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ميوجودمتجربيات : چكيده كه نشان  يكي از داليل اصلي شكستدهد
يك انتخاب،)ERP( ريزي منابع سازماني برنامهافزارهاي نرمسازي يادهپدر
 ترين از مهم.باشدميكننده استفادهسازمان توسطناسبمنا ERPتهسب

هايي فعاليت توان به ناديده انگاشتنمي، ERP نادرست انتخاب عوامل
از الزم استكه اشاره نمود شو ارزيابي فرآيندآغاز پيش .دنو انتخاب انجام

كه در انتخاب نامناسب ديگرعامل يك سازمانمعموال اين است  فرآيندها
بهو هزينهطوالني انتخاب بسيار مي بر را اين گاهكه نحويبه،گيرند كار

و به سرانجام نمي فرآيند و انتخاب گاهرسد ،، به دليل خستگيگروه ارزيابي
و بسياري از فعاليت،اطالعات روز نبودنبهياو انگيزگي بي هاي اصلي

مينهايي كليدي  و يا غيردقيق انجام ،قالهم در اين.دهد را به شكل ناقص
معرفي هاي ايرانير سازماند ERPافزار براي انتخاب نرممند نظام رهيافتي

و پس از مرحله اصلي انتخاب شود كه در آن بر انجام فعاليت مي هايي قبل
هايي، در رهيافت پيشنهادي از ايدهاز طرف ديگر. شده است وصيهت

در،انتخاب فرآينددر عين تسريع استفاده شده است كه  احتمال خطا
.دهدميكاهش نيزرا نهايي انتخاب

كها واژه و، ارزيـابي انيمنـابع سـازمريـزيهمهاي برنامسيست: ليديي
آERPهاي بستهانتخاب بمادگي سازم،  ERPگيري كارهاني در

 مقدمه1
طـوربهايريزي منابع سازماني افزار برنامهمنركه سازمان خريدار جايي از آن

عملكردهاي خـود را تـا حـد امكـان بـا بهتـرين الزم استERP1اختصار 

 
1 Enterprise Resource Planning 

 شـده وفـق دهـد خريـداري افزار نرمموجود در يا استانداردهاي2بياتتجر
و كـار كه با اهـداف ERPيك سامانه انتخاب،]5[ 3و راهبردهـاي كسـب

يـنااهميـت.]6[ يابـد مـي اهميـت بسـيار،داشته باشد مطابقتسازمان
ب كهمي يشترموضوع زماني و يكتـاي حـل كلـي هيچ راه دانسته شودشود

ERP به عبارت ديگـر.ها وجود ندارد شترين قابليت انطباق با سازمانبا بي،
و كار انواعه مدلي عام براي تمام موجود قادر به ارائ ERPهاي بسته كسب

يك. نيستند و مند نظام،رسمي،انتخاب دقيق فرآيندبه همين دليل وجود
بينه را برايمز،سريع در عين حال گيري كاربهينه كردن منافع سازمان در

ERP 2[ ايدمنميمفراه[.
ازم تجربيات بررسي هـاي سازماندر ERPهاي انتخاب بسته وجود

ــ شــدهمهــاي انجــا در انتخــابوال مــعمكــه دهــديمــنشــان]1[يايران
كه فعاليت پيش از الزم استهايي ،لحـاظ شـوند ERPانتخـاب يـك قبل

بـر اسـاس انتخـاب فرآينـد كـردنطي،وضوعماين. شود ناديده گرفته مي
ناو شكلمارندم قاعدهايهشيو  بـدون،از طرف ديگـر. سازديمكنممگاه

در هايي در جهت برآورد آمادگي انجام فعاليت گروه،ERPاستقرار سازمان
و انتخاب ي كـه وضـعيت مطلـوببا سازماناز فاصله وضعيت فعلي ارزيابي

در نبودهگاهآ،به آن مجهز باشدبايد ERPيك سازي پياده براي سازمان و
دريكيزان فاصله را به عنوانماين تواند نتيجه نمي انتخـاب فرآيندمعيار
گـذارد كـهيمـ بـر ايـن نكتـه نيـز صـحه وجـودمتجربيـات. لحاظ نمايد

هـاي بسـته ارزيابي هاي ايراني برايانمدر سازگرفته شده بكارهاي فرآيند
ERP وجـبموضـوعمايـن.باشـنديمـ بـرو هزينهطوالني بسياروالمعم

 
2 Best Practices 
3 Business Strategies 
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بـا گـروه ارزيـابي اطالعـات،نهايي انتخاب راحلماز كه در برخي شوديم
نطابقت نداشتهم وجودمهاي واقعيت  صـورتيانتخاب نـامطلوب تيجهو در
در زه اوليه افراد شركتانگي نيز گاهي اوقات؛پذيرد از فرآيندكننده انتخاب
و در نتيجه بين  از،ايشانرفته بـه را انتخـاب فرآيندكليديلراحمبرخي

وضـوعماين واقعمدر برخي حتي دهند؛يممدقيق انجاشكل ناقص يا غير
. شوديمنجرم شخصماي بدون حصول نتيجه،انتخاب فرآيندبه توقف 

 منـدي نظـام فرآينـد،قالهمدر اين،شكالت ذكر شدهمبا هدف رفع
 كه در آن، شوديمه ارائ مناسب در يك سازمان ايراني ERPبراي انتخاب

بـاو شـخصمرحلـهمدر قالب يـك هايي فعاليت پيشمبر انجا.1
. تاكيد شده است انتخاب رحله پيشمعنوان 

مر فعاليت.2 و در قالب يك حلـه هايي پس از مرحله اصلي انتخاب
پس،مشخص . شوديممانجاانتخاب با عنوان مرحله

بهتغيراتيالماعبا.3 كـه بـه،ابهـاي رايـج انتخـ فرآينـد نسبت
آن ونهمن در هايي از هاي تسريع زمينه،اشاره شده است]1[ها

.گرددميميسر انتخاب
احتمـال،هـايي ايـده پيشنهادبا، انتخاب فرآيندتسريع در عين.4

.يابدميح نيز كاهش انتخاب غير صحي

. نشان داده شده است1شكل در قالهماين پيشنهاديرهيافت كليات
كه همان كلي فرآيند،در رهيافت پيشنهادي،از شكل مشخص استگونه

پس،انتخاب پيش فرآيند انتخاب به سه زير و انتخاب تقسيم شده انتخاب
مي ها در بخشفرآينداين زير. است ،ادر ابتد. شوند هاي بعدي مقاله معرفي

آن پيش فرآينددر بخش دوم به تشريح زير و مراحل موجود در انتخاب
كهنشومي معرفي هايي فعاليت،در بخش سوم.شدپرداخته خواهد  بدنهد

شكل ERPهاي بستههاآن با انجام،انتخاب را تشكيل داده فرآينداصلي 

 كليات رهيافت انتخاب پيشنهادي.1شكل 

و مناسب ارزيابيموجود در بازار آن شده بـ ترين ير معيارهـا ها بنـا
 شودمي اشارههايي فعاليتبه،در بخش چهارم.گرددميانتخاب مشخصي

و ارزيـابي فرآينـد جهـت تكميـل،انتخـابپس فرآيندكه تحت عنوان زير
مي انتخاب و معرفـي بخش پاياني مقاله نيـز بـه نتيجـه.شود انجام گيـري

.كارهاي آتي اختصاص دارد برخي سوي
بنابر رهيافتكه ذكر اين نكته ضروري است،قبل از پايان اين بخش

و همان پيشنهادي اين ،نشـان داده شـده اسـت1گونه كه در شكل مقاله
مي ERPانتخاب يك بسته كلي فرآيندزماني و گردد كـه آغاز قبـل از آن

ب،تدوين طرح راهبرديتحت عنواناي مرحلهدر  و منطق گيري كارهداليل
ERP فرآينـد قبل از آغاز،به عبارت ديگر. مشخص شده باشددر سازمان 
كهال،ERPانتخاب از طرحآنگيري كارهب منطقيو داليل انگيزه زم است

مـديران ارشـد سـازمان به طـور دقيـقو شدهاستخراج راهبردي سازمان
ب توجهي هزينه قابل بايدكه چرا وندشتوجيه   افـزاري نـرم كارگيريهصرف

آ ازن مدتگردد كه فوايد ب استقرارها پس ميهو و كارگيري مشخص شود
با البته پياده ،از طـرف ديگـر.روبرو اسـت بسياري خطرهايسازي آن نيز

و البته خريد بسـته  ERPفرض شده است كه پس از انجام مرحله انتخاب
مي مرحله پيادهانتخاب شده، كه سازي آغاز و مالحظات جزئياتشرح شود

. آن خارج از محدوده اين مقاله استمربوط به

 انتخاب پيش فرآيند زير.2
بايد به سواالتي از قبيل ERPافزاري داي مسير انتخاب يك بسته نرمابت در
:پاسخ دادوارد زيرم

؟انتخاب را بر عهده خواهند داشت فرآيندچه افرادي انجام•
و سازمان براي تخصيصي ميزان بودجه• انجـام مرحلـه ارزيـابي

 چه مقدار است؟ ERP انتخاب
؟است شكلچه به انجام ارزيابي بندي تقريبي براي زمان•
حل نيازمندي• مي ERP هاي سازمان كه از راه  كـدام،رود انتظار

 ند؟ هست موارد
و كاريهافرآيند•  كـدام هسـتند كه براي سازمان حياتيكسب

 ند؟موارد هست
و پيـاده بـراي ميـزان آمـادگي سـازمان،تـر از همه مهم• سـازي

؟ در استچق ERPيك بسته كارگيريهب
از قبيـل هـايي فعاليـت انتخـاب شـامل پيش آيندفرزير،در اين راستا

و انتخاب تعيين د ميزان آمادگي سـازمان برآور،اعضاي گروه ارزيابي
و اسـتقرار هنگام پياده در هـاي ارزيـابي، تعيـين روش،ERP سـازي
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و زمان برنامه و انتخاب، ريزي در بندي ارزيابي و تدوين بودجه انتخاب
و تدوين نيازمندينهايت  .باشدميهاي سازمان يندفرآها

و انتخاب تعيين-گام اول.2-1  اعضاي گروه ارزيابي
اوري گيـري در حـوزه فنـ يك تصميمتنها ERPانتخابكه با توجه به اين

و بلكــه يـك تصـميم،اطالعـات نيسـت  و كـار اســت  ERP گيــري كسـب
اننـدم( واحدهاي عملكـردي سـازمان) يا تمامي(از شده بسياري خريداري

و واحد،نابع انسانيمواحد،اليم واحد و ساخت تاثير قرار را تحت ...)توليد
ارزيـابي عملكردي سازمان در گروه هاي از حوزه گانيبودن نمايند،دهد مي
وو  نظر تمـام ايـن بايد با اجماع نقطه تخابان فرآيندانتخاب ضروري بوده

آنز اهماز جهت ديگري نيز حائ موضوعاين.افراد انجام شود و يـت اسـت
و عالقه تضمينك اين درمهكننده مشاركت ندي افراد هر حـوزه عملكـردي

اغلـب معمـول با توجه به سـاختار.باشدمي ERP سازي پياده پروژهطول 
ميهاي زير گروه انتخاب شامل زير گروه،يرانياهايانمساز :شود پيشنهاد

ت: گروه عملكردي)1 شـكيل ايـن گـروه بخـش اصـلي گـروه انتخـاب را
كـاملي تند كه دانشهساعضاي آن كارمندان ارشد سازمان.دهد مي

و كاررا در مورد عمليات  سـاخت محصـول، سازمان، فنـاوري كسب
و فاصله مي ميزان رقابت اعضـاي ايـن.باشند هاي رقابتي سازمان دارا
هاي مختلف گاني مناسب از تمام كارمندان بخشگروه در اصل نمايند

، هاي بهبود عملكرد سـازمان كه ترجيحا در فعاليت باشنديمسازمان 
5هاي تجـاري فرآينـدو مهندسي مجدد4نظير مديريت كامل كيفيت

. اند شركت كرده
وي: گروه فناوري)2 :هاي زير را داشته باشندگيژاعضاي اين گروه بايد

و پياده پروژهبا- هـاي كـاربردي، بـه ويـژه سازي برنامـه هاي توليد
و روش نرم هاي توليد محيط در افزار رايج هـاي بـه كـار گرفتـه شـده

. افزار، به خوبي آشنا باشند چرخه حيات توليد نرم
افزارهـاي نرم،هاي ارتباطي افزارها، شبكه از مسائل مربوط به سخت-

و جانبي مطلع باشند . عمومي
هاي ارتقـاء،، راه7پذيري، تطبيق6پذيري به مسائلي همچون مقياس-

و گسـترده، تخمـين بـار بـر روي كه در شبكهترافيك شب هاي محلي
و در نهايت زمان پاسخ ،هاي موردانتظار از سامانه آشنا باشـند سامانه

سـازي اي را در مورد مسائل زيرساختي براي پيـاده تا قضاوت آگاهانه
ERP انجام دهند.

و سامانه از روش- و بهبود از حالت خرابـي ها هاي پشتيباني، بايگاني
.اطالع داشته باشند

4 Total Quality Management (TQM) 
5 Business Process Reengineering (BPR) 
6 Scalability 
7 Adaptability 

افــراد ايــن گــروه بايــد در مســائلي همچــون عقــد:گــروه بازرگــاني)3
و تعيين تحويل ها، شرايط پـذيرش شدني قراردادهاي تجاري، تعريف

و روال آن و كـارايي، تعهـدات قـانوني، هاي تاييد، ضمانت ها هاي اجرا
و نسخه روال و در نهايـت هاي مجوزدهي، ارتقاءها هاي منتشـر شـده

. كسورات قانوني خبره باشند

مي،ها دهي زيرگروه پس از سازمان از توصيه مـديران شود كه يكـي
و در تمامي انتخاب تعيين شده گروهاصلي ول ارشد سازمان به عنوان مسئ

اختالفـات، روريداشته باشد تا در مواقـع ضـ جدي حضور مراحل انتخاب
گرهاي مختلف بين افراد از گروه از ديگـر. وه را رفـع نمايـد يا حتي از يك

در،وظايف اصـلي ايـن فـرد  و وزن بـه دغدغـه دادن مشـاركت جـدي هـا
بـه موضـوع. هاي هر يك از واحدهاي عملكـردي سـازمان اسـت نيازمندي
و وزن نيازمندي مي هاي اختصاص ها . شود يافته در ادامه مقاله بيشتر اشاره

گـروه شـود مـي توصـيه گـاهي اوقـاتكه بايد به اين نكته نيز توجه كرد
اسـتفاده برد فرآيند انتخاب پيشبراي از سازمان خارج مشاوراناز انتخاب
كه اما. نمايد و يـا منـديهعالقـ دليلبه نگارندگان اين مقاله اعتقاد دارند
به مشاوران خارجيهاي داوري پيش ،افـزاري خـاص نرم)هاي(بسته نسبت
 بـراي هاي خارجي كه از شركت اينمگر، نيست چندان مناسب توصيهاين
يا فرآيندهدايت مشاوره جهتارائه و و اطالعاتتامين دانش كلي انتخاب

ــابي ــراي ارزي ولــي اســتفاده شــودهــم در ابعــاد محــدودآن،موردنيــاز ب
.انجام شود داخليگروه ارزيابي خود توسطگيري نهايي تصميم

 سازمانبرآورد آمادگي-گام دوم.2-2
گ و قوت سازمان،امدر اين  بـه عبـارتو يك برآورد رسمي از نقاط ضعف

 صـورت ERP سـازي پيـاده پـروژه ميزان آمادگي سازمان در اجـراي ديگر
شـود كـه آيـا بـراي سـازمان متوجـه مـي،بر اساس اين بـرآورد. گيرد مي
و استقرار يك بستههب ؟ از اسـت برخـوردار الزميآمادگاز ERPكارگيري

و در نتيجـه خريـداري نمايـد كـه بسته،طرف ديگر فاصـله اي را انتخـاب
سازي آن با وضعيت فعلي سازمان نياز پياده وضعيت مطلوب به عنوان پيش

ب و پيـاده به حدي قابـل مرتفـع ERPسـازي اشد كه در حدفاصل انتخاب
خريـدار ايرانـي هـاي اين برآورد معموال در سـازمان متاسفانه. استكردن 
ERP اصـلي عدم انجـام ايـن بـرآورد يكـي از داليـل.]1[شود انجام نمي

آن،ERPسازي پياده هاي پروژهشكست  ها افزايش هزينه،ها تاخير در انجام
ــه تخمــين او ــ نســبت ب و در نهايــت عــدم توفيــق در ارائ ه برخــي از ليــه

آن عملكرد مي هاي مورد انتظار از ،سـازمان گام برآورد آمادگيدر.باشد ها
غيـر از آمـادگي( مشـخص گـردد هـاي زيـر يد در حيطهميزان آمادگي با

و بازرگاني، ساير موارد از  :)برداشت شده است]3[فرآيندي
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،8هـا خـادم،)هـا(ايـن آمـادگي شـامل كفايـت شـبكه:آمادگي فني)١
و سطح مهـارت سختو افزاري سكوهاي نرم و در نهايت تعداد افزاري

مي كيفي كارمندان . باشد بخش فناوري اطالعات سازمان
تعداد كارمندان،اين آمادگي شامل كفايت تجربه:آمادگي عملكردي)2

مي هاي ها در بخشنآهايو مهارت . باشد عملكردي كليدي سازمان
چه:يفرآيندآمادگي)3 در ارتباط با اين مورد بايد مشخص شود كه تا

و كار سازمان فرآينداندازه  و مستند شده استهاي كسب .مدون
ذي: تباطيار آمادگي)4 چـه( نفعان سـازمان داشتن ارتباط موثر با كليه

و چه در خارج از آن  ERPسـازي پيـاده براي انجام مـوثر)در داخل
و هاي ارتباط. ضروري است ميشفاف كنـد پيوسته به سازمان كمك

و كاركه براي تغييرات اساسي  در،كسب  ERP سازي پيادهمهنگاكه
ن.شودآماده،وجود داردناگزير هـاي نشـان بايـد سـنگ،ونهمبه طور

و بـه خـوبي ERP سازي پيادهژهپروكليدي  تمـامي بـه تعيين شده
آنتداران اطالع داده شود سهام ها به طور دقيق از اين تغييرات آگاها
. مادگي الزم را كسب كنندآ،شده

آدر راستا:آمادگي فرهنگي)5 به ادگي فرهنگيمي برآورد سـواالت بايد
ز :پاسخ دادير كليدي

هاي مختلف سازمان سابقه كار با هم به شكل مطلـوب آيا گروه-
 را دارند؟

هاي داخل سازمان جلسات را به شكل مـؤثر هـدايت آيا كميته-
 نمايند؟ مي

هاي مبتني بر اجماع گروهي بدون بروز تضـاد گيري آيا تصميم-
و مسئله مي جدي  شوند؟ ساز گرفته

به چه ميزان ERP سازي به سوي پيادهگرايش عمومي سازمان-
و ظرفيت سازمان براي تغيير، جهـت ERPپذيرش است؟ ميزان 

 در چه حدي است؟ ERPانطباق با استانداردهاي
اين نكته نيـز ضـرورت دارد كـه توجه به در برآورد آمادگي فرهنگي،

س چالش ـ هاي موجود در بـزرگ روژهازمان احتماال تحت فشار يـك پ
شد،ERP سازي پياده نظير ايه بايد چالش،رو از اين. مضاعف خواهد

و راهبردهايي بـراي رفـع،نموده بررسيكار گروهي را فهرست كرده
بر اثر نامطلوب آن .ودمنسازي تدوين پياده پروژهروي موفقيت ها

بارد:آمادگي راهبري)6 مارتباط هـاي الزم است كه به پرسش ورداين
:كليدي زير پاسخ داده شود

را مديريت ERPسازي سازمان چگونه يك پروژه در اندازه پياده-
و كنـد؟ آيـا سـازمان تـا كنـون پـروژه مي و انـدازه اي را در حـد

 انجام داده است؟ ERPسازي پيچيدگي يك پياده

8 Servers 

 اي در سـازمان موجـود اسـت؟ هاي مديريت پـروژه چه مهارت-
و سازمان چه روال را هـم اكنـوناي هاي مديريت پروژهفرآيندها
 در دست دارد؟

اي بـه مفـاهيم پايـه ERPسازي آيا افراد درگير در پروژه پياده-
و كنتـرل آشـنايي ريزي، زمان مديريت پروژه، مانند برنامه بنـدي

 دارند؟
قس: نابعمآمادگي)7 مت بايد مشخص شود كه در ارتباط با هـر در اين

و،مالي،يك از منابع انساني در،...تجهيزات ـ كه كـارگيريههنگام ب
ERP،آن سازمان  چه ميزان آمادگي وجود دارد؟،ها نياز دارد به

ميدر اين برآورد:آمادگي بازرگاني)8 بـه سـازمان شود كه آيا مشخص
و پيـاده عقد  هـاي سـازي بسـته قراردادهـايي در مقيـاس خريـداري
قـادر هـاآنو كنتـرل نحـوه انجـام ERPماننـد،بـزرگ افـزاري نرم
ــايي؟باشــد مــي ــادر هــاي بخــش بازرگــاني ســازمان توان مــذاكره ب

و تعريف مناسب تحويـل عقد قرا،فروشندگان ،هـا شـدني رداد، تعيين
و مطالبه ضمانت و كـارايي، تعهـدات قـانوني الزم، تعيين هـاي اجـرا

چهو نسخه ارتقاءها ؟ ميزان است هاي منتشر شده به

 هاي ارزيابي تعيين روش–گام سوم.2-3
ا و انتخاب،رحلهمين در ياد كه از چه نمايبايد مشخص گروه ارزيابي روش
موجود در بـازار اسـتفاده خواهـد ERPهاي هايي براي ارزيابي بسته روش
بررسـي جـامع بـه تـوانيمهاي شناخته شده در اين زمينه روشاز. كرد

و محصوالت، مقايسه تطبيقي بسته در اطالعات فروشندگان هـاي موجـود
در هاي ارزيابي تهيه شده، مشاهده بسته بر اساس فهرست بازار هاي اجرايي

و فني، ارسال درخواست براي9هاي هاي عملياتي، نمايش سايت عملكردي
بـين 11به فروشندگان مختلف، تحليل نحـوه پـر كـردن فواصـل 10پيشنهاد

و بسته و در نهايت نمايش سازمان نهاي عمومي هاي موجود در.موداشاره
پيشـنهاد روش ارزيـابي زيـر،انتخـاب فرآينـد با هدف تسـريع،قالهماين
:شود مي

كـه در هاي رايج انتخاب اين اسـت فرآيندشدن دليل اصلي طوالني
ت( كاملارزيابييكها آن هـاي نـديمنيازيمامـ يعني با در نظـر گـرفتن
ومساز آنفرآيندان و كار و غيرضروريماع هاي كسب بر روي) از ضروري

 كه بهتر اسـت در حالي،شوديممانجا ERPهاي بستهاز بلندرستفهيك 
اسـاس بـر تنهـا ERPهـاي ارزيـابي بسـته،اتيمقدمرحلهمدر قالب يك
تـوانيمـ بـه ايـن ترتيـب. صـورت گيـرد هاي ضروري سـازمان نيازمندي
ز ارزيابي تمبرانمهاي و نديمنيازمامبتني بر ان را بـرمهاي سازفرآيندها

ف از ERPهـايل بسـتهمهرست كوتاه شـا روي يك رحلـهمنتيجـه شـده

 
9Demo 
10Request for Proposal (RFP) 
11Fit-gap Analysis 
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و هزينه به جاي اين،دادماتي انجامقدم را قابل كه زمان و توجهي به بررسي
آن داداختصاص ERPيافزارها شناخت نرم توجـه بـه بـاها كه بسياري از

و كار در ايـن،رو از اين.نيستندبسمناسازمان فعليو يا اندازه نوع كسب
كهيمتوصيهلهقام و ERPهاي بستهشود در دو مرحله ارزيابي مقـدماتي

ز ماتيقدم مرحله ارزيابي:نهايي سنجيده شوند و كوتـاه انيمدر يك دوره
از بر اساس و منابع در دسترس  مختلـف هـاي بسـته اطالعات فروشندگان

ERP هاي بسته،رحلهمدر اين. شوديممانجاERP  ل زيرمعادو بر اساس
مي ناسبمناكهييها بستهو ورد سنجش قرار گرفتهم ،شوند تشخيص داده

نمديگر در : گيرنديمرحله ارزيابي نهايي تحت بررسي قرار
و كـار ERPبسته نظر تطابق از نقطه.1 تعـداد(انـدازه،بـا نـوع كسـب

ع  و نحـوهمسـاختار سـاز،)لكـرديمكاربران يا تعـداد واحـدهاي اني
انمساز شدگي توزيع

و انعطافگويي ان پاسخيزم.2 از ERPپـذير بسـته ساده بـه آن دسـته
و كار سازفرآيند و حسوب شدهمكه براي آن كليدي،انمهاي كسب
ب .ان حفظ شوندمدر سازبايد نيز ERPكارگيريهپس از

ح زيـر هـاي فعاليـت،ناشي از ارزيابي مقدماتي صول فهرست كوتاهپس از
م تحت عنوان ارزيابي نهايي :گيرنديانجام

و دريافـت ارسال درخواست براي پيشنهاد.1 بـه فروشـندگان برگزيـده
تبجامعو مند يك رويكرد نظام،]7[در(ها پيشنهادهاي آن  هيـه راي

.)درخواست براي پيشنهاد معرفي شده است
 افزار توسط فروشنده درخواست براي ارائه نرم.2
ارسـال ارائه درخواستي به هـر يـك از فروشـندگان برگزيـده جهـت.3

هاآن ERPبسته شتريانممشخصات فهرستي از 

بهبا،باال2در ارتباط با فعاليت  جلسـات كـه اين نكته توجه كرد يد
 ايشــان.گــردد ريــزي مــي برنامــهفروشــندگان معمــوال توســط خــود ارائـه
مي كنندگان حرفه ارائه داننـد كـدام گيرند كـه بـه خـوبي مـي اي را به كار

آن سناريوها نرم ميها را به بهت افزار كـه حتي زمـاني. كند رين شكل معرفي
كننـده خطاها يا مشكالت جدي اسـت، ارائـه داراي ERPافزاري بسته نرم

و از هـا رجـوع كـر افزار به كدام قسـمت داند كه در حين نمايش نرم مي ده
پيشـنهاد بـراي رفـع ايـن مشـكل. هايي پرهيز نمايد ارجاع به چه قسمت

تـوان يـك مـي:شودفاده استشده ريزيهمبرنا شود كه از جلسات ارائهيم
و از جريان داده دنباله آن ها به فروشندگان نرم لكردمعها و از هـا افـزار داد

. افزار كار كننـد با نرم بر اساس همان دنبالهدر حين ارائه خود، خواست كه 
و كارلكردهايمع عملكردها بايد از و يكتاي سازمان كسب انتخـاب اصلي

به نحوي در يك دنباله قرار گيـرد كـه بايدها جريان داده چنينمه. شوند
را فعاليت هـا هرچه كـه جريـان داده. نمايد سازي شبيههاي روزانه سازمان

مي، به شكل سادهآشناتر باشد افزار براي بينندگان نرم توانند به نقـاط تري
و ضعف  افـزار از طرف ديگر، اگـر فروشـندگان نـرم. پي ببرند افزارمنرقوت

افـزار سـازمان بـراي ارائـه نـرم پيشـنهادي مجبور شوند كه از جريان داده
را افـزارمنـر كه ارائه كننده قادر باشد مشكالت احتمال ايناستفاده نمايند، 

ميمك،پنهان نمايد .شود تر
هـاي ذكـر شـده در فهرسـت شـتريانم،باال3 فعاليتدر ارتباط با

 ارسالي توسط فروشندگان بايد
حـداقل از همـان كشـور يـا( ترجيحا محلـي ان فعليمنسبت به ساز•

.دنباش) ناحيه
بنابراين از مرحلـه،مورد نظر استفاده كرده ERPحداقل يك سال از•

و به خوبي  ـ يادگيري گذر كرده و قـوت آن آشـناييه ب نقـاط ضـعف
.شته باشنددا

و پياده آموزشبا همان• كه قرار است باشندكار كردهيسازان دهندگان
.ايدمنهمكاريها سازمان جديد نيز با آن

ن( از اندازه مشابهي•  نظـر تعـداد كارمنـدان بـه كـارطهقبه خصوص از
برخوردار ERPدر مقايسه با سازمان خريدار جديد بسته) گرفته شده

.دنباش
و كاراز• م( نوع كسب و اي از نيازمندي جموعهو و فرآيندها هاي كسب

.دندر مقايسه با سازمان خريدار جديد برخوردار باش مشابه) كار
از،فهرستيچنين دريافتپس از سازماني كه داراي بيشترين تعداد

دال. شود بازديدبه صورت حضوري،هاي مذكور استگيژوي رزييل به
كه) هايي(شود كه سازمان تاكيد مي براي مالقات در نظر گرفته شوند

:در همان ناحيه جغرافيايي سازمان خريدار جديد قرار داشته باشند
اين موضوع به خصـوص:اطمينان از كيفيت مناسب پشتيباني محلي•

آ به اين مسئله وا و مـوزش بسته است كـه فروشـنده لزومـا دهنـدگان
با سازان خود پياده و تجربهرا شان به شكل يكنواخت توجه به مهارت

. توزيع ننموده است
درهژويـ بـه(هاي واقع شده در يك ناحيه جغرافيايي سازمانمعموال•

مشابهي برخـوردار هاي فرآيندوها نديمنياز،ها دغدغهاز) يك كشور
. هستند

ايي با تاكيد بر مالقات يك سازمان واقع شده در همان ناحيه جغرافيـ•
تنهـا بـه معرفـي بهتـرين توانديمنافزار فروشنده نرم،سازمان جديد

ن .بـه دو دليـل اهميـت دارد وضـوعمايـن. ايدممشتري خود بسنده
در ERPافـزاري سـازي بسـته نـرم كه نتيجه پياده انتظار اين،نخست

بهتـرين سازي همـان بسـته در سـايت سازمان جديد به خوبي پياده
و دوم اين بيهودهانتظار،مشتري است ازكه اي است سـازماني بازديد

و او را به بهتـرين شـكل توصـيف كه بهترين مشتري فروشنده است
. اي را به سازمان جديد نخواهد آموخت نكته، كند مي

صـورت هـاي سازي به پيادهجديدانمدر ساز ERPبسته سازي پياده•
،طـرف ديگـراز. بـود خواهـدتر نزديك حليمهاي سازماندر گرفته
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سازي به طـور كامـل گيرد در مقاطعي كه پياده سازمان جديد فرا مي
و چـه افـزا فروشنده نـرم،رود پيش نمي ر چگونـه پاسـخ خواهـد داد

.العملي دارد عكس
از توان ديد درستيم• بـه دسـت سـازي پيـاده واقعي هاي هزينهتري

.آورد

 هاي چهارم تا ششم گام.2-4
منابع،وعه وظايف مربوط به مرحله انتخاب تعيين شدهمجمچهارم، گام در

و اين وظايف زمانها تخصي الزم به آن اهميـت. شـوند بنـدي مـيص يافته
از بندي مانز حدآنبه ويژه  فرآينـد جهت است كه طوالني شدن بيش از

م و انتخاب ممكن است به بـدون طراحـي. شكالت جدي بيانجامـد ارزيابي
و ممكـن ERP انتخـاب فرآيند،م وظايفبراي انجا دقيق يك مسير شفاف

و احتماال سازمان را با خطر  و انحرافبياست بسيار طوالني شده  انگيزگي
بـر اسـاس،در گام پـنجم. مواجه نمايداز مسير ارزيابي درست افراد گروه

و در مرحله قبل برنامه به دست آمده  و با توجه به مواردي از قبيل حقـوق
حدستمزد اف ، تجهيـزات هـا مسـافرت،هـا اضر در گروه ارزيابي، مشـاوره راد

نرافزاري سخت و غيره بودجه الزم براي افزاريمو انتخاب فرآيندمورد نياز
كـه ضـروري اسـت اين نكتـه ذكردر ارتباط با گام ششم،. شودميتدوين 

ش ERP افزاري بسته نرم :داراي خصوصيات زير باشد حداقلبايددهانتخاب
ــ.1 آن كــه راه،راري ســازمان هــاي ضــرودينيازمن هــا از طريــق حــل

مي ERPسازي پياده .برطرف كند،رود انتظار
را هاي كليديفرآيند.2 ظات مختلـف بر مالح كه بنا،و حياتي سازمان

.نمايدپشتيباني،نيز حفظ شوند ERP سازي الزم است بعد از پياده
 ERP استانداردهايهايي كه قرار است با بهترين تجربيات يا فرآيند.3

و ساده پياده انعطاف به شكل تا حد ممكن،دنجايگزين شو سازي پذير
.كند

كه،بنابراين پيش از آغاز انتخاب .دو فعاليت اساسي انجام شـود نياز است
،رود انتظـار مـي ERPحـل كـه از راه، هـاي سـازمان نيازمندي،كه اول اين

اي.گردندبندي اولويتو فهرست شده و هاي فرآيندكليه،كهنديگر كسـب
تا،سازمان كار و تحت مرور،يرندگميقرار ERP ثير بستهكه كليدي بوده
بـراي انجـام فعاليـت اول، بايـد نظـرات.به طور دقيق مستند شوند،شده

 ERPافـزار هـايي كـه از نـرم كاربران عملكردي سازمان را در مورد ويژگي
براي نيل به اين هدف، الزم است كـه.آوري نمود جمع جديد انتظار دارند،

مالي،(هاي عملكردي اجماعي در مورد عملكرد مطلوب در هر يك از حوزه
و  بايـد نيـز در مـورد فعاليـت دوم. حاصل شود...) بازرگاني، منابع انساني

و كارهاي فرآينداكنون گفت روشي كه هم به كمك آن در سـازمان كسب
تغييـر ERPافـزار پـس از اسـتفاده از نـرم شوند، به احتمال زيـاد اجرا مي

موجود ارزيابي شـوند، ERPهاي كه بسته پيش از اينبنابراين.خواهد كرد
در) حداقل در يك سطح مجـرد(سازمان خريدار بايد در ابتدا  بفهمـد كـه

و كارحال حاضر چگونه  مي كسب بـا ERP هاي بستهتا دهد خود را انجام
طي،يپذير بيشترين ميزان انطباق .كسب نمايند رتبه بهتري ارزيابي در

 انتخاب فرآيند زير.3
انتخاب، سازمان پيش فرآينددر قالب زير ذكر شدههاي انجام فعاليتپس از

در طـيو انتخاب را آغاز كرده فرآيندبخش اصلي آمادگي را دارد كه اين 
هايمگا،اين بخشدر. برگزيندسازي جهت پيادهرا ERP ترين مناسبآن 

.شونديمرورمانتخاب فرآينداصلي 

ازفهرست تدوين– اولگام.3-1  معيارهاي ارزيابيي
شد پيش از اينكهطور همان ،ERPهـاي هـدف از ارزيـابي بسـته،اشاره

بههاآن ترين انتخاب مناسب و كار سازمانبا توجه . اسـت مالحظات كسب
از كـه باشـدمييضوابطه از استفاد چنين ارزيابي مبنايكه طبيعي است

هـاي اسـتفاده از فهرسـت. انـدو مورد قبول واقـع شـده پيش تعريف شده
مييابي براي نيل به چنين هدفي ارز به. شود يك رويكرد مناسب محسوب

ازدو،طور كلي مي هاي فهرست گروه  يـك گـروه:توان تهيـه كـرد ارزيابي
 هـاي نديمنياز رايبي ديگرگروهو افزارمنر عملكردي هاي نديمنياز رايب
ا شايان.آن عملكرديرغي كهسذكر يهاي عملكردي از سازمان نيازمنديت

ــه ســازمان ديگــر متفــاوت  هــاي نــديمنيازولــي در مــورد باشــند مــيب
محتـواي.وجـود دارديي تقريبا يكساناستانداردها،عملكردي سازمانغير

از اوليه اين فهرسـت  ولـي مطـابق بـا برداشـت شـده اسـت]8[و]3[هـا
و مقدورات سازمان و يـا هاي ايراني، برخي مالحظات مـوارد تغييـر يافتـه

.اند حذف شده/برخي موضوعات اضافه

 تكميل جداول ارزيابي– گام دوم.3-2
،ERP يكپارچـه همچـونو هاي بزرگ دهي در مورد سامانه هنگام گزارش

ا. مقايسه نيستند عملكردها به سادگي قابل ين، مشاركت افـراد از عالوه بر
هاي كاري مختلف در گروه انتخـاب، موجـب ايجـاد ديـدهاي بسـيار حوزه

ق . شـود مـي تحـت ارزيـابي سـامانه هـاي ابليتمتفاوت در مورد هر يك از
براي تخصيص ارزش هاي مناسبحل راهيكي از گيري عددي رويكرد اندازه

آا.و از بين بردن اختالفات است ت جايينز تنها،خصيص داده شدهكه اعداد
و به عبارت ديگر مقادير واقعـي نيسـتند، موجـب مقايس هايي نسبي بوده

شوند كه مباحث بر روي اعدادي مشخص، كـه قابـل تعريـف هسـتند، مي
هـاي وجود در فهرستمختلفمعيارهايمبه،در اين روش. متمركز گردد

ايـن شـود كـهيمـ اختصاص داده شخصيميتماه ضريبارزيابي وزن يا 
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، همواره قابل شوندكنندگان از آن راضي كه اكثريت شركت تا زماني ضرايب
و تغيير است . بازبيني

دهـد كـه بـراي مقايسـه هاي فرمي را نشان مـي سرستون1جدول
اين فرم بـراي مقايسـه،نمونهطورهب؛قابل استفاده است ERPهاي سامانه
براي استفاده.شده استبيني مربوط به سه فروشنده پيش ERPهاي بسته

:گروه ارزيابي بايد مراحل زير را طي كند،از اين فرم
ا)1 ايـن.رزيابي ستون اول فرم مذكور پر شودبر اساس معيارهاي

معيارها بايد به ترتيب اولويتي كه مورد توافق همه اعضاي گروه 
و انتخاب باشد .در اين فرم قرار داده شوند،ارزيابي

ن( وزني از ضرايب وعهمجميك)2 يـك تـا اعـداد بينونهمبه طور
ش) ده اهسپس.ودتعيين هرمبر اساس درجه عيـار بـرايميت
آن،انمساز بـه، داده شـود اختصـاص وزن مشخصـي،عيارمبه

اهميـت آن معيـار بـراي،اسـتر كـه هـر چـه وزن بـاالت نحوي
. تحت بررسي بيشتر باشد ERPهاي بسته

از)3 بر ERPهـاي سـامانه هر يك ك،رسـي تحـت ك روش مـ بـه
ــش ــده در بخ ــنهاد ش ــده3-2پيش ــابي ش ــاس ارزي ــر اس و ب

د مقياس از به طور نمونه مـي. بندي شوند رجههاي عددي تـوان
ــه ــدي درجـــــ ــلبنـــــ ــرد مقابـــــ ــتفاده كـــــ :اســـــ

1=بدترين/ضعيف،2=معمولي،3=مناسب،4=بهترين/عالي
با ضرب وزن،هر معيار به ازاي ERPافزاري امتياز هر بسته نرم)4

سـپس. شـود در آن معيار محاسبه ERPبسته معيار در درجه 
.به دست آيد ERPمجموع امتيازات براي هر بسته 

 ERPهاي اي سامانه هاي جدول مقايسه سرستون.1جدول

 ERPهاي تحليل هزينه– سومگام.3-3
الز ارزيابيمانجاپس از ،هـاآنبنـديو رده ERPهاي بسته وردمدرمهاي

،پي داشته باشـد دي را در هاي زيا هزينه ERPكه بهترين بسته در صورتي
و انتخاب از افراد گروه ارزيابي هـاي قابليـت انجام مصـالحه بـين بايد پس

باو هزينهپيشنهادي افزارمنر انتخاب خود را نهايي گزينه،آن هاي مرتبط
خريد انندم وارديمبايد، ERPبسته هاي مختلف هزينه در تحليل. كنند

و نرم افزار مجوز نرم افـزار هاي طرف سـوم، نـرم هاي شركت افزار هاي جانبي
خـدمات، Microsoft Officeافزارهـاي عمـومي ماننـد سامانه عامل، نرم

ب اي، هزينه حرفه مشاوره ، هـاي مختلـف رگيري كارمندان از بخـشكاههاي
ش خريد سخت و خريد تجهيزات .شود درنظر گرفتهبكه افزار

و كسـب اطمينـان از بسـته نتيجه–گام چهارم.3-4 گيري
 انتخاب شده

مناسـب ERPاحتماال بسته،رحلهم تا اين شدهمانجاهاي طي گامپس از
 ERP بسـته تـر يا كم3بين چنانمهكه اما در صورتي،انتخاب شده است
از بسـتهح دهـد كـه ان خريـدار تـرجيمو يا ساز شته باشدترديد وجود دا

نمـكااطمينـان انتخاب شده نهايي  از فروشـنده تـوانيمـ، ايـدمل كسـب
و پيادهزشخواست كه آمو از دهندگان سازان اصلي را، كه قرار اسـت پـس

نم ERPسازي در پيادهقرارداد عقد  ، به سازمان معرفي كرده مايندشاركت
آن،و حتي در قبال دريافت وجهي نكتـه. قرار دهند براي مدتي در اختيار

، افـزار نـرم كننـدگان كليدي در اين پيشنهاد اين است كـه بـرخالف ارائـه 
و پياده دهند آموزش هايي كـه قبـل از وقـوع قـرارداد سازان بايد با قول گان

آن زندگي كنند؛ پس از آن نيز،دهند مي را بـا ERPهـا بايـد سـامانه زيرا
هاي واقعي حتي بخشي از داده،هاندازي نمود هدف رفع نيازهاي سازمان راه

و گزارشدر آن را  طبوارد كرده در استيعي اتي واقعي نيز دريافت نمايند؛
مي ERPبستهكه مورد اين و در انجام چـه چه كارهايي را تواند انجام دهد

مي هاي درست كارهايي ناتوان است، اين افراد پاسخ . دهند تري
ب و پيـ آمـوزش كـارگيريهبا تـوانيمـ،سـازان اصـلي ادهدهنـدگان
 شـده انتخـاب ERPرا نيز قبل از خريـد بسـته 13بارو 12هاي متني آزمون
از آزمون. داد انجام ها فرآيندهاي متني در واقع سناريوهايي براي پشتيباني

اين موضوع به ويژه. كه بايد توسط فروشندگان محصول ارائه شود،هستند
و كـار دارد كه براي عمليـات هايي اهميتفرآيندبراي آن دسته از   كسـب

و توسط قابليت قابل ERPهاي هاي استاندارد سامانه سازمان ضروري بوده
پـذيري گر ميزان انعطـاف ها بيان موفقيت در اين آزمون. پيكربندي نيستند

ارتباط با انـواع سـناريوهاي پيشـنهاددر؛است ERPافزاري يك بسته نرم
اي بـر بـار آزمـون. راجعـه شـودم]1[به،هافرآيندبراي پشتيباني از شده 
در اين آزمون،. هاي سنتي است در سامانه بارمشابه آزمون ERP هاي بسته

تخمـين زده،گـردد باري كه در محـيط واقعـي بـر روي سـامانه وارد مـي 
و سپس براي حصول اطمينان از اين مي كه پيكربندي پيشنهادي بـار شود

ي مورد انتظار را تحمل مي ايـن. شـود سـازي اسـتفاده مـيا نه از شبيهكند
و حجم تراكنش آزمون مي ها تواند شامل تخمين حجم داده در پايگاه داده

. در شبكه محلي يا گسترده باشد

 انتخابپس فرآيند زير.4
كهت فعاليتمدر اين قس  ERPناسب است پـس از انتخـاب بسـتهمهايي

.گردنديمرورم،شوندمانجا
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ا.4-1  ERP ساز در مورد پياده گيري تصميم–ول گام
 سـاز بسـته آيا پيـاده كه سوال نهايي كه ممكن است مطرح شود اين است

ERP فروشندههمان ERP يـا از يـك شـركت طـرف سـوم جهـت باشد
به؟ در صورتيسازي استفاده شود پياده ساز، پيادهختلفمالحظاتمكه بنا

و انتخـاب، فرآينـدكه متفاوت باشد، الزم است ERPفروشنده با  ارزيـابي
تغالبته با  طـور مثـال بـه. ساز تكرار شود يراتي، جهت انتخاب پيادهياعمال

:ساز استفاده كرد توان از موارد زير در فهرست ارزيابي پياده مي
سازي مشخصي مجهز اسـت؟ ايـن ساز به روش پياده آيا شركت پياده•

و شنا و تا چه حد تجربي خته شده است؟ اين روش تا چه حد علمي
و كـار هـا بـا چـه روش معموال بـراي سـازمان  و نـوع كسـب ، انـدازه

مي توزيع  رود؟ شدگي به كار
 سازي چيست؟ ساز براي انجام پروژه پياده هاي پياده راهبرد•
مي ساز چه زمان پياده•  دهد؟ بندي تقريبي را براي تكميل كار پيشنهاد
و كنترل پروژه پياده توانايي•  ساز به چه ميزان است؟ هاي مديريت

 تدوين گزارش پيشنهاد به مديريت-گام دوم.4-2
به گزارش شـامل مـوارد،اسـت، كه همان گزارش پاياني ديريتمپيشنهاد

:باشدميزير 
و معايـب انتخاب ERPافزاري معرفي بسته نرم• شده به همـراه مزايـا

در اين قسمت بر اساس اطالعات جمع. آن ارزيابييها گامآوري شده
. شود تهيه مي

)راجعه شودم2-3به بخش( ERPهاي اي سامانه جدول مقايسه•
و سود حاصل از پياده•  . ERPسازي تخمين هزينه
 سازي پروژه پيادهبراي) بندي زمانلمشا(ه تقريبيمبرنا•
 پيشنهاد شفاف براي اخذ تاييد مديريت•

 جلسات كسب تجربه برگزاري–مسوگام.4-3
يا(هتجرببسكي با عنوان جلساتكه جلسات شوديمتوصيه ا، در انته
برگـزار شـود كـه در آن افـراد)هاي فرا گرفته شـده درسمرور همان
در شركت هاي عملكـردي، بـه، به خصوص گروهانتخاب فرآيندكننده

ايـن از هدف اصلي. كنندميشده را بازنگريمانجار انتخاب دقت مسي
 شود چـه كارهـايي بـه خـوبي در طـي جلسات اين است كه مشخص 

و چه كارهـايي مـي فرآيند و انتخاب انجام شده است توانسـت ارزيابي
مي. بهتر انجام شود ارزيـابي روال ود تواند براي بهبـ همين تجارب بعدا

اسـتفاده شـود؛ حتـي ايـني ديگـر سطح سازمانافزاريمنرهاي بسته
در پـروژهت هـاي مـديري ها براي تقويت سطح عمـومي مهـارت درس

.باشد سازمان بسيار سودمند مي

و سوي كارهاي آتي گيري نتيجه.5
هاي در سازمان ERPافزار مند براي انتخاب نرم رهيافتي نظام،قالهمدر اين
و پس از مرحله اصـلي شد كه در آن بر انجام فعاليت ارائه ايراني  هايي قبل

ت هاييت پيشنهادي از ايده، در رهيافاز طرف ديگر. شده است وصيهانتخاب
ااستفاده شد احتمـال كـاهش در عـين انتخاب فرآيندتسريعبهكهسته

ز.دمانجا خطا در انتخاب نهايي مي ،هاي كاري آتـي ينهمبه عنوان برخي از
بهيم نمتوان :ودموارد زير اشاره

از،ناسبيمابزار)و يا تهيه(براي پيشنهاد بررسي.1 راحلمكه هر يك
پو روش فرآيند نمشده در اين يشنهاد هاي .ايدمقاله را پشتيباني

كـه هاييانمبراي سازقالهماين پيشنهادي فرآيندكردن اختصاصي.2
و كار خاص و يـا حتـيمساختار سـاز،داراي نوع كسب اني خـاص

و يـا از فنـاوريم مهـاي نـوين بـراي انجـا حصوالت خاص هسـتند
و كار خود بهره فرآيند .برنديمهاي كسب

ومع(هاي قابليتانجام مصالحه بين دلي صوري برايمارائه.3 لكردي
آنو هزينهانتخاب شده افزارمنر) لكرديمعغير  كـه در حالتي،هاي
. هاي زيادي را در پي داشته باشد افزار پيشنهادي هزينهمنر
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