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 ERPپروژه های  در ومميزی ارزيابی
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  دانشگاه شهيد باهنر کرمان  بخش مهندسی صنايععضو هيأت علمی

namjoo@mail.uk.ac.ir 
 

 کلمات کليدی 

  مميزی و ارزيابی،ERP سيستم های برنامه ريزی منابع سازمان،

 

 :چکيده

اين پـروژه بـه     . تم های برنامه ريزی منابع سازمانی می باشند       امروزه بسياری از سازمان ها عالقه مند به استقرار سيس         

مطالعات زيادی در ارتباط با .داليل مختلف دچار شکست شده و زمان وهزينه زيادی را بر سازمان تحميل می نمايند

در . انجام شده و فاکتورهای اساسی موفقيت متعددی شناسائی شده است          ERPداليل شکست و موفقيت پروژه های     

در نظر گرفتن اين فاکتورها و تجـارب موجـود در زمينـه ارزيـابی و مميـزی سيسـتم هـای                      راستا الزم است با     اين  

اين مقاله به بررسی    . تری قرار گيرد    نيز مورد بررسی دقيق    ERPرزيابی و مميزی پروژه های      اطالعاتی حوزه های ا   

 .  می پردازدERPحوزه های ارزيابی و مميزی در طول چرخه حيات 

 
  مقدمه‐۱

مجموعـه ای از سيسـتم هـای نـرم افزارهـای و             يک سيستم اطالعاتی مشتمل بـر       سيستم برنامه ريزی منابع سازمان      

سـازمان هـای توليـدی و خـدماتی را بـه صـورت             در    که کليه فرآيندهای اصلی کسـب و کـار         استسخت افزاری   

اجرای تغييرات وسيع و عميق بوده و همـواره   پياده سازی اين سيستم ها نيازمند .کپارچه اجرا و مديريت می نمايد   ي

نيازمنـدی هـای سـازمان    پـس از راه انـدازی سيسـتم،    بسياری از اين سيستم هـا    . استبا صرف هزينه و زمان زياد       

 یبه واسطه تعـدد شـرکا     . مربوطه را برآورده ننموده و عمالً  پروژه های پياده سازی را با شکست مواجه می نمايند                

ده سازی ، فرآيند طوالنی و هزينه بر و همچنين سطح باالی دانش و فناوری بکـار گرفتـه شـده در                      درگير در امر پيا   

، اين پروژه ها الزم است در مقاطع زمانی مختلف و در طول چرخه حيات پروژه ارزيـابی هـای الزم از رونـد اجـرا      

 .و همچنين انطباق نتايج بعمل آيدريسک پروژه 

ا نمی توان به صورت مجزا و فقط با در نظر گرفتن جنبه هـای فنـی نـرم افـزار      ر ERPارزيابی وضعيت پروژه های   

حوزه های سازمانی ، مديريتی و فنی و  بخصـوص           از  انجام داد بلکه اين مهم بايستی با در نظر گرفتن مجموعه ای             

ی ارزيـابی و    اين مقاله قصد دارد به بررسـی و تشـريح حـوزه هـای اساسـ               . فرآيندهای کاری سازمان به اجرا درآيد     

 . بپردازدERPمميزی در پروژه های 

 

 ERP مراحل اجرای پروژه های پياده سازی ‐۲

پروژه های پياده سازی سيستمهای برنامه ريزی منابع سازمان را می توان به پنج مرحله اصلی  به شرح زير تقسيم 

  :[1]بندی نمود
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 مرحله آماده سازی پروژه  .۱

اهداف و چشم . ده و کميته راهبری و تيم های کاری پروژه مشخص می شونددر اين مرحله پروژه سازماندهی ش

انداز ، حوزه و معيار های عملکرد پروژه در اين مرحله مشخص شده و بر اين اساس برنامه تفضيلی اجرا تدوين 

 .می گردد

 مرحله قبل از پياده سازی  .۲

 مناسب انتخاب می ERPمچنين سيستم يندهای کاری جاری در سازمان شناسائی شده و هآدر اين مرحله فر

 ساير اقدامات مربوط به اين مرحله . به کاربران کليدی در اين مرحله انجام می شودERPآموزش سيستم .گردد

 . می باشدپيکربندی اوليه سيستم و١، تحليل شکافی مورد نيازفرآيندهانيازمندی ها و عبارت از تحليل 

 مرحله پياده سازی سيستم  .۳

رابطها ايجاد شده و . له پياده سازی تغييرات و توسعه نرم افزاری و نمونه سازی سيستم انجام می گيرددر اين مرح

 .عمليات انتقال داده به انجام می رسد

 مرحله نهائی  .۴

 . سيستم تست شده و تنظيمات الزم انجام می گردد،در اين مرحله کاربران سيستم آموزش داده می شوند 

  ٢مرحله شروع به کار .۵

 . توسط کاربران سازمان مورد استفاده قرار می گيردERPستم ير اين مرحله سد

 

 : مرحله عبارتند از ۳ اين [2]تقسيم بندی گرددنيز  تر کلی مرحله ۳مراحل فوق می تواند به 

 قبل از پياده سازی برنامه ريزی مرحله  •

 مرحله پياده سازی  •

 سيستممرحله پس از پياده سازی و بکارگيری  •

 
 ERPزيابی و مميزی در پروژه های  ار‐۳

بـه   ارزيـابی و مميـزی را   اصـلی  دسـته   می توان سـه   ERPپروژه هایدر مراحل و نتايج ماهيت و نوع بر اساس 

 :صورت زير تعريف نمود

 ERP آمادگی سازمان برای اجرای پروژه ٣ ارزيابی‐۳‐۱

 ERPسيستم پياده سازی در زمان ٤ ارزيابی‐۳‐۲

  ERP سيستم ٥ مميزی‐۳‐۳

 
 ERPابی آمادگی سازمان برای اجرای پروژه ي ارز‐۳‐۱

 مستلزم ايجاد تغييرات وسيع و عميق در سطح سازمان پذيرنـده            (ERP)استقرار سيستم برنامه ريزی منابع سازمانی       

 قابـل توجـه ای را       ٧مخاطرات می تواند     اعمال می شود   های سازمان  و فرآيند  ٦اين تغييرات که در ساختار    . می باشد 

                                                           
1 Gap Analysis 
2 Go-live 
3 Assessment 
4 Evaluation 
5 Audit 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 3

  ٨شکسـت  و در اجـرا  مقاومـت  باعث بروزمی تواند عدم توجه به اين مخاطرات در پروژه    . شته باشد نيز به همراه دا   

  .پروژه گردد

ايـن  . سـت  استقرار آنها   سطح تکنولوژی باالی مورد نياز در فرآيند اجرای پروژه         ERPخصوصيت ديگر پروژه های     

  به صـورت طـوالنی       ٩دگان، مشاوران و شرکای پياده سازی     عوامل مختلف مشتمل بر فروشن    ويژگی نيازمند حضور    

 ١٠ تعدد عوامل درگير و عوامل اجرائی آنها در سازمان يعنی تيم های پياده سـازی  .مدت در فرآيند پياده سازی است   

  وجـود   عـدم .ارتباطات در زمـان اجـرای پـروژه مـی باشـد           و   تضاد   مديريت صحيح فاکتورهائی نظير منابع،    مستلزم  

 . در روند پروژه می گذاردیناسب در سازمان برای جوابگوئی به اين نياز اثرات مخربظرفيت م

 سازمان قبل از شروع  عمليات پياده سازی عبارتند          ارزيابی آمادگی  حوزه اساسی برای     سهبا توجه به مطالب مذکور      

 : از

 . ERPپياده سازی سيستم پروژه   ناشی ازآمادگی سازمان برای پذيرش تغييرات  ميزان •

 .ERPميزان آمادگی سازمان برای تامين نيازمنديهای مرتبط با پروژه پياده سازی سيستم  •

 .ERPپروژه پياده سازی سيستم سازمان برای مديريت مناسب در   ظرفيت وجود •

 را مـی تـوان بـا بررسـی فاکتورهـای بحرانـی          ERPادگی سازمان در ارتباط با پـروژه هـای          آمارزيابی   حوزه های   

 مطالعات گسترده ای در ارتباط با تعيـين فاکتورهـای موفقيـت پـروژه               . اين پروژه ها شناسائی نمود     (CSF)موفقيت

 با بررسی  مطالعات گذشته دسته بندی زيـر را بـرای             [1] اهی و مدِسن  در اين ارتباط    .  انجام شده است    ERPهای  

 :اين  فاکتورها ارائه نموده اند

 مديريت پروژه  •

 ERP پروژه های ارزيابی/ امکانسنجی •

 توسعه نيروی انسانی  •

 پشتيبانی مديريت عالی  •

 کاریدهای نمهندسی مجدد فرآي •

 بودجه /هزينه •

 زيرساخت تکنولوژی اطالعات  •

 خدمات مشاوران  •

 : را به صورت زير طبقه بندی نمود ERPبر اين اساس می توان انواع آمادگی برای استقرار سيستم های 

 (Organizational Readiness)آمادگی سازمانی  •

  (Technical Readiness)آمادگی تکنولوژيکی •

 (People Readiness)آمادگی نيروی انسانی  •

 (Business Process Readiness)فرآيندهای کاری در آمادگی  •

 

                                                                                                                                                                      
6 Structure 
7 Risks 
8 Failure 
9 Implementation Partners 
10 Implementation Teams 
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مـدل هـای    . تدوين نشده است    ERPپروژه های   در ارتباط با     منحصراً  آمادگی   ارزيابی جامعدر حال حاضر مدل     

 مورد  مشخصی تدوين شده و در محيط های تجاری          اين پروژه ها    توجه به فاکتورهای بحرانی موفقيـت     معدودی با 

حلـم عبـدی نـور و        و   [3]سـامون ديويـد و همکـاران       قرار گرفته اند از اين دست مـی تـوان بـه تحقيقـات                ارزيابی

برای ارزيابی  را    EFQM مانند    تر جامعمدل های ارزيابی    تطبيق  نيز   [5] تعدادی از محققين   .اشاره نمود  [4]همکاران

 . مورد مطالعه قرار داده اند ERPدر پروژه های سازمانها  آمادگی

 وجـود   مـذکور حوزه های چهارگانه   از    هر يک  با متعددی در ارتباط     اختصاصی و مدل های ارزيابی      چهارچوب ها 

 اساسـی   مسـاله  ارائه می نمايند اما      خود اگر چه اين مدل ها ارزيابی قابل قبولی از وضعيت حوزه مورد بررسی            .دارد

ايـن  .  مقيـاس بنـدی نشـده اسـت     ERPپـروژه هـای  ميزان آمادگی سازمان در اين است که نتايج آنها در ارتباط با 

با وضعيت ارزيابی شده     ERPفاکتورهای اختصاصی يک پروژه      ارتباط سطح ريسک  موضوع نيازمند مطالعه دقيقتر       

 .استساير مدل ها 

 

 ERPيابی در زمان پياده سازی سيستم ارز‐۳‐۲

هدف از ارزيابی در زمان استقرار را مـی   .  در طول مدت پياده سازی بايد مورد ارزيابی قرار گيرند           ERPپروژه های   

 :ر بيان نموديتوان به صورت ز

 تعيين مخاطرات پروژه 

 تعيين انطباق و يا انحراف در پروژه  

  بودجه پروژه ‐ منابع‐ ، وضعيت زمانتعيين ميزان پيشرفت پروژه  

 مخاطرات پروژه های همزمـان ، مخـاطرات رفتـاری و سـازمانی و               می تواند به انواع      ERP های   مخاطرات پروژه 

و بخصـوص فعاليـت هـای        همزمـان در  اين رابطه توجه به پروژه هـای          . گرددو منابع تقسيم بندی     مخاطرات فنی   

اين پروژه هـا معمـوال قبـل و يـا بـه             .  از اهميت ويژه ای برخوردار است        (BPR)مهندسی مجدد فرآيندهای کاری   

 به انجام می رسند و می توانند با درگير نمودن منابع سـازمان  و همچنـين ايجـاد      ERPموازات پروژه های استقرار     

 . اثر گذارندERPتغييرات گسترده در سطح سازمان بر روند اجرای پروژه های استقرار 

انجمن مميزی و کنترل سيستم هـای   که توسط G21  مندرج در سند ERP  سيستم هایمای مميزیبر اساس راهن

 : در حوزه های زير انجام می گيردERPسيستم های ارزيابی  ،[6] تدوين شده است(ISACA)اطالعاتی

 مديريت پروژه ‐۳‐۲‐۱

 :  ارزيابی های زير انجام می گرددERPدر حوزه مديريـت پروژه های 

   ERP پشتيبانی مديريت عالی سازمان از پروژه   چگونگیارزيابی 

   ERPاستقرار سيستم ارزيابی و تحليل فعاليت های مديريت پروژه  

   ERP  استقرار سيستمبرنامه ريزی و کنترل پروژهمربوط به ارزيابی فعاليت های  

   ERP  استقرار سيستمتضمين کيفيت پروژه مربوط به ارزيابی فعاليت های 

 يت کيفيت مدير ‐۳‐۲‐۲

در ارتباط بـا ايـن حـوزه        ،  مديريت کيفيت بخشی از فعاليت های مربوط به  متدولوژی پياده سازی است            از آنجا که    

 . اسـت  ERPکيفيت پيـاده سـازی      ر بخشی و کارائی فعاليت مربوط به مديريت         انچه مورد ارزيابی  قرار می گيرد اث       

 .گيرندمی ار  مورد ارزيابی قرنيزسيستم های تضمين کيفيت مرتبط 
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 و مديريت تغيير مديريت ريسک  ‐۳‐۲‐۳

شناسـائی ، تحليـل و ارائـه راهکارهـای          .  از ابعاد گسترده ای برخوردار است      ERPمديريت ريسک در پروژه های      

 :مورد ارزيابی قرار می گيرند موارد زير منطبق با   ERPمرتبط  با حوزه های  مختلف پياده سازی

 های کاری که بايد  مهندسی مجدد شوندمخاطرات مرتبط با فرآيند 

مخاطرات مرتبط با پروژه  پياده سازی مشتمل بر منابع، مهارت نيروی انسانی ، ابزارهـای پيـاده سـازی ،                      

 ، متدولوژی پياده سازی و تيم های کاریسفارشی سازی 

 مخاطرات مرتبط با امنيت اطالعات  

  ERPمرتبط با پروژه  ی داخلی و خارجیمخاطرات مربوط به ساير سيستم ها 

ارزيابی آمادگی سازمان برای تغيير و وضعيت سـازمان در ارتبـاط بـا شـاخص هـائی ماننـد ارتباطـات ،                        

  بازاريابی پروژه در سازمان همچنينآموزش ، سازماندهی مجدد و
 
 پروژه منافع ارزيابی ‐۳‐۲‐۳

 يافته در ايجاد منافع بـرای سـازمان بکارگيرنـده     به منظور شناسائی قابليت های سيستم استقرار     پروژه    منافع ارزيابی

 . که عبارتند ازارزيابی قرار می گيرداين قابليت در دو  دوره متفاوت از چرخه عمر پروژه مورد . انجام می گيرد

 (Go-Live)   سيستمراه اندازی قبل از  

 ) ماه۱۸معموال  (راه اندازی سيستمپس از گذشت مدت زمان  مشخصی از  

 

 های کاری جديد و تغييرات ناشی از آن  در نقش نيـروی               بايد منافع ناشی از تغيير و يا ايجاد  فرآيند           منافع   ارزيابی

 .مد نظر قرار دهد ERP مستقل و در ارتباط با سيستم را به دو صورت انسانی و  ترکيب سازمان 

. 
  ERP مميزی سيستم ‐۳‐۳

ايـن  .  ماژول های اساسی  سيسـتم قابـل اجـرا اسـت             و يا  ERPپس از استقرار سيستم      ERPمميزی سيستم     

 :شامل موارد زير انجام می گيرد و ستم ليات در ارتباط با دو جنبه کلی سيعم

  ١١جنبه کارکردی) الف 

  ١٢جنبه غير کارکردی) ب 

جنبه های کارکردی بر مشخصات و قابليت های مرتبط با نيازمندی های عملياتی کسـب و کـار و فرآينـدهای                     

 استوار است و جنبه غير کارکردی در ارتباط با مشخصات عملکـرد فنـی ،زيـر سـاخت ،پايگـاه داده و            سازمان

 را بـه مـوارد زيـر        ERPبر اين اساس می توان حـوزه هـای مميـزی سيسـتم              . امنيت سيستم تعريف می گردد    

 :تفکيک نمود

 داده  ‐۱

 فرآيندهای سفارشی سازی شده  ‐۲

 زير ساخت  ‐۳

 امنيت سيستم  ‐۴

                                                           
11 Functional 
12 Non-functional 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 6

در ايـن  . دارای وجوه متفاوتی نسبت به ساير سيستم ها می باشندERPو فرآيند در سيستم های دو عنصر داده  

 فرآيندهای اساسـی    نتيجه وجود دارند که در      ١٤ و تراکنشی  ١٣سيستم ها حجم انبوه و متنوعی از داده های اصلی         

ايـن  . ينان حاصل گرددبايد از  صحت و جامعيت داده های سيستم اطم         در اين ارتباط  . سازمان ايجاد می گردند   

همچنين بايـد   .از اهميت زيادی برخوردار است     از سيستم های قبلی نيز       ١٥مورد در ارتباط با عمليات انتقال داده      

از وجود پيش بينی های الزم در ارتباط با صحت و جامعيت داده های تراکنشی ورودی به سيسـتم در مراحـل                      

 بـودن  ١٦ايـن امـر بـه واسـطه ماهيـت چنـد وظيفـه ای       . ددپس از شروع به کار سيستم نيز اطمينان حاصل گـر        

 .از اهميت زيادی برخوردار استسيستم شده سفارشی سازی فرآيندهای 

شده نيز از حوزه های بسيار مهم است که به دلیل ويژگيهای اختصاصی آنها              سفارشی سازی   فرآيندهای کاری   

ان از يکپارچگی فرآيندهای کـاری اساسـی در   اطمين.  نياز به دقت در اجرای مميزی دارد   ERPدر سيستم های    

 : هدف اصلی مميزی می باشد و می تواند به موارد کلی زير تقسيم بندی گردد،سيستم

 شدهسفارشی سازی اطمينان از کارائی کنترل های موجود در فرآيندهای  

 : بای سفارشی سازی شدهاطمينان از انطباق مشخصات فرآيندها 

 سط سازمان مشتری نيازمندی های تعين شده تو -

  ١٧ مرجع کسب و کار  فرآيندهای مربوط بهحداقل الزامات -

 شناسائی و تعيين مشخصات ريسک در مراحل اجرای فرآيند های کاری سفارشی سازی شده  

 مناسب برای تعامل سيستم با ساير سيستم ها و فرآيندهای خارج سيستم             ١٨اطمينان از وجود رابطهای    

 )ر سيستم های موجود سازمان خصوصاً در ارتباط با ساي(
 

ساخت در اين نوع پروژه ها مشابهت زيادی بـا سـاير            راطمينان از امنيت سيستم و همچنين يکپارچگی زي       

 .پروژ های اطالعاتی داشته و می تواند توسط روش های متعارف مربوطه به انجام برسد

 

 
  نتيجه گيری ‐۴

ده  در کليه مراحل پيا    ERP ارزيابی و مميزی  در پروژه های         با توجه به موارد مذکور می توان نتيجه گرفت که         

 مسـتلزم  درک عميـق       موضـوع ايـن   . سازی و همچنين در ارتباط با سيستم نهائی به مـورد اجـرا در مـی آيـد                 

 می باشد به عبارت بهتـر تـيم مميـزی سيسـتم       آنفرآيندهای کاری سازمان مورد بررسی و فضای کسب و کار           

  تبحر کافی در شناسائی و ارزيابی مخاطرات کمی و قابل انـدازه گيـری در حـوزه   تنعالوه بر داش  ERPهای

شناسائی مخاطرات غير کمی در زمينه های رفتاری ، سازمانی بايد قابليت های مرتبط با      ی   فنی و نرم افزار    های

 ERPتم هـای     فرآيند ارزيابی و مميـزی سيسـ        بيشتر اين موضوع باعث پيچيدگی   .داشته باشد نيز  و فرآيندی را    

 .تم های اطالعاتی میگرددسنسبت با ساير سي

 
                                                           

13  Master Data 
14  Transactional Data 
15 Data Migration  
16 Cross-functional 
17 Best Practice 
18 Interface 
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