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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.
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در قرن بیستم انفجار اطالعات و پیشرفت تکنولوژی ، تمام عرصه های زندگی را دستخوش تحول نموده 
است. در دنیای رقابتی امروزه با تکامل فن آوری هم تراز نیروی انسانی و سرمایه ، اطالعات در سازمان ها 
هم به عنوان مزیت نسبی بنگاه های اقتصادی محسوب می شود. و جهت گیری نرم افزاری در بسیاری از 

سازمان ها در سراسر جهان به سمت جمع آوری و تحلیل اطالعات پراکنده گرایش پیدا کرده است.

برای  ، پیدا کردن راه حل مناسب  افزار رو به گسترش هستند  نرم  در حالی که شرکت های طراحی 
استفاده بهینه از منابع سازمان ضروری است. با توجه به این پراکندگی در انواع نرم افزار مدیریت ، حال این 
سوال مطرح می شود که چگونه از بین سیستم جامع متنوع در بازار ، انتخاب مناسب برای طراحی و استقرار 

بهترین نرم افزار و استفاده از آن داشته باشید؟

معیارهای طراحی نرم افزار چیست

در ابتدا می توان گفت ، طراحی نرم افزار شامل طراحی و استقرار بهترین نرم افزار با توجه به خواست 
کاربر است. نرم افزار باید طوری طراحی شود که قابل استفاده و کاربر پسند باشد. هنری که گروه داده 
پردازی آرین سیستم با تجربه چندین ساله خود در زمینه طراحی و تولید نرم افزار مالی اداری به آن دست 
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یافته است. و معیارهایی همچون موارد زیر را در نظر گرفته است.

• برای هر کدام از ماژول های واسطه ، قطعات ، داده و معماری شامل نمایش های مجزایی باشد.	

• بر روی اطالعات به دست آمده از تجزیه و تحلیل نیاز کاربر و با اعمال یک روش تکراری طراحی شود.	

• دارای معماری ساختار بر اساس الگوهای طراحی شناخته شده و همچنین استفاده از قطعات با طراحی 	
خوب و روش های تکاملی باشد.

• نرم افزار باید طوری طراحی شود که باعث کاهش پیچیدگی اتصال بین ارتباط با محیط بیرونی و 	
ماژول ها شود و ...

به این نکته نیز باید توجه کرد که در تکامل روش های ساخت یافته ، روش های طراحی جدیدتر برای 
استخراج ، روش شی گرا را ارائه داده اند. که بر معماری و الگوهای الزم در طراحی تاکید بیشتری دارد.

اصول طراحی نرم افزار تحت وب

طراحی نرم افزار فرآیندی برای تبدیل نیازمندی ها به برنامه کاری است. به طور تخصصی تر اگر بخواهیم 
اصول طراحی نرم افزار در محیط تحت وب را تعریف کنیم باید گفت ، نمایش با اصول مهندسی معنی دار 

از آن چیزی که قرار است ساخته و به عنوان پروژه استقرار بهترین نرم افزار در سازمان ها استفاده شود.

در طراحی نرم افزار با چهار زمینه واسطه ، داده ، معماری و قطعات را در نظر گرفت. زمینه واسطه ها بر 
خصیصه های روانی انسان تمرکز می کند. طراح در حوزه داده ها و معماری نیز بر روی الگوهای موجود 

بررسی می کند. و تمرکز بر روی بهترین روش های برنامه نویسی شامل حوزه سطح قطعات است.

جنبه های طراحی بهترین نرم افزار از نظر کیفیت دوسته اند :

درونی : از دیدگاه کارشناسان طراحی نرم افزار برای اندازه گیری فنی کیفیت سیستم جامع ، فاکتورهای 
درونی اهمیت دارند.

بیرونی : مواردی مانند اعتماد ، سرعت و قابلیت استفاده مواردی هستند که مستقیماً توسط کاربر قابل 
مشاهده و بررسی بوده و جزء فاکتورهای بیرونی هستند. 

اهمیت وجود نرم افزار های مدیریتی در سازمان

برای دقت و سرعت بخشیدن به کار ، مدیران سازمان نیاز دارند اطالعاتی مانند موجودی کاال یا تعداد 
پرسنل را در دسترس داشته باشند. بنابراین به استقرار بهترین نرم افزار مانند نرم افزار یکپارچه حسابداری 
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برای تصمیم گیری نیاز دارند. 

به دلیل حل مشکالت سازمان ها و الویت یافتن عملیات الکترونیکی به خاطر سرعت و دقت بیشتر راه 
حل های نرم افزاری نسبت به روش های سنتی مانند سیستم یکپارچه مالی نا کارآمد ، بسیار نقش 
کلیدی ایفا می کند. بنابراین مدیران به دلیل وظیفه مدیریت اجرائی که دارند ، خرید نرم افزار را برای 

بهبود و بهینه سازی فرآیند نرم افزار مالی اداری در راس کارهای خود قرار می دهند.

 ویژگی و کاربرد نرم افزار مدیریت

• آشنایی با نیاز مشتریان و افزایش و بهبود خدمات	

• زمان بندی گزارش ها و ارسال به صورت اتوماتیک برای مدیران 	

• قابلیت استفاده از پایگاه داده دیگر نرم افزارها در سازمان برای تهیه گزارشات ترکیبی	

• ارتباط مستقیم با بانک اطالعات برای تصمیم گیری مدیران در اسرع وقت	

• تهیه و پیگیری گزارش هزینه و کنترلی	

6 گام تا استقرار بهترین سیستم یکپارچه در سازمان

در یک سازمان تمرکز و توجه به نحوه راه اندازی یک سیستم ، از بخش های مهم و موفقیت آمیز 
استقرار بهترین نرم افزار است. کارشناسان استقرار سعی می کنند به بهترین شکل و با توجه به نیاز و 
اهداف سازمان ، پیاده سازی محصوالت نرم افزاری را انجام دهند. در این راستا رعایت نکاتی برای استقرار 

بهترین نرم افزار الزم است.

• بررسی ساختار فرآیندهای تجاری در شرکت و سازمان	

• فرآیند مهندسی کسب و کار برای هم سو شدن با استانداردهای جهانی	

• تجزیه و تحلیل زیرساخت نرم افزار و ارائه مشخصات سخت افزار ، سیستم عامل و نرم افزارهای 	
حفاظتی

• با توجه به نیاز و عملکرد شرکت ، راه اندازی و اعمال تنظیمات مورد نیاز کاربر	

• طراحی و اخذ تمامی گزارشات مورد نیاز سازمان	

• نظارت دوره ای بر اجرای صحیح سیستم	
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