين شركت يعني ديو client/server ميالدي با برنامه هاي كاربردي منابع انساني مبتني بر 80دهه 

 با افزايش استفاده از اينترنت و مزيت باالي آن در ارتباط 1998در سال . روع كرددوفيلد و كن موريس ساخته شد ، ش
 client/server با حركت از معماري مبتني بر  بين بخشهاي مختلف درگير در امور كسب و كار، شركت تصميم گرفت

ين كنندگان و كاركنان خود به سوي استفاده از معماري اينترنت ، فرصت برقراري تعامل شركتها را با مشتريان ، تام
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 نفر از پرسنل مورد نياز 2000 ميليون دالر هزينه و حدود 500بنابراين با بكارگيري منابع مورد نياز از جمله .ايجاد كند 
 نرم افزار كاربردي مبتني بر اينترنت ، به بازار 150 از نرم افزار خود را با بيش از 8توانسته است در حال حاضر نسخه 

.  كشور در حال استفاده از قابليتهاي اين بسته نرم افزاري هستند 144 مشتري در 1000در حال حاضر . ايدعرضه نم
  )ثقه اي(

فعاليت اين شركت در .  ياد كرد J.D.Edwardsاز ديگر شركتهاي فعال و مطرح در اين زمينه ميتوان از شركت 
اين شركت توليد نرم . گريگوري ومك وني آغاز گرديد  نفربه نامهاي جك تامپسون ،دن 3 با فعاليت 1977مارس سال 

 شروع كردو در IBMافزارهاي خود را با تمركز بر كامپيوترهاي كوچك تا اندازه متوسط و بيشتر با تاكيد بر سيستمهاي 
وان اين افراد كار طراحي و توليد نرم افزارهاي خود را با عن. توانست يك شعبه نيز در اروپا تاسيس كند 1988سال 

WorldSoftware اين شركت نرم افزارهايي با حداكثر تطبيق با كامپيوترهاي 80 آغاز كردند و تا اواخر دهه IBM 

AS/400 به 1996نام اين نرم افزار در سال .  توليد و عرضه ميكرد OneWorld  2000در اكتبر سال . تغيير نام يافت 
 براي يكپارچه كردن برنامه هاي كاربردي در سرتاسر را كه شامل ابزاري  OneWorld Xeاين شركت مجموعه 

شركت بود و امكان همكاري با ساير شركاي تجاري را نيز برقرار ميكرد ، ارائه داد و در بيست و پنجمين سال فعاليتش 
 ، ERP ، SCMاين شركت مجموعه اي از نرم افزارها و برنامه هاي كاربردي يكپارچه را كه شامل اجزاي اصلي 

CRM  ،SRM ، BI ،  CI  آخرين نسخه اين نرم افزار بنام . ميباشد به بازار عرضه كردJ.D.Edwards 5   با
 مشتري در سرتاسر جهان ودرآمد ساالنه 6500قابليتهاي بسيار باال ارائه شده است و شركت در حال حاضر با بيش از 

 اخيرا هفته هاي پرتالطمي ERPنده نرم افزارهاي شركتهاي توليد كن. نزديك به يك ميليارد دالر مشغول فعاليت است 
پيشنهادي را براي خريد شركت    PeopleSoft شركت 2003دردوم ژوئن سال . را پشت سر گذاشته اند

J.D.Edwardsچهار روز بعد شركت . ميليارد دالر به اين شركت ارائه داد 7/1 به مبلغOracle   ادعا كرد كه تمايل به
اين تلفيقها باعث ميشود كه ساير .  ميليارد دالر و بصورت نقد را دارد 1/5به مبلغ   PeopleSoftخريد شركت 

روند بازار . شركتهاي فعال در اين صنعت مجبور شوند خود را با ساير شركتهاي تراز اول دنيا وفق داده و سازگار سازند 
ERP    ا خريدب. به سمت يكپارچگي و ادغام شركتهاي فروشنده اين محصول ميباشد J.D.Edwardsتوسط  

PeopleSoft كشور 150 نفر مشتري در 11000 نفر كارمند و بيش از 13000 ميليارد دالر درآمد ، 8/2 شركتي با 
  )ثقه اي. (بوجود خواهد آمد

 است كه درآمد ناخالص سال SAP A/Gالزم بذكر است بزرگترين توليد كننده اين نرم افزارها شركت آلماني 
.  ميليون دالر بوده است 201 ميليارد دالرو درآمد خالص آن در چهار ماهه اول اين سال 7كت بالغ بر گذشته اين شر

 ميلون نفر در حال استفاده و كاربرد 12 سايت مختلف نصب شده و بوسيله 60100سيستمهاي اين شركت هم اكنون در 
ده و پيش بيني ميشود از مرز يك هزار  ميليارد دالر بو20 حدود 2000 در سال ERPفروش سيستمهاي . ميباشد 
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 1990 در دهه ERPكل مخارج ساالنه شركتها در سرتاسرجهان براي سيستمهاي .نيز بگذرد 2010ميليارد دالر در سال 
 ميليارد دالر تخمين زده 10 ميليارد دالر و براي استفاده از مشاوران نصب و راه اندازي اين سيستمها نيز 10در حدود 

   )ه اي ،  ثق.(ميشود 
  : )Shehab,2004(در شكل زير فروشندگان اصلي اين سيستم و سهم بازار هر يك نمايش داده شده است

  
   ERP  برنامه پياده سازي سيستم هاي 

  . مه مناسب است ، داشتن يك برناERP   اولين گام براي پياده سازي موفق 
 ميتوان اين استراتژيها را به ERP   با مرور سريعي بر تحقيقات انجام شده در مورد استراتژيهاي مربوط به پياده سازي 

استراتژيهاي سازماني شامل توسعه و بكارگيري روشهاي مديريت . سه گروه سازماني ، فني و انساني طبقه بندي كرد 
ر و منابع انساني ، سبك مديريت ، ارتباطات و همكاري و ويژگيهاي واحد سيستمهاي تغيير ، مديريت پروژه ، ساختا
 ، كافي بودن ERPاستراتژيهاي فني شامل جنبه هاي فني نصب سيستمها ، پيچيدگيهاي . اطالعاتي در سازمان ميباشد

نساني دربرگيرنده مشاركت ،  بوده و نهايتا استراتژيهاي اERPتجربه فني درون سازمان و زمان و هزينه راه اندازي 
  )ثقه اي. (آموزش و مديريت نيروي انساني و اموركاركنان ميباشد 

،مي باشد كه يك متدولوژي عملياتي )AIM( متدولوژي پياده سازي برنامه كاربردي   يكي از متدولوژهاي پياده سازي،
ازي نرم افزارهاي اوراكل و مطابق با محصوالت اين متدولوژي  در ابتدا براي پياده س. براي پياده سازي نرم افزار است

 شركت بزرگ مشاوره 5. اين شركت طراحي گرديد ولي در حال حاضر براي پياده سازي ساير نرم افزارها نيز كاربرد دارد
 6000پياده سازي از اين روش به منظور مديريت پروژه هاي نرم افزارهاي اوراكل استفاده مي نمايند و همچنين بيش از 

  .  بهره گرفتندERPسازمان در سراسر جهان از اين متدولوژي به منظور پياده سازي موفق 
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   اين متدولوژي، اوال فعاليت هاي مورد نياز، ترتيب انجام آنها و منابع مورد نياز را براي انجام پروژه مشخص مي كند و 
  .  نمايدثانيا براي انجام تمامي فعاليت ها، الگويي براي خروجي ها فراهم مي

   مزيت عمده اين متدولوژي اين است كه  نيازهاي كسب و كار در همان ابتداي پروژه تعريف مي شود و در طول پياده 
  .  پيچيدگي آن است يكي از معايب مهم اين متدولوژي،. سازي مد نظر قرار مي گيرد

AIMچارچوبي است كه شامل عناصري نظير مراحل، فرآيندها و وظايف مي باشد :  
اين خروجي ممكن . يك واحدي است كار است كه منجر به ايجاد يك خروجي واحد مي گردد يك وظيفه، .1

  .كد ويا نتايج تست باشد برنامه زمانبندي، است در قالب گزارش،
  .  گروهي از فرآيندهاي مرتبط به منظور دستيابي به يك هدف مهم است  يك فرآيند، .2
شيوه اي است انعطاف پذير براي . نبندي مشخص وظايف است گروه بندي منطقي با زما يك مرحله ، .3

  . زمانبندي خروجي هاي مهم و تحويل پروژه سازماندهي وظايف،
  :    تطبيق فرآيندها با هر يك از مراحل در شكل زير نمايش داده شده است 

  
ساس برنامه اي به شرح شكل  در سازمان هاي پروژه اي براERP متدولوژي پياده سازي  يكي از متدولوژي هاي ديگر ،

   :)Klos,2008(زير مي باشد
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 از متدولوژي   و تعيين فعاليتهاي موردنياز پيش از پياده سازي،ERP   به منظور معرفي برنامه اي براي پياده سازي 

AIM و متدولوژي پياده سازي ERPپروژه اي بهره گرفته شده است در سازمانهاي  . 

. نكته قابل توجه ديگر در اين خصوص، توجه به عوامل كليدي موفقيت به منظور جلوگيري از شكست پروژه است
 نيز باعث بوجود آمدن مشكالت عديده اي براي شركتها و ERPهمانند هر پروژه ديگري اجرا و پياده سازي پروژه هاي 

 112براي نمونه ميتوان شركت هرشي را نام برد كه در اثر اجراي نادرست پروژه . واهد شد سازمانهاي استفاده كننده خ
 درصد افزايش در موجودي انبار 29 ، نوزده درصد كاهش در سود سه ماهه سوم و 1999 در سال ERPميليون دالري 

 شد كه 1999 سه ماهه آخر سال  ميليون دالر در5/3شركت صنايع مايلر نيز متحمل زيان عملياتي برابر . داشته است
نكته مهمي كه در مورد اين شركتها بايد .  گزارش شده است ERPناشي از هزينه هاي زياد و ناكارا بودن سيستمهاي 
 ، نرم افزار خريداري نكرده اند ERP شركت فروشنده سيستمهاي  مورد توجه قرار گيرد آن است كه همه آنها از يك

با توجه به آنچه كه گفته شد ودر نظر . وشنده اي ميتواند با شكست در اجرا مواجه شود بنابراين سيستمهاي هر فر
 از نظر مالي تعهد بااليي را براي شركت خريدار نرم افزار ايجاد خواهد كرد و اينكه اگر ERPگرفتن اينكه سيستمهاي 
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 بااليي را به همراه خواهند داشت ، بسيار اين پروژه ها بطور صحيح و كارا مورد اجرا قرار گيرند ، پتانسيل سود آوري
  ) ثقه اي ،  . (الزم و ضروري مينمايد كه بدانيم چه عواملي موفقيت اين پروژه ها را تضمين مينمايد 

باشد، بدين منظور در ادامه مراحل   ميERP   برخي از اين عوامل موفقيت قابل تطبيق با مراحل برنامه پياده سازي 
  : شود  و عوامل كليدي موفقيت در هر يك از اين مراحل شرح داده ميERP برنامه پياده سازي

  
  :  شناخت سازمان و انجام مطالعه امكان سنجي - 1مرحله 

     در اين مرحله ابتدا الزم است شناخت كافي از اهداف كسب وكار به دست آمده و با استفاده از مطالعه امكان سنجي،
در اين مرحله اهداف پياده سازي و . منابع و بودجه مشخص ارزيابي گردد ر محدوده زمان،امكان دستيابي به اين اهداف د

  . اهداف بهبود تعيين شده و نقطه سر به سر و مزاياي حاصل از سرمايه گذاري نيز شناسايي مي گردد
سخت افزار، نرم (ي   در اين مرحله الزم است شمايي از فرآيندهاي فعلي كسب و كار و معماري فناوري اطالعات فعل

از . ترسيم شود تا براساس آن  نيازمندي هاي كسب و كار شناسايي گردد) افزار، پايگاه داده و ميزان مهارت كامپيوتر
  : جمله فرآيندهايي كه در اين مرحله انجام مي شود

  فرآيند معماري فرآيند هاي كسب و كار و  فرآيند تعريف نيازمندي هاي كسب و كار 
  : ي موفقيت عوامل كليد

 دستيابي به يك درك كامل از اهداف و مقاصد و همچنين :تعريف اهداف و مقاصد مشخص و روشن  •
راههاي دستيابي به اين اهداف در اولين مرحله از اجراي هر پروژه فناوري اطالعات به عنوان يك امر ضروري 

ظر و استراتژيك ، منابع ، هزينه ها ، ريسك اين برنامه بايد مزايا و منافع مورد ن. و پيش نياز شناخته مي شود 
و زمان مورد نظر در اجراي پروژه و ساير موارد را بيان نمايد ، مسئوليتهاي سازمان در قبال انجام پروژه بايد 
مشخص باشد ، توجيه سرمايه گذاري در اين پروژه بايد وجود داشته باشد و فلسفه وجودي اين پروژه بايد در 

  )ثقه اي ،  . (مان و مرتبط با اين نيازها باشد جهت نيازهاي ساز
 و همچنين ERP، انتخاب فروشنده ERP تشكيل تيم پروژه به منظور انتخاب ماژولهاي - 2مرحله 

 : مشخص كردن بهترين روش پياده سازي

 تيم پروژه و يا كميته راهبردي كه متشكل از خبرگان همه حوزه هاي وظيفه اي به منظور رهبري پروژه  ،   در اين گام
همچنين الزم است يك تيم مشاور نيز به منظور ارزيابي تناسب پياده سازي . است نيز توسط مديران تعيين مي گردند

  .  نيز تعيين شودERP روش پياده سازي  و كمك به انتخاب بهترين فروشنده و همچنين بهترينERPيك سيستم 
 وجود دارد، هر يك از اين انگيزه باعث ايجاد ERP   همانگونه كه ذكر شد، انگيزه هاي مختلفي براي پياده سازي يك 

 نيست، در نتيجه با مشكالت زيادي در مرحله برنامه ITمعموال مدير ارشد از افراد . پروژه هاي بسيار متفاوتي مي گردد
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با توجه به اينكه معموال هزينه و بودجه تخصيص . مواجه مي گرددERP هزينه و منابع مورد نياز پياده سازي تخمين
 باالست در نتيجه الزم است مدير ارشد تا حد بسيار خوبي مشخص نمايد كه محدوده ERPداده شده براي پياده سازي 

ند كه چه عواملي روي دامنه پروژه تاثير مي گذارند و چه و دامنه اين پروژه چه قدر است و براي اين كار الزم است بدا
  .   تصميماتي بايد در اين زمينه اتخاذ شود

 وجود دارد كه هر يك داراي ويژگي هاي خاص خود است و براساس ERP   استراتژي هاي مختلفي براي پياده سازي 
 سه بعد زير مي ERPخاب استراتژي پياده سازي براي انت.  زمان و هزينه آن را مشخص نمود آن مي توان دامنه پروژه،

    :تواند مالك عمل قرار گيرد 
  :  تصميم گيري در مورد پياده سازي ماژولها  .1

 ماژول اصلي است كه هر 12 داراي  SAP R/3براي مثال .  سيستم هاي ماژوالر هستندERPسيستم هاي 
ژول مالي داراي ماژول هاي حساب هاي براي مثال ما. كدام داراي يك سري ماژول هاي فرعي مي باشند

 مي توان از دو رويكرد زير استفاده نمود ERPبراي پياده سازي سيستم . پرداختني و حساب هاي دريافتي است
:  )2000,Parr(  

• Comprehensive  : پياده سازي كامل  
معموال براي شركت هاي چندمليتي كه .    اين طبقه رويكردي است كه نيازمند بيشترين تالش است

 را در سايت هاي چندگانه و اغلب فراتر از مرزهاي ملي پياده سازي نمايند، مناسب ERPمي خواهند 
و گاهي اوقات نيز شامل  را شامل مي شود ERPاين نوع از پياده سازي، تمام كاركردهاي . است

چنين رويكردي معموال نيازمند محدوده و سطح بااليي . ماژول هاي خاص يك صنعت نيز مي شود
  )Parr,2000(.  استBPRبراي 

هاي زياده به همراه دارد كه سبب مي شود هزينه بـااليي را نيـز بـه                    اين نوع پياده سازي پيچيدگي      
 سال طـول بكـشد و هزينـه آن نيـز            7براي مثال اين نوع پياده سازي ممكن است         . همراه داشته باشد  

   )Parr,2000( .ها ميليون دالر باشد10
• Middle-road :   انتخاب ماژول هاي اصلي ERP 

ممكن است .    اين طبقه، همانطور كه از نام آن نيز مشخص است، ميان دو دسته ديگر قرار دارد
تصميم اصلي مربوط به انتخاب . چندين مكان و يا يك مكان گسترده براي آن در نظر گرفته شود

 ممكن است سيستم هاي مالي، SAP R/3براي مثال از سيستم . ت اسERPماژول هاي اصلي 
 مي باشد ولي نه به BPRنياز به سطح بااليي براي . مديريت دارايي و سيستم پروژه انتخاب شود
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 سال 5-3اين سيستم ها ممكن است به .  نياز بودComprehensiveاندازه اي كه براي پياده سازي 
  )Parr,2000( .نه  براي پياده سازي نياز داشته باشند ميليون دالر هزي3زمان و حدود 

• Vanilla :  انتخاب چند ماژول خاص  
ن انجام مي نوعا اين نوع پياده سازي در يك مكا.    اين رويكرد كمترين ريسك را به همراه دارد 
تنها كاركردهاي اصلي و محوري ).  نفر100كمتر از (شود و معموال تعداد كاربران سيستم كم است

ERPدر اين نوع پياده سازي براي تطبيق .  مد نظر مي باشد و حداقل مهندسي مجدد نياز مي باشد
 شوند نه اينكه  سازگار ميERPسيستم با فرآيند هاي كسب و كار ، معموال فرآيند هاي سازمان با 

ERPماه طول 12-6اين نوع پياده سازي كمترين پيچيدگي را به همراه دارد و نوعا بين .  اصالح شود 
در اين حالت به  )Parr,2000( . ميليون دالر است2 تا 1مي كشد و هزينه آن به طور متوسط بين 

هاي محصول  ل ماژول هاي يك محصول خاص، تنها برخي از ماژوجاي پياد ه سازي كامل تمامي 
ل هايي كه براي سازمان از اهميت بيشتري ماژودر اين رويكرد . انتخاب و پياده سازي مي شوند

و هزينه پياده سازي نسبت به ساير در اين روش زمان . برخوردار هستند، براي اجرا انتخاب مي شوند 
 )روحاني،  ( .يابد روشها كمتر بوده و ريسك بكارگيري سيستم نيز كاهش مي

تصميم گيري در مورد ميزان سفارشي كردن محصول به منظور انطباق با فرآيند هاي كسب  .2
  :وكار

. ندهاي سازمان مي باشد تناسب آن با فرآيERP   يكي از فاكتورهاي بسيار حياتي در موفقيت پياده سازي 
به .  و فرآيندهاي كسب و كار، طراحي دوباره فرآيندها استERPيكي از رويكردهاي دستيابي به تناسب الزم 

 ،  طراحي دوباره ERPطور كلي مي توان گفت محققان معتقدند كه يكي از پيش نيازهاي موفقيت پذيرش 
ه طور كلي در ادبيات پذيرش فناوري هاي اطالعاتي در حقيقت بحث طراحي دوباره فرآيندها ب. فرآيندهاست
در برخي از شرايط، خودكارسازي فرآيندهاي ناكارا بدون ايجاد تغييرات الزم در آنها مي تواند مانع . وجود دارد

 مد نظر قرار IT نيز مي تواند به عنوان مورد خاصي از پذيرش ERP.  گرددITبهره برداري كامل از مزاياي 
. شود آن تغيير فرآيندهاي كسب و كار جز عامل هاي ضروري براي موفقيت آن محسوب ميگيرد كه در 

)2007,Chuck(  
 براي سازگار نمودن آن با ERP با فرآيندها، تغيير بسته ERP   رويكرد ديگر براي دستيابي به تناسب 

وليكن، اين رويكرد نيازمند منابع زيادي از لحاظ هزينه و زمان است و .  و كار استفرايندهاي فعلي كسب
ريسك بااليي هم دارد و ممكن است موانع سختي را براي نگهداري و به روزرساني سيستم ايجاد 
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.  تصميم گيري نمودERP مورد ميزان سفارشي نمودن سيستم ، بنابراين مي بايست در)Chuck,2007(نمايد
   :ليكن در اين خصوص دو روش زير براي پياده سازي وجود دارد 

اين روش يكي از سريع ترين، كم خطرترين و كم   :پياده سازي ماژولها بدون اعمال تغيير در آنها •
دليل عدم تطابق فرآيندهاي ليكن ممكن است به . هزينه ترين روش هاي پياده سازي سيستم است 

الزم است به كمك برنامه هاي در اين حالت . سازمان با سيستم مشكالت براي سازمان بوجود آيد 
اين روش ممكن است مقاومت كاركنان در . آموزشي كاركنان را براي كار به شيوه جديد آماده نمود

 .مقابل تغيير را نيز به همراه داشته باشد

به دليل اعمال تغييراتي در    در صورت سفارشي نمودن ماژولها، :يا همه ماژولهاسفارشي نمودن برخي  •
ليكن به . سيستم زمان و هزينه پياده سازي افزايش يافته و ريسك پياده سازي نيز بيشتر مي شود

، مقبوليت سيستم در سازمان افزايش يافته و هزينه آموزش كاركنان سيستمعلت تطابق فرآيندها با 
  . اهد يافتكاهش خو

 :ERPتصميم گيري در مورد روش تهيه سيستم  .3

  . از يك فروشنده يا از چند فروشنده : خريد  •
هاي مختلفي از محصوالت توليدكنندگان مختلف گلچين  لماژو خريد از چند فروشنده ،در رويكرد    

هر محصول اين روش براساس فلسفه انتخاب بهترين قسمت . شده و در كنار يكديگر قرار مي گيرند
به عنوان مثال . ل آن انتخاب شود ماژوبه اين صورت كه از هر محصول بهترين . شكل گرفته است

اين . ل نيروي انساني شركت ديگر استفاده شودماژول مالي يك شركت در كنار ماژوممكن است از 
اري برقر. ليكن در اجرا با مشكالتي همراه مي باشد . روش در تئوري يك روش ايده آل است

در . ل ها مستلزم بهر ه گيري از تخصص مشاورين و صرف هزينه مي باشدماژويكپارچگي بين 
ل ها به خوبي با يكديگر يكپارچه نشوند، سازمان با مشكالت بسياري روبرو خواهد ماژوصورتيكه 

 )روحاني ( .بود

كامل سيستم يكي از روش هاي پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان، توسعه : ساخت  •
در اين حالت سازمان با بهر ه گيري از نيروهاي داخلي و خارجي نسبت به . درون سازمان است 

در اين حالت سيستم توليد شده بيشترين درجه تطابق با . طراحي و توسعه سيستم اقدام مي نمايد 
  اين روش مشكل. فرآيندهاي سازمان را داشته و مي تواند به راحتي مورد پذيرش كاركنان قرار گيرد

برترين و طوالني ترين روش پياده سازي سيستم است كه به ندرت مورد استفاده قرار  ترين، هزينه
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در اين روش وجود يك تيم قوي براي اجراي سيستم و تالش و اهتمام بسيار زياد اين تيم . مي گيرد
 )روحاني ( .ضروري است

در اين حالت .  است ش هاي خريد و توسعه درونيرواين روش تركيبي از : تركيبي از خريد و ساخت  •
ل ماژوبخش ديگري نيز با استفاده از محصوالت و . بخشي از سيستم درون سازمان توسعه مي يابد

در اين روش عالوه بر توسعه دروني، گلچين كردن و يكپارچه . هاي ساير شركت ها تكميل مي شود
 )روحاني( .مي گيردل نيز صورت ماژوكردن 

در اين . اين روش ساده ترين روش پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان است  : اجاره •
حالت با اجاره سيستم از يك فراهم كننده خدمات كاربردي  امكان استفاده از سيستم براي سازمان 

اين روش لزوماً كم هزينه ترين روش نيست و نسبت به ساير رو ش ها نيز ممكن . فراهم مي شوند 
 )روحاني( .ت فوايد كمتري را عايد سازمان نمايداس

 شركت توليدي در آمريكا انجام داد و رويكردهاي مختلف پياده سازي 497مابرت تحقيقات گسترده اي را بين    
طي اين مطالعات مشخص شد كه پياده سازي سيستم . سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان را بررسي نمود 

سازمان با تكيه بر محصول يك شركت خاص، متداول ترين روش بين روش هاي مختلف پياد ه برنامه ريزي منابع 
 )روحاني ( .تسازي اين سيستم اس

 خواهد بود كه هر يك از اين تركيبات بر ERP تعيين كننده استراتژي پياده سازي  تركيبي از سه بعد باال،   
لذا در اين مرحله استراتژي انتخاب مي شود كه .  موثر خواهد بودزمان، منابع مورد نياز و ريسك پروژه هزينه، دامنه،

كمترين هزينه و زمان را صرف نموده و كمترين ريسك را به همراه داشته باشد و همچنين بيشترين امكان دستيابي به  
  .  را فراهم مي نمايد1اهداف كسب و برآورده نمودن نيازمندي هاي تعيين شده در مرحله 

   : موفقيت عوامل كليدي
تيم پروژه بايد شامل بهترين پرسنل موجود در سازمان باشد و ايجاد يك تيم از : شايستگي تيم پروژه  •

اين تيم بايد مشاوراني از خارج شركت نيز در .حوزه هاي مختلف كاري بسيار الزم و ضروري بنظر ميرسد 
 در اولويت اول كاري ERPباشند ، پروژه اختيار داشته باشد كه از هر دو نوع دانش تجاري و فني بهره مند 

در صورت امكان اعضاي تيم بايد در يك محل .آنان باشد و بصورت تمام وقت در اين حوزه فعاليت كنند 
 )ثقه اي ،  . (استقرار داشته باشند تا امكان برقراري ارتباط و همكاري را با يكديگر داشته باشند 

 وظيفه دشوار و پيچيده است و ريسك بااليي دارد، ERP خريد سيستم: انجام فرآيند خريد موفق  •
داشتن درك . بنابراين مي بايست پيش از خريد آن فاكتورهاي حياتي براي انجام يك خريد موفق را شناخت

روشن از فاكتورهاي حياتي مي تواند باعث صرفه جويي در هزينه و زمان گردد و همچنين ريسك و عدم 
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مروري بر ادبيات نشان مي دهد كه اكثر مقاله ها . يد اينگونه سيستم ها كاهش دهداطميناني را در فرآيند خر
در حاليكه يكي از . برروي فاكتورهاي حياتي موفقيت براي فرآيند پياده سازي توجه داشتند نه فرآيند خريد

فرآيند خريد به همراه . )Verville,2005(. مراحل مهم است كه قبل از مرحله پياده سازي هم قرار دارد
  :فاكتورهاي موفقيت در هر مرحله در شكل زير نمايش داده شده است

 
 

ه فاكتورهاي مهم در فرآيند خريد شامل دقت در انتخاب بسته نرم افزاري و دقت در انتخاب فروشنده    از جمل
  . است

   بسته هاي نرم افزاري موجود در بازار ممكن است براي سازمانها و موسسات در اندازه هاي مختلف وجود 
 كه كداميك ميتوانند به بهترين نحو داشته باشد ، بنابراين الزم است قبل از انتخاب به اين نكته توجه كرد

نيازهاي سازمان را برآورده سازند وگرنه عدم تطابق بين بسته نرم افزاري و فرآيند كسب و كار يا نياز به ايجاد 
. تغييرات اساسي در نرم افزار و فرآيندهاي موجود ، زمان بر ، هزينه بر و با ريسك باال همراه خواهد بود 

افزاري مناسب و منطبق با نيازهاي يك سازمان جهت بهبود فرآيندهاي كسب و كار از انتخاب يك بسته نرم 
هر يك از اين بسته هاي نرم افزاري ويژگيها و قابليتهاي . تصميمات مهم براي هر سازمان بشمار ميرود 

امل اجزاي بعنوان مثال شركت اوراكل بسته نرم افزاري خود را بصورت يكپارچه و ش. خاصي را ارائه ميكنند 
 اين قابليت را ايجاد J.D.Edwards ارائه كرده ولي شركت E-Procurement  وCRMمختلف از جمله 

كرده كه بسته نرم افزاريش بتواند با برخي از نرم افزاريهاي ديگر تركيب شده و تشكيل يك راه حل جامع 
  )ثقه اي . (رابدهد
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 SAPبراي مثال .  زيادي روي انتخاب بسته نرم افزاري دارد   تحليل ها نشان مي دهد كه اندازه سازماني تاثير

R/3 بيشتر توسط سازمان بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد و اغلب سازمان هاي كوچك يا متوسط از نرم 
 شناسايي شده است كه سازگاري و ERP معيار متفاوت براي انتخاب 29.  استفاده مي كنندBaanافزارهاي 

همچنين زماني كه منابع داراي . فزار از مهمترين فاكتورها براي سازمان كوچكتر مي باشدانعطاف پذيري نرم ا
. اهميت زيادي باشند، زمان كم پياده سازي و در نتيجه كاهش هزينه از فاكتورهاي مهمتر محسوب مي شوند

)Shehab,2004(. بنابراين شركتها بايد معيارهايي را براي انتخاب ابن نرم افزارها مد نظر قرار دهند كه در 
  ): ثقه اي ،  (اينجا به اهم آنها اشاره ميگردد

اكثر سازمانها نيازخواهند داشت فرآيندهاي خود را با استفاده از : انطباق با نيازهاي سازماني      �
 منطبق ERPازمان تغيير داده و آن را با رويه هاي موجود در يك مديريت تغيير مناسب در داخل س

بدون شك اين كار در مواقعي كه از ابتدا نرم افزاري منطبق با نيازهاو فرِايندهاي سازمان . سازند 
اينكه آيا نرم افزار از انطباق الزم .انتخاب و خريداري شود ، سريعتر و راحتتر انجام پذير خواهد بود 

 يا اينكه بايد فرآيندها در يك روال مشخص و بدون هيچگونه تغييري توسط سيستم نرم برخوردار است
افزاري اجرا شود ؟ آيا سيستم توانايي شناسايي خطاهاي كاربر و اعالم هشدار در زمان مناسب را دارد يا 

ا رايج و مورد نه؟ آيا زبان و اصطالحات بكار رفته در بسته نرم افزاري با آنچه كه در سازمان يا صنعت م
  استفاده است منطبق ميباشد ؟ 

هر سازمان در هر صنعتي كه فعاليت :  پشتيباني و پاسخگويي به نيازهاي خاص هر صنعت     �
 عبارتي عالوه بر برنامه هاي  به.ميكند نيازمند استفاه از قابليتهاي خاص آن صنعت مشخص ميباشد 

ممكن است توسط همه سازمانها مورد استفاده قرار گيرد كاربردي مالي و منابع انساني كه بطور مشترك 
، برنامه هايي هم وجود دارند كه براي هر صنعت بطور خاص الزم بوده و مورد استفاده قرار خواهند 

 جهت خلق ERPولي نكته مهم اينجاست كه امكان ايجاد تغيير در كد برنامه نويسي .گرفت  
ندارد و در صورت امكان نيز مشكالتي را در آينده ايجاد خواهد قابليتهايي متناسب با اين صنايع وجود 

كرد بعنوان مثال باعث بروز مشكالتي در بروز رساني به نسخه هاي جديد نرم افزار خواهد شد زيرا الزم 
است نسخه هاي جديد نيز براي اين صنعت خاص تغيير يابد كه كاري بس دشوار و همراه با ريسك باال 

راين فروشندگان نرم افزارها سعي ميكنند بسته هاي نرم افزاري خاص هر صنعت را نيز بناب. خواهد بود
  .تهيه و در دسترس آنان قرار دهند 

نيازمندي سازمانها دائما در : وجود انعطاف پذيري الزم در محيط كسب و كار و متغيير امروزي      �
. م يكسري از اين تغييرات را داشته باشد حال تغيير است بنابراين بسته نرم افزاري بايد قابليت انجا
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بعنوان مثال چارچوب و شكل گزارشات بايد قابل طراحي باشد ، امكان تغيير پارامترها در داخل سيستم 
براي مثال نرم .و براي اين كار الزم است ابزار مناسب همراه نرم افزار ارائه گردد .... وجود داشته باشد و

راكز هزينه جديد ، تغيير ساختار سازماني و مشاغل و پستها را متناسب با افزار بايد امكان افزودن م
  .تغييرات صورت گرفته در داخل شركت داشته باشد 

با پيشرفت و توسعه سيستمهاي :  نرم افزارهاي موجود   امكان يكپارچه سازي نرم افزار با ساير    �
ERP و ايجاد قابليتهاي جديد CRM وSCMسازمانها بتوانند با مشتريان و عرضه  در آنها الزم است 

حال اگر اين دو گروه از شركاي تجاري سازمانها از سيستمهاي نرم .كنندگان خود در ارتباط باشند 
افزاري ديگري متفاوت از آنچه سازمانها استفاده ميكنند ، بهره گيرند بايد اين امكان در بسته نرم افزاري 

ERPورد نياز بين اين سه گروه تسهيم شده و مورد استفاده قرار گيرد  وجود داشته باشد كه اطالعات م .
فروشندگان نرم افزار معموال سعي ميكنند نرم افزارهاي خود را به گونه اي طراحي كنند كه امكان 

  .برقراي ارتباط با سيستمهاي مطرح موجود در بازار را داشته باشد 
فروشنده نرم افزار بايد پشتيباني مورد : ازي نرم افزار  فراهم بودن امكان پشتيباني براي پياده س    �

نياز براي راه اندازي پروژه را فراهم آورده و از طريق متخصصان و كارشناسان ماهر اين كار را به 
  .بهترين نحو ممكن انجام دهد 

ان نرم گاهي اوقات فروشندگ:  كامل بودن ، با ثبات بودن و داشتن پشتيباني خوب از نرم افزار     �
افزار فقط براي حفظ موقعيت خود در بازار رقبا ، بسته هاي نرم افزاري را بدون آنكه كامل باشد وارد 

بنابراين خريدار .در عمل مواجه خواهند شد ) Bugs(بازار ميكنند و اين نرم افزارها اغلب با مشكالتي
تيباني خوب و بموقع در مواقع بروز بسته نرم افزاري بايد همواره از كامل بودن آن ، نقص كمتر آن و پش

  .مشكالت جزئي مطمئن باشد 
ابزاري از قبيل رويه هاي آموزشي :  وجود اسناد و پيش نيازهاي مورد نياز براي شروع پروژه     �

-Data(، ابزار تبديل داده ) Help Text(مورد نياز و بهنگام شده ، اسناد كمكي در مورد نرم افزارها

Conversion Utilities ( چك ليستها ، جزئيات برنامه هاي كاربردي و فايلهاي مربوط به ارائه موارد ،
الزم است در اختيار تيم پروژه قرارگيرد تا نياز به طراحي و توليد آنها از صفر وجود نداشته ... آموزشي و

  )ثقه اي  . (شود ياد مي ERP از اين ابزار بعنوان تسريع كننده هاي فرآيند راه اندازي سيستمهاي . باشد 
بررسي وضعيت نسخه هاي جديد نرم افزار :  استراتژيهاو سياستهاي آينده فروشنده نرم افزارها     �

و اينكه آيا فروشنده تمايل به بروز آوري نرم افزار خود را دارد يا خير؟ امكانات و قابليتها و ماژولهاي 
 يا نه ؟ چه فناوريهاي جديدي را در توليد نرم جديد مورد نياز مارا در آينده به آن اضافه خواهد كرد
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افزارهاي خود مورد استفاده قرار خواهد داد ؟ و تا چه ميزان در اجراي استراتژيهاي گذشته خود موفق 
نكته مهم . عمل كرده است ؟ از سئواالتي است كه در هنگام انتخاب نرم افزار بايد پاسخ داده شود 

گيرد آن است كه آيا فروشنده مربوطه تا مدت زمان طوالني براي چند ديگري كه بايد مورد توجه قرار 
  )ثقه اي  ( سال در بازار باقي خواهد ماند يا خير؟ اينكه شهرت فروشنده به چه ميزان است؟

وجود مهندسان سيستم و فناوري اطالعات در سازمان، وجود : عامل زيرساخت هاي فناوري اطالعات  •
 ارتباطي مناسب در سازمان، پرهيز از سفارشي نمودن بيش از حد زيرساخت هاي سخت افزاري و

ERP) ،1386صارمي(  
 

  :  آموزش كارمندان و مديران - 3مرحله 
ري تحليلگران فناو. آموزش مديران و كارمندان است كه هيچ گاه نبايد نايده گرفته شود    يكي از موارد بسيار مهم،

 درصد بودجه پروژه بهتر است براي آموزش صرف شود كه اين آموزش مي 11اطالعات معموال توصيه مي كنند كه 
تواند توسط افراد درون سازمان و يا افراد خارج از سازمان انجام شود و نكته مهم ديگر اينكه آموزش متناسب با شرايط 

  . مشتريان و فروشندگان  ارائه گردد ان نهايي،  كاربر سازمان و براي ذي نفعان مختلف شامل مديران،
  :عوامل كليدي موفقيت 

. سيستمهاي پيچيده اي بوده و نيازمند آموزش سختگيرانه اي هستند  ERPسيستمهاي : آموزش •
سطوح مختلف موجود در شركت .آموزش ناكافي يا عدم وجود آن ميتواند منجر به شكست پروژه شود 

بعنوان مثال اعضاي تيم پروژه و كميته راهبري .وتي در مورد اين سيستمها هستند نيازمند آموزشهاي متفا
بايد اطالعات كافي در مورد چگونگي عملكرد سيستم و تحليل بخشهاي مختلف آن را در اختيار كاربران 

اموزش بايد پس از فرهنگ .آن قرار دهند و كاربران نهايي نيز نيازمند آموزش بخشهاي مربوطه هستند 
سازي در سطح سازمان مشتري ، در سطوح مختلف سازمان از جمله تيم پروژه ، سطوح مديريت ، كاربران 

فرهنگ سازي در سطح سازمان مشتري با معرفي پروژه از . عملياتي و كاربران پشتيباني صورت پذيرد
زش پايه ، جلب طريق ارائه سمينارهاي عمومي و مقاله در نشريات داخلي شركت ، برگزاري دوره هاي آمو

مشاركت كاركنان در فعاليتهاي مرتبط با پروژه و ايجاد و تجهيز كتابخانه ، كتب ، نشريات و مقاالت 
  )ثقه اي  (".مرتبط انجام خواهد شد 

در آموزش رسمي .   اين آموزش خود به دوگروه آموزش رسمي و آموزش غير رسمي تقسيم بندي ميشود 
، كالسهاي آموزشي در مورد سيستم هاي جديد براي برخي از بر اساس شرح شغلهاي تعريف شده 

در آموزش غير رسمي نيز آموزش از طريق ساير همكاران . كاربران ، اجباري و براي بقيه اختياري ميباشد
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داوطلبانه بودن آموزش و اعتقاد به سادگي استفاده از سيستمها ، .ماهر به كاركردن باسيستم انجام ميپذيرد
و اعتقاد به كيفيت باالي سيستم و وابستگي به سيستم تاثير مثبت بر آموزش خواهد داشت تاثير منفي 

نهايتا اين آموزشها به افزايش يادگيري منجر شده و باعث باال رفتن كيفيت استفاده از سيستمها خواهد .
  ) ثقه اي.(شد

 
  :  گذار  - 4مرحله 

بدين منظور ابتدا الزم است . سازمان نصب و راه اندازي مي كند   در طي اين مرحله تيم پروژه سيستم جديد را براي 
  .  و فرآيند اتصال هر ماژول به سيستم هاي فعلي را انتخاب نمايدERPروش پياده سازي 

  :  از لحاظ وسعت فعاليت ERPانواع روشهاي پياده سازي 
اصي كه اين پروژه ها دارند  به علت درگيري همه واحدهاي سازمان و همچنين پيچيدگي خERPدر پروژه هاي 

مديران پروژه اغلب بر اساس نوع سازمان ، وسعت فعاليتهاي آن و . ، مديريت پروژه از اهميت خاصي برخوردار است 
  )ثقه اي. ( اقدام به برنامه ريزي و مديريت اين پروژه ها ميكنند ERPحجم ماژولهاي مورد استفاده از سيستم 

  ): ثقه اي(ده سازي اين پروژه ها ميتوان از ادبيات تحقيق اين سيستمها برداشت كرد   بطوركلي سه روش را در پيا
• Big-Bang Approach : بطوري كه همه .اين روش در گذشته زياد مورد استفاده قرار ميگرفت

سيستمهاي قديمي به يكپارچه كنار گذاشته ميشد و سيستم جديد جايگزين آن ميشد ولي بدليل ريسك 
ر و مقاومت شديد كاركنان و ساير مسائل اين روش امروزه به هيچ وجه پيشنهاد نميشود و باالي اين كا

  )ثقه اي. (كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد
• Pilot Approach : در اين روش بخشي از سازمان را كه بر روند كار سازمان نقش كليدي و اصلي را

ه و سيستمها را در آن راه اندازي ميكنند و پس از ايفا نميكند به عنوان آزمايش مورد استفاده قرار داد
حصول اطمينان از موفقيت اين كار ، ساير بخشهاي اصلي نيز شروع به راه اندازي ميگردند و در اين راه از 

در اين روش ميتوان اشكاالت احتمالي بوجود آمده را در .تجربيات حاصل از پروژه آزمايشي استفاده ميكنند 
از طرفي اين رويكرد از ريسك .يي كرد و نسبت به رفع آنها به بهترين شكل اقدام نمود زمان الزم شناسا

كمتري برخوردار است و توجه مديران ارشد و تيم راه اندازي متوجه بخش خاصي از سازمان خواهد شد 
  )ثقه اي. (ولي اين روش ممكن است زمان راه اندازي كل پروژه را طوالني كند 

• Phased Approach : در اين روش ، هدف بجاي پياده سازي كل پروژهERP بر ماژولها و اجزايي از 
به اين ترتيب كه ابتدا تيم راه اندازي با مديران ارشد در مورد اينكه چه اجزايي . اين سيستمها متمركز است

در عمل چنين از آنجا كه .پياده سازي شود به اتفاق نظر رسيده و در نهايت اقدام به راه اندازي آن ميكنند 
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اجزايي معموال سيستمهاي حسابداري و مالي بوده است و در اين بخشهامعموال تعداد نسبتا محدودي از 
پرسنل كل سازمان فعاليت دارند ، موفقيت پروژه در اين بخشها دليلي قاطع بر موفقيت پروژه در سطح كل 

 نيز به ترتيب ERPشها ، ساير اجزاي نهايتا پس از تكميل و عملياتي شدن اين بخ. سازمان نخواهد بود 
در اين روش طي هر مرحله تيم راه اندازي ميتواند تجارب خوبي . اولويت درسازمان پياده سازي خواهد شد 

را بدست آورده و از طرفي مقاومت كاركنان نيز در سازمان كمتر خواهد شد ولي از آنجا كه سيستمهاي 
ERPي هستند در اكثر موارد ، اجراي مرحله اي ميتواند مشكالتي  داراي ويژگي اصلي و اساسي يكپارچگ

الزم است اسناد ... به عنوان مثال سيستمهاي انبار ، پرسنلي ، فروش و.را براي تيم راه اندازي ايجاد كند 
در حالتي كه ابتدا حسابداري طي يك مرحله پياده .مالي خود را بطور اتوماتيك به حسابداري ارسال كنند 

د ، الزم است اين اسناد ابتدا بصورت دستي وارد سيستم شود كه عالوه بر مشكل ورود داده ها ، سازي شو
  )ثقه اي.(امكان خطا نيز افزايش مي يابد 

 :   دو رويكرد استاندارد در زمينه اتصال هر ماژول به سيستم فعلي وجود دارد

• » Module-by-module « :ازي شـده  و بـه سيـستم هـاي     در اين روش هر يك از ماژول ها پياده س
قديمي متصل مي گردد، سپس ماژول بعدي پياده سازي شده  و همينطور ادامه مي يابد تا تمام ماژول ها                    

 .پياده سازي شوند

• » full ERP « : در اين روش همه ماژول هايERP  پياده سازي مي شوند و سپس كل سيـستم ERP 
 .به سيستم هاي قديمي متصل مي شود

  )Parr,2000(. ش اول كمتر است ولي روش دوم به زمان كمتري براي پياده سازي نياز دارد   ريسك رو
اده موروثي ذخيره شدند مي داده ها و اطالعاتي كه در پايگاه د.    در اين مرحله پيكره بندي سيستم انجام مي شود

 تبديل شود و سرورها و شبكه نيز الزم است به ميزان مورد نياز ارتقا ERPبايست به فرمت قابل قبول در سيستم جديد 
پس از پياده سازي سيستم نيز به منظور اطمينان از دستيابي به همه اهداف كسب و كاري كه در طول مرحله . داده شوند

 . دند،  توصيه مي شود تست انجام گرفته و اصالحات الزم در سيستم اعمال شودبرنامه ريزي تعيين ش

  :   نگهداري سيستم - 5مرحله 
  .    در اين مرحله الزم است به مسئله نگهداري و پشتيباني سيستم توجه كافي مبذول داشته شود

   :ساير عوامل كليدي موفقيت 
  :  طول پروژه به آن توجه شود ساير عوامل كليدي موفقيت كه الزم است در تمام

تحقيقات نشان داده است حمايت مديريت ارشد بخصوص در مراحل اوليه پروژه : حمايت مديريت ارشد  •
البته نقش مديريت مياني و ساير پرسنل نيز در جاي خود خالي از اهميت . از اهميت بااليي برخوردار است 
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ريت ارشد بطور دائمي مسئوليتها و وظايف اين پروژه را به نخواهد بود ولي تحقيقات نشان داده است اگر مدي
 اسلوين و پينتو حمايت مديريت ارشد  .ديگران تفويض نمايد، احتمال شكست پروژه بسيار افزايش خواهد يافت

سازمانها را در تمايل آنها به فراهم ساختن منابع و اختيارات الزم در جهت مديريت موفق پروژه تعريف كرده 
ولتي بيان ميكند كه وجود مديريت ارشد فعال در ايجاد منابع كافي ، اتخاذ تصميمات سريع و پشتيباني و . اند 

مديريت ارشد الزم است در . حمايت در پذيرش پروژه در داخل سازمان بسيار مهم و ضروري بنظر ميرسد 
رنامه هاي آموزشي سيستمهاي تمام مراحل راه اندازي پروژه مشاركت كافي را داشته باشد و توجه الزم به ب

حمايت و تعهد مديريت ارشد نه فقط در . جديد را در تمام سطوح حتي در سطوح مديريت ارشد مبذول دارد 
مراحل ابتدايي و فراهم آوردن امكانات الزم براي پروژه ، بلكه در تمام مراحل پيشرفت پروژه اين مديران بايد 

ر مورد پروژه انجام دهند ، نقش و اهميت سيستم هاي جديد و نظارت مستمر و راهنماييهاي الزم را د
ساختارآن را براي پرسنل در جهت دستيابي به اهداف مشترك و نوين سازمان بيان كنند و سياستها، اهداف ، 

  )ثقه اي. (مسئوليتها و نقشهاي جديد در سازمان بايد توسط اين مديران بطور كامل معين شود 
 ، ايجاد انسجام و يكپارچكي ERPاز آنجا كه هدف اصلي و اوليه پروژه هاي : ا  همكاري بين بخشه      •

بين حوزه هاي مختلف كاري ميباشد ، وجود يك همكاري نزديك بين اين بخشها به عنوان يك پيش نياز 
مديريت ارتباطات موثر و انتظارات موجود در سطوح مختلف ). Stefanou,1999(طبيعي شناخته ميشود 

بسيار ضروري بنظر ميرسد بطوريكه كاركنان بطور كامل از اهداف ، فعاليتها ، حوزه عمل و تغييراتي سازمان 
  )ثقه اي  . (كه در سازمان ايجاد خواهد شد اطالع كامل پيدا كنند 

شخص يا گروهي از افراد بايد مسئوليت پيشبرد موفقيت آميز پروژه را بر عهده داشته   : مديريت پروژه  •
ن گروه بايد در ابتدا حوزه عمل و فعاليت پروژه را كامال مشخص بيان نمايند كه شامل تعداد اي. باشند 

سيستمهاي مورد استفاده ، ميزان مشاركت واحدهاي كسب و كار و ميزان مهندسي مجدد مورد نياز در 
 ، نرم افزار ، از جهات مختلف از جمله سخت افزار   ERPپيچيدگي پروژه هاي پياده سازي . فرآيندها ميباشد 

يك راه براي غلبه بر اين پيچيدگي استفاده . مباحث سازماني و تركيب اين عوامل با يكديگر بسيار زياد است 
از آنجا كه انجام اين پروژه با . از يك برنامه ريزي مشخص و حساب شده توسط مديريت پروژه ميباشد 

به .د مديريت دقيق در همه مراحل اجرايي آن ميباشد ريسك ، هزينه و چالش بااليي همراه خواهد بود ، نيازمن
فرآيندي پيچيده است و نيازمند تركيبي از مديريت فني،    ERP ، پياده سازي Bancroft et al(1998)عقيده 

مديريت پروژه فعاليتهاي برنامه ريزي ، سازماندهي ،زمانبندي . مديريت تغيير و مديريت كسب و كار ميباشد
جلوگيري از بروز بحران و انحراف زياد از بودجه و زمان ( دريافت بازخور و مديريت ريسك پروژه ، نظارت و
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مدير پروژه به همراهي كميته راهبري پروژه، اعضاي تيم پروژه .  را بر عهده خواهد داشت  )برنامه ريزي شده 
  )ثقه اي. (را انتخاب خواهند كرد

اي مختلف در ادبيات پياده سازي و بكارگيري پروژه اهميت ارتباطات بين بخشه: ارتباطات بين بخشي  •
در دستيابي به اين هدف استفاده ازابزار ارتباطي مناسب از .هاي فناوري اطالعات بر هيچ كس پوشيده نيست 

از آنجا كه هدف اصلي و اوليه .  بجاي استفاده از تلفن و ارتباطات رودررو موثر واقع خواهد شد E-mailقبيل 
ERP   م بين بخشهاي مختلف كسب و كار ميباشد ، ميتوان گفت ارتباطات و همكاري بين بخشهاي ، انسجا

اگر ارتباطات مناسب باشد ، روحيه .هستند   ERPمختلف هسته مركزي فرآيند پياده سازي سيستمهاي 
 ثقه اي . (همكاري بين بخشهاي مختلف شكل خواهد گرفت و همين امر به موفقيت پروژه كمك خواهد كرد 

(  
موفقيت اين پروژه ها به وجود يك سمبل و قهرمان كه بتواند وظايف اصلي و مهم ، : قهرمان پروژه  •

معموال چنين . رهبري ، تسهيل امور و ايجاد حس رضايت در كاربران را ايجاد كند بستگي زيادي خواهد داشت
به عبارت .سازمان داشته باشد فردي كسي است كه اختيارات الزم براي انجام تغييرات اساسي و اصلي را در 

  )ثقه اي. (ديگر اين فرد نقش بازاريابي پروژه را در سازمان برعهده دارد 
يكي از عوامل بسيار مهم موفقيت مديريت تغيير و برنامه ريزي براي تغيير است كه به : مديريت تغيير  •

  .دليل اهميت آن به طور مجزا در بخش بعدي به آن پرداخته مي شود
يكي از وظايف اصلي مديريت پروژه و همچنين از عوامل موفقيت پروژه ها مستند سازي :  سازي مستند  •

مستندات فني شامل گزارشهاي شناخت ، مدلهاي تحليل و . پروژه از قبيل مستندات فني و پشتيباني ميباشد 
 پروژه شامل طراحي سيستم ، مدلهاي اطالعاتي سيستم و مستندات آموزشي سيستم و مستندات پشتيباني

مستندات بايد با ابزار .قرارداد پروژه ، گزارشدهي فعاليتها ، برنامه ريزي فعاليتها و مكاتبات پروژه ميباشد 
  )ثقه اي  . (تهيه شده و قابل بازيابي در محيط مشتري باشد ... وMS Office ،MS Projectاستانداردي مثل 

 ERPبا يكديگردر پياده سازي ) CSFs(وفقيت بحراني در مورد ارتباط عوامل م:   مديريت انتظارات     •

نيز مطالعاتي صورت گرفته كه از آن جمله ميتوان به مطالعه موردي هلدن و آكرمن اشاره كرد كه طي  
 فاكتور از فاكتورهاي 10در اين تحقيق . در يك شركت هواپيمايي انجام شده است 1999 تا 1997سالهاي 

 سامرز و نلسون جهت بررسي ارتباط بين اين عوامل مورد بررسي قرار گرفت و گانه22موجود در ليست عوامل 
به اين نتيجه دست يافتند از آنجا كه ارتباطات بين اعضاي تيم پروژه بر اساس مباحث فني و تنها متمركز بر 

 تاكيد داشته و مدير پروژه بيشتر بر مباحث فني امر) عمدتا در مورد انتخاب نرم افزار (اين مباحث بوده است 
بنابراين انتظارات موجود در مورد ساير عوامل . است ، اين امر بر عقايد مديريت ارشد نيز تاثير گذار بوده است
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. غير فني بخوبي مديريت نشده و اهداف و مقاصد اجراي پروژه نيز بطور واضح و مشخص بيان نشده است 
 )ثقه اي. (مستقيم يا غير مستقيم بر يكديگر موثرندبنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه همه اين عوامل بطور 

  برنامه ريزي براي تغييرات 
 به اين دليل شكست خورده اند كه مديران آنها تالش الزم براي اعمال ERP   تقريبا نيمي از پروژه هاي ناكام مانده 

سازمان و بخصوص پرسنل آن  تاثير شگرفي بر ERPسيستمهاي . مديريت تغيير صحيح و مناسب را در نظرنگرفته اند
براي مديريت تغييرات، الزم است در . خواهند داشت و در اينجاست كه نقش مديريت تغيير بسيار ضروري بنظر ميرسد

  : سه زمينه زير براي تغيير برنامه ريزي شود
  :تغيير در سازمان و فرآيندهاي كسب و كار •

 ايجاد تغيير در فرآيندهاي كسب و كار شركتهاي استفاده كننده از با   ERP   از آنجا كه اجرا و پياده سازي پروژه هاي 
  ميتواند بعنوان يك ابزار مهم بكار گرفته) BPC(چنين نرم افزارهايي همراه است ، تئوري تغيير در فرآيندكسب و كار 

بود اساسي در  اين تئوري بعنوان يك محرك سازماني براي طراحي فرآيندهاي كسب و كار جهت دستيابي به به  .شود
  )ثقه اي.(عملكرد از طريق ايجاد تغييرات در روابط بين مديريت ، فناوري اطالعات ، ساختار سازماني و كاركنان ميباشد

  : تغيير در فرهنگ سازمان  •
مارتين و چينگ پيشنهاد ميكنند راه كاهش اين مقاومت .   مقاومت در برابر تغيير از داليل اصلي شكست پروژه هاست 

 ابزارهاي مديريت تغيير را ميتوان Norris et al(2000)به عقيده .اركت دادن كاركنان در فرآيند تغيير ميباشد ، مش
 الزم است ERPبراي بكارگيري .  سيستمهاي مشوق برشمرد رهبري ، ارتباطات ، آموزش ، برنامه ريزي واستفاده از

فرهنگ موجود در . جهت صحيح مورد تغيير قرار گيرد فرآيندهاي تجاري و وظايفي كه پرسنل انجام ميداده اند در
فرهنگي با عقايد و ارزشهاي مشترك براي موفقيت پروژه بسيار .سازمان و تغيير سازماني بايد بطور موثر مديريت شود 

قه ث. (ضروري است وتاكيد بر كيفيت ، توانايي باال و تمايل قوي به پذيرش فناوري جديد بايد در سازمان تقويت شود 
  )اي  
  : تغيير در زيرساختهاي فناوري اطالعات فعلي  •

در .    يكي از آيتم هاي بسيار مهمي كه الزم است براي برنامه ريزي براي تغيير مورد توجه قرار بگيرد، شبكه است
تواند بسياري از موارد به سادگي فرض مي شود كه شبكه اين برنامه كاربردي را همانند هر برنامه كاربردي ديگر مي 

 همانند ساير برنامه هاي كاربردي شبكه رفتار مي كنند، ولي اين در ERPاداره كند و به عبارتي برنامه هاي كاربردي 
  .واقعيت درست نيست

.  را مطرح مي كندERP ، برخي چالش هاي عملكردي مرتبط با برنامه كاربردي 1999 در  A-dec   تجربه شركت 
تا بتواند اين مسائل عملكردي را با ايجاد تغييراتي در پايگاه داده و به روز رساني  ماه وقت صرف نمود 6اين شركت 



 

 
www.hajarian.com 

 ماه بعدي نيز براي طراحي مجدد فرآيند هاي كسب و كار و آموزش كاربران صرف شد كه 6. سرورها و شبكه رفع نمايد
  . هزينه پروژه را به دو برابر رساند
  حجم و جريان هاي تراكنشي 

 براي هر مشتري به صورت مجزا سفارشي مي شوند و در نتيجه نتايج ERPكه اكثر برنامه هاي كاربردي    با وجود اين
حاصل از به به كارگيري اين سيستم ها براي هر سازمان منحصر به فرد خواهد بود، ولي يك تحليل گسترده روي 

ام شده كه خالصه آن در جدول  انج Ganymede Softwareچگونگي عملكرد برنامه هاي كاربردي در شبكه توسط 
  . زير بيان شده است

Transaction Client-to-Server 
Sends 

Server-to-Server 
Sends 

Total Sends 

Add employee – Two tier 242 N/A 242

Add customer – Three tier 83 411 494

View customer – Three tier 105 455 560

Journal entry – Three tier 179 521 700

Journal entry – Two tier 715 N/A 715

Maintain P.O. – Two tier 768 N/A 768

Maintain Sales Order – Two 
tier 858 N/A 858

Add Inventory Item – Two 
tier 988 N/A 988

محيط سه اليه چالش .  اليه است   نكته قابل توجه در اين زمينه تفاوت جريان ترافيك ميان محيط هاي دو اليه و سه
در صورتي كه كاربر نهايي از عملكرد ضعيف برنامه . هاي منحصر به فردي را در زمينه مديريت عملكرد به همراه دارد

كاربردي شكايت داشته باشد، امكان تشخيص اينكه مساله يا مشكل مربوط به كدام سرور خاص يا اتصال شبكه است، 
  .  بودكار بسيار دشواري خواهد

در .    نكته ديگر اينكه، اعداد جدول فوق بيانگر يك تراكنش واحد است كه توسط يك كاربر واحد انجام مي شود
صورتي كه قرار باشد تراكنش هاي بيشتري توسط صدها كاربر به طور همزمان انجام شود، ترافيك شبكه بسيار باال 

  . نيز از سيستم استفاده نمايند، اين مساله پيچيده تر مي شودهمچنين در صورتي كه كاربران از راه دور . خواهد شد
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  به كارگيري سيستم در سراسر سازمان
 از شركت Cloud و Ganymede Software از شركت Chariot   در اين بخش نتايج حاصل از به كارگيري 

Shunra Software Ltdبه صورت آزمايشي ارائه مي شود  .Cloudحيط هاي مختلف  به منظور شبيه سازي م
WAN مورد استفاده قرار گرفته و Chariot براي شبيه سازي جريان و حجم شبكه مرتبط با يك تراكنش نوعي ERP .

 3 ارسال242اين تراكنش از .  كه در جدول فوق نيز بيان شده ، استفاده شده است"Add Employee"از تراكنش 
  .  بار اجرا مي شود10 در هر بار تست، ميان كالينت و سرور تشكيل شده است كه اين تراكنش

  :براي بيان عملكرد كلي مي توان از شيوه زير كمك گرفت 
  )زمان پاسخگويي شبكه(زمان انتقال شبكه+ زمان پردازش سرور + زمان ورود داده توسط كالينت = كل زمان تراكنش 

رو چه قدر سريع برنامه كاربردي را اجرا و داده    بدون توجه به اينكه كاربر چه قدر سريع تايپ مي كند و يا انكه سرو
مورد نظر را مي يابد، مولفه شبكه نسبتا ثابت باقي خواهد ماند مگر اينكه تركيب شبكه و يا حجم ترافيك شبكه تغيير 

  .  كند
  عملكرد شبكه محلي 

 مگابيتي 100 محلي  در طول شبكه"Add Employee" براي انجام تراكنش Chariot  نتايج حاصل از به كارگيري 
  :به شرح زير مي باشد

Average Response 
Time 

Minimum Response 
Time 

Maximum 
Response Time 

Total Measured 
Time 

6.20390 seconds 5.80800 seconds 6.51000 seconds 62.039 seconds 

  عملكرد شبكه گسترده
  :يان كالينت و سرور به صورت زير مي باشد مT1 براي لينك Cloudنتايج حاصل از به كارگيري    

Average Response 
Time 

Minimum 
Response Time 

Maximum 
Response Time 

Total Measured 
Time 

10.46050 seconds 10.01400 seconds 10.71600 seconds 104.605 
seconds 

در .  ثانيه در شبكه گسترده رسيده است10,5ي به  ثانيه در شبكه محل6,2   بنابراين مي توان گفت زمان پاسخگويي از 
نگاه اول شايد اين مساله چندان بد به نظر نرسد ولي بايد در نظر داشت كه اين تست براي يك كاربر در شبكه كه هيچ 

                                                 
  يعني يك بار انتقال داده از كالينت به سرور يا از سرور به كالينت 3
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گونه ترافيكي در آن وجود ندارد محاسبه شده در حاليكه در شرايط واقعي و در مورد تراكنش هاي روزمره اين زمان 
  . قعي نخواهد بودوا

   كيلوبيت اين تست انجام گرديده است56  براي سومين بار براي شبكه 

Average Response 
Time 

Minimum 
Response Time 

Maximum 
Response Time 

Total Measured 
Time 

38.95420 seconds 38.56100 seconds 39.55800 seconds 389.542 seconds 

   نيز اين آزمون انجام شده است 28.8Kb dial-upي    براي آخرين بار برا

Average Response 
Time 

Minimum 
Response Time 

Maximum 
Response Time 

Total Measured 
Time 

78.13370 seconds 76.51800 seconds 80.40900 seconds 781.337 seconds 

 در نظر گرفته شده ، در حاليكه "clean"كه به صورت    يكي از نكات قابل توجه در اين تست اين است كه در آن شب
بسته هاي خارج از نوبت، بسته هاي خراب، دوباره : در دنياي واقعي انحرافات زيادي ممكن است رخ دهد براي مثال 

  .كه همگي مي توانند تاثير منفي روي نتايج به دست آمده بگذارند...كاري ، خطا و 
 برابر اين 4 ارسال را به همراه داشت ولي برخي از تراكنش ها 242راكنش نوعي فقط    نكته ديگر اينكه در اينجا ت

  . ارسال دارند
  :    به طور خالصه نكات قابل در خصوص برنامه ريزي تغيير در زمينه شبكه به شرح زير مي باشد

اشند و در نتيجه  ممكن است شبيه هيچ از ساير برنامه هاي شبكه نبERPتراكنش ها و برنامه هاي كاربردي  •
  .نبايد فرض را بر اين بگذاريم كه شبكه به راحتي مي تواند اينگونه برنامه ها را مديريت نمايد

ماژول هاي برنامه كاربردي الزم است سفارشي شوند و معماري .  متفاوت انجام مي شودERPهر استقرار  •
  .اهد بودسيستم و توزيع منابع پردازش نيز براي هر محيطي منحصر به فرد خو

الزم است قبل از شروع به كارگيري اين سيستم ها در سراسر سازمان، درك كافي از اينكه اين برنامه  •
  .كاربردي چگونه در شبكه كار مي كند داشته باشيد

شبكه خود را از قبل براي درك اينكه اين برنامه هاي كاربردي چگونه در شبكه شما كار مي كنند و اينكه چه  •
  . رنامه هاي كاربردي فعلي مي گذارند، تست  نماييدتاثيري روي ب

مكان منابع پردازشگر ممكن است تاثير عمده اي روي اينكه برنامه هاي كاربردي چگونه كار كنند داشته  •
همچنين الزم است شناخت كافي از جريان ترافيك ميان كالينت و ). به خصوص در محيط هاي سه اليه(باشد

  .ور به سرور به دست آوريدسرور و همچنين ارتباط سر
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  ERPموانع پياده سازي سيستم هاي 

، سازمان با دو گروه از تغييرات مواجه خواهد بود و كاركنان مجبورند ERPدر طول مدت پياده سازي سيستمهاي    
رات، مربوط به گروه اول تغيي. براي اعمال اين تغييرات در سازمان، در مدتي كوتاه، هر دو گروه از تغييرات را فراگيرند

يكپارچه سازي زير . فناوري مورد استفاده در سازمان و گروه دوم ناشي از تغييرات پديد آمده در فرايندهاي سازمان است
ح فرايندهاي جاري در سازمان يا حتي ساختار سازماني همراه خواهد بود، به همين  هاي مختلف سازمان با اصال سيستم

پي   در سازمان، يك پروژه مهندسي مجدد فرايندهارا نيز درERPپياده سازي سيستم دليل است كه در بيشتر موارد، 
 و ERPسازي سيستمافزار، استفاده از مشاوران جهت پياده هاي گزاف در سه بعد خريد نرم وجود هزينه. خواهد داشت

، ERPي جامع جهت استقرار  و نبود مدلها و راهكارهاERPهاي  آموزش كاركنان و از سوي ديگر پيچيدگي باالي پروژه
-با اين حال، روز به روز تعداد شركتهايي كه تمايل به پياده. ها را با ريسك زيادي همراه كرده است سازي اين پروژهپياده

  )حقيقي (.شود  دارند، بيشتر و بيشتر ميERPسازي سيستمهاي 
دهد اغلب شامل سازي اين سيستم رخ ميادهتوان گفت اهم مشكالتي كه درهنگام پيطور اجمال ميبدين ترتيب به   

  :)حقيقي(موارد ذيل است
  هزينه استقرار، در بسياري از موارد، بيش از پيشبيني اوليه است، •
 ش صرف شده جهت استقرار، در بسياري از موارد بيش از پيش بيني اوليه است، زمان وتال •

 ده است،منابع تجاري و فناوري اطالعات مورد نياز، بيش ازحد تصوربو •

 .، باالتر از حد تصور بوده است)بيرون از شركت(نياز به مهارت  •

 تغييرات مورد نياز در فرايندهاي تجاري، باالتر از حد تصور بوده است،و •

  .ويژه در ميان زير سيستمها تمرين و آموزش هرگز كافي نبوده است به •
 شده است موانع اصلي موجود در راه پياده  انجام 2002 در سالKumarوMaheshwari در تحقيق ديگري كه توسط 

 شناخته شده اند ERPسازي اين سيستمها در قالب فاكتورهايي با نظرخواهي از شركتهاي استفاده كننده از سيستمهاي
  )ثقه اي.(كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد
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 درصد پاسخ دهندگان ERPموانع موجود در پياده سازي سيستمهاي

 50 تغيير از سيستم قبلي به جديد مشكالت 

 42 عدم جود افراد ماهر در پروژه

 42 هزينه هاي باالي پياده سازي

 42 مشكالت موجود در تخمين نيازهاي پروژه

 25 مقاومت اصلي از سوي پرسنل و كاركنان 

 25 محدوديت منابع موجود در موسسه

 ERP25ي عدم وجود ديدگاه و استراتژي مشخص در مورد بكارگير

 25 شكاف دانشي و عملي موجود بين كاركنان و تيم راه اندازي 

 25 همكاري و هماهنگي بين گروههاي وظيفه اي 

 25 عدم وجود تعهد مديريت ارشد 

 8 مشكالت فني در ساختار سازماني

 8 اشكاالت موجود در نرم افزار 

 8 پشتيباني و آموزش كاركنان

  
  نتيجه گيري 

 معموال نيازمند تعهدي از سوي سازمان است كه هزينه گزافي را به همراه دارد و ERPازي يك سيستم    پياده س
 در صورتي كه به طور موفقيت آميزي نصب و راه اندازي  وليكن،. ممكن است چندين سال پياده سازي آن طول بكشد

ونه اي مناسب طراحي و نصب شده  به گERPيك سيستم . شود مي تواند مزاياي عمده اي به همراه داشته باشد
امكان تسهيم اطالعات به روز را ميان وظايف مختلف كسب و كار و در نتيجه صرفه جويي هزينه و افزايش  باشد،

، مديران مي بايست مسائل عمده و اساسي ERPبه منظور تصميم گيري براي پياده سازي . كارايي را فراهم مي نمايد
فرآيندهاي كليدي كسب و كار مي بايست پياده سازي   درجه يكپارچه سازي، ايجاد تغيير،همانند آمادگي سازمان براي 

به . توجه نمايند.... اينكه به سخت افزار جديدي نياز هست يا نه و  برنامه هاي كاربردي الكترونيكي مورد نياز، شوند،
 در تمام طول پياده سازي حضور داشته منظور افزايش آمادگي كاربر،كارمندان مي بايست مورد مشورت قرار گرفته و

همچنين الزم است يك . فراهم نمودن آموزش مناسب نيز در پذيرش سيستم توسط كاربر تاثير بسيار مهمي دارد. باشند
 ERPبنابراين الزم است پيش از پياده سازي سيستم هاي . سري تغييرات در سازمان، فرآيندها و مشاغل ايجاد شود

 و بررسي ERPدر اين تحقيق پس از معرفي سيستم هاي . راي پياده سازي آن تعريف شوديك برنامه مناسب ب
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 مرحله است و در هر 5 معرفي شده كه شامل ERP برنامه اي براي پياده سازي  تاريخچه و فلسفه طراحي اين سيستم ،
. لوگيري نمايد معرفي شدنديك از اين مراحل نيز عوامل كليدي موفقيت كه مي تواند از شكست اينگونه پروژه ها ج

 در يك بخش  باتوجه به اهميت مديريت و برنامه ريزي براي تغيير كه يكي از عوامل كليدي موفقيت محسوب مي شود،
 و مشكالت عمده براي پياده سازي اين سيستم ERPدر نهايت نيز موانع پياده سازي . مجزا به آن پرداخته شده است
  .  ه استمورد توجه و بررسي قرار گرفت
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