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 مقدمه

ها کند تا بتواند تصمیمات سازمانمی تحلیلوتجزیهصنعت را  هایها و ترندگرایشپانوراما هر ساله  گروه مشاوره
ها را به دست آورد. در گزارش امسال این گروه، افزارهای سازمانی آنسازی نرمهای پیادهبرای انتخاب و شیوه

اند، ارائه هایی که به تازگی به اتمام رسیدهی جاری و همچنین، پروژههاهایی در خصوص پروژهاطالعات و دیدگاه
 ها است. وابسته به صنعت، اندازه سازمان و مکان جغرافیایی این سازمان هاترندشده است. این 

نیز ارائه شده است، اما پانوراما معتقد است که  2020هر چند در این گزارش، برخی از اطالعات مربوط به سال 
حاصل از تحقق این امر  وجود داشته و مزایای بهینه هافرایندمثبت بین تمرکز بر افراد و تمرکز بر  رابطه یک
 نیز صادق باشد.  2021تواند در سال می

 نتایج حاصل از گزارش امسال به یک مفهوم بسیار مهم اشاره دارد:

که دستخوش کند یا اینسازی میپیاده ERP، یک دهدخود را ارتقا می ERPافزار که یک سازمان نرمفارغ از این
 تمرکز دقیق بر روی مدیریت تغییرات سازمانی بسیار مهم و حیاتی است. تحول دیجیتال است، در هر صورت 
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 مروری بر مخاطبین

 2020تا نوامبر  2020آوری اطالعات: ژانویه زمانی برای جمع بازه

 112: کنندگانشرکتتعداد 

 میلیون دالر 28.4میانگین درآمد سالیانه: 

 4،466میانگین تعداد کارکنان: 

 246افزا: شده نرمهای خریداریمیانگین تعداد الیسنس

 %41های چندمّلیتی: صد سازماندر

 %57اند: سازی را تکمیل کردههایی که پیادهدرصد سازمان

 ماه 6شدن: ها پس از عملیاتیمیانگین ماه

 

 بر حسب صنعت

 

 طالعات فناوری ا

 فروشیتوزیع و یا عمده

 بخش دولتی

 ساخت و تولید

 ایخدمت حرفه

 فروشیخرده

 سایر

 انرژی و منابع 

 ساخت و ساز

 کشاورزی

 های بهداشتیمراقبت

 مالی، بیمه، امالک
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 2020مروری بر سال 

ا از آن در ماه فوریه، صنایع کوخ که یک شرکت چندمّلیتی است و قباًل هم مقداری از سهام شرکت اینفور ر .1
 خود کرده بود، مابقی سهام آن شرکت را خریداری کرد. 

که  JAASهای است، شرکت سیستم ERPافزارهای در ماه فوریه، آکوماتیکا که یکی از فروشندگان نرم .2
 افزارهای ساخت و تولید است را خریداری نمود. دهنده نرمارائه

کند. پشتیبانی می Business Suite 7و  ERP 6.0 اعالم نمود که به صورت گسترده از SAPدر ماه فوریه،  .3
 نگهداشتو سر رسید جدید برای  2027پایان سال  تا ، اکنوننگهداشت زیرساخت راهکارسررسید جدید برای 

 اعالم شده است.  2030گسترده نیز پایان سال 
ولوسیتی را  خاص صنعتی به نام CRMدهنده های ارائهدر ماه فوریه، شرکت سیلزفورس یکی از شرکت .4

 خریداری کرد. 
 گیر شده است. در سرتاسر جهان همه 19-اعالم نمود که کووید (WHO)در ماه مارس، سازمان بهداشت جهانی  .5
 افزارهای مخابراتی به نام متاسوئیچ نتورکس را خریداری کرد. در ماه می، شرکت مایکروسافت، شرکت نرم .6
دهنده های ارائهافزارهای سازمانی است، یکی از شرکتگان نرمدهندوالی، آپتین که یکی از ارائهدر ماه ج .7

ERP افزارهای خاص غذا و نوشیدنی به نام برای نرمDIN Solutions  .را خریداری نمود 
تاک را افزار موبایلی آن به نام تیکمارت شد تا بخشی از نرمای با والدر ماه سپتامبر، اوراکل وارد معامله .8

 خریداری کند. 
 ویر را خریداری کردند. ماه اکتبر، کالیتون، دوبلیر و رایس، شرکت اپیکور سافت در .9
 ابزار چندکانالی برای درگیر نمودن مشتریان به نام امارسیس را خریداری کرد.  SAPدر ماه نوامبر،  .10
دانی به های میدهندگان فناوری سرویساست، یکی از ارائه ERPکه یکی از فروشندگان  IFSدر ماه نوامبر،  .11

 نام کلوست سلوشنز را خریداری کرد. 
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 ERPسازی انتخاب و پیاده

چنان ثابت باقی مانده های گذشته متفاوت بوده است. اما یک چیز هماز منظر اقتصادی، امسال نسبت به سال
ها توانند بهترین آندارند که می ERPهای مختلف از سیستمای ها همچنان تعداد فزایندهاست: هنوز هم سازمان

ای هستند و های بسیار گستردهدارای قابلیت ERPهای را برای خود انتخاب کنند. بسیاری از این سیستم
 ها تعبیه شده است. صنعت نیز در بسیاری از آن هایبهروش

های ها همواره با مشکالت و چالشدارد، سازمان با توجه به این حجم از محصوالت مختلفی که در بازار وجود
 ERPهایی را در خصوص انتخاب خود روبرو هستند. در این بخش از گزارش، توصیه ERPزیادی در انتخاب 

خواهیم  تحلیلوتجزیهاند را های مورد بررسی در این زمینه اتخاذ کردهمناسب ارائه نموده و تصمیماتی که سازمان
 نمود. 

 1رده 

میلیون دالر در سال است. بیشتر  750ها بیشتر از آمد آنشوند که درهایی طراحی میها برای سازمانین سیستما
تواند هم در ای هستند. این پیچیدگی میهای پیچیدهها هستند، سازمانهایی که در این ابعاد و اندازهسازمان
های . اپلیکیشنباشدها برای تقویت و استحکام ای آنهی عملیاتی و هم در ساختار سازمان و نیازمندیهافرایند
 پذیر هستند. برای صنایع مختلف کاربرد دارند و مقیاس 1رده 

 مثال

SAP S/4HANA ،Oracle ERP Cloud ،Infor CloudSuites 

 2رده باالیی 

میلیون  750تا  250 ها بینهای کوچک تا متوسطی کاربرد دارند که درآمد آنها معمواًل برای سازماناین سیستم
 کاری مختلفی باشند. ون است دارای صنایع و واحدهای کسبها ممکگونه سازماندر سال است. این

 مثال

Microsoft Dynamics 365 Finance ،IFS ،Sage X3 ،Epicor E10 

 2رده پایینی 

میلیون دالر در  250تا  10ین ها بهای کوچک تا متوسطی کاربرد دارند که درآمد آنها برای سازماناین سیستم
 کنند. ها معمواًل دارای یک صنعت هستند و تنها یک موجودیت را مدیریت میاین سازمانسال است. 
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 مثال

NetSuite, abas, IQMS, Plex, Microsoft Dynamics 365 Business Central, SYSPRO, Acumatica 

 3رده 

دهند. اما در عین های کوچک خدمت میود دارند که بیشتر به سازمانافزار در این رده وجدهنده نرمصدها ارائه
را هدف قرار داده  (Niche)های جاویژه بازاربسیار قدرتمندی هم وجود دارند که  منظوره  خاصحال، راهکارهای 
 شود. تر استفاده میبزرگ ERPها به عنوان مکمّلی برای یک سیستم و معمواًل از آن

 مثال

Sage ERP 100, Sage ERP 300, Aptean, ECI, ASC 
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 ERPتصمیم برای انتخاب 

ی حال حاضر و آینده خود کار وکسبرا برای اهداف  ERPگیرند تا یک سیستم ها تصمیم میزمانی که سازمان
انتخاب کنند، باید کارکردهایی که ظرف مدت پنج سال آینده خود دارند را به دقت مد نظر قرار دهند. وقتی که 

کننده تواند مشخص کند که آیا یک محصول مشخص از یک تأمینوقت میشناسد، آنازمان اهداف خود را میس
 برای او مناسب است یا خیر. 

 ERPها مبنی بر رشد سریع و نوآوری است، به سراغ فروشندگان بزرگ هایی که استراتژی درازمدت آنسازمان
تر نسبت به فروشندگان مزیتی که فروشندگان بزرگروند. می 1ده دهندگان ر، اوراکل و سایر ارائهSAPهمچون 

اصلی  ERPتواند مکمل سیستم های مختلفی را در سبد خود دارند که میکوچک دارند، این است که اپلیکیشن
 کاروکسبتا یک اپلیکیشن هوش  (AI)تواند شامل راهکارهای هوش مصنوعی ها میها باشد. این قابلیتآن

(BI)  تا فناوری وIoT  .باشد 

را برای هر سازمانی پیدا  ERPافزارهای ای نیست که بتوان بهترین نرمبه هیچ وجه، آن دسته 1در هر صورت، رده 
 ایم:های مختلف برای انتخاب راهکارهای مورد نظر را بررسی نمودهکرد. در ادامه، تصمیمات سازمان

 سازی مجدد ارتقا یا پیاده 

رسد که ها داریم، به نظر میافزارهای آینده آنها و نرمافزارهای اصلی سازماناتی که ما از نرمبر اساس اطالع
فعلی خود را نگه داشته و آن را ارتقا داده یا مجددًا همان را  ERPها بر آن هستند تا سیستم بسیاری از سازمان

گیرند، همان سیستمی به جایگزینی آن می ها تصمیمسازی کنند. به بیان دیگر، سیستمی که این سازمانپیاده
 است که قباًل انتخاب کرده بودند. 
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 اند. هدرصد بیشتر شد 14اند، های موجود خود را نگه داشتههایی که سیستمدر مقایسه با سال قبل، سازمان

ا دهند، در نهایت به جای گیرند تا سیستم خود را ارتقهایی که تصمیم میبر اساس تجربه ما، بسیاری از سازمان
به  ERPکنند. به عنوان مثال، اگر سازمان از یک سیستم سازی میاین کار همان سیستم خود را مجددًا پیاده

سازی مجدد همان سیستم خواهد شده استفاده کند، ارتقای آن سازمان هم اساسًا پیادهصورت کاماًل سفارشی
 بود. 

ها رسد که بسیاری از سازمانسر راه ارتقای سیستم وجود دارد، به نظر می های بسیاری که دربا توجه به چالش
های سازیها هیچ مشکلی برای سفارشیافزار فعلی خود را نگه دارند. برخی از این سازمانگیرند تا نرمتصمیم می

ی کل پروژه و اند، دارای مدیریت پروژه قوی براسازی کردهبیشتر هم ندارند، زیرا سیستمی که اول پیاده
 های بعدی است. سازیپیاده

مستقر در خود شرکت باشد،  قدیمی و منسوخکند، یک سیستم اما اگر سیستمی که شرکت از آن استفاده می
های تغییر بسیاری از سوی های بعد، درخواستکند. دلیل این امر هم آن است که در سالاوضاع فرق می
توان سیستم را به مقیاس که نمیاند یا اینقدیمی در سیستم خسته شده هایرسد که از قابلیتکارمندانی می

 سازی مجددارتقا یا پیاده

 های  قدیمیکنار گذاشتن سیستم

 1تغییر در رده 

 تغییر به سمت رده باالتر

 

 تصمیم برای انتخاب
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تواند خود را جدید در آورد. در صورتی که مدیریت پروژه قدرتمندی در سازمان وجود نداشته باشد، سازمان می
  دهد. های افراطی تغییرسازیقدیمی خود را با سفارشیهای تغییر وفق داده و همان سیستم با این درخواست

 

 دهد که نباید بر روی سیستم فعلی خود، زیاد پافشاری کنیدای که به شما هشدار میغروب: نشانه

استفاده نکرده بود. این  Dynamic SLسال بود که از سیستم  20یکی از مشتریان غیرانتفاعی ما، در حدود 
بار و لجستیک، استفاده از سیستم افزار شخص ثالث خود برای انسازی نرممشتری قصد داشت تا با یکپارچه

. اما نقشه راه محصول نشان داد که این راهکار به سمت زوال خواهد رفت )یعنی، گسترش دهدموجود خود را 
دیگر از آن پشتیبانی به عمل نخواهد آمد(. همین مسأله باعث شده بود تا این سازمان غیرانتفاعی تصمیم 

ای را ERPو در این زمینه از ما خواست تا به او مشاوره بدهیم که چه  بگیرد تا محصوالت دیگری را بررسی کند
 انتخاب کند.

 

 و تغییر رویکرد قدیمی و منسوخافزارهای دور شدن از نرم 

اند که اگر بخواهند تا در رقابت ها به این نتیجه رسیدهامروز، بسیاری از سازمان کاروکسبدر محیط رقابتی 
 32سازی یک سیستم نوین امروزی ندارند. ای به جز پیادهقی مانده و دوام آورند، چارهموجود با رقبای خود با

خود را عوض  قدیمیدرصد از مخاطبین ما به همین موضوع اشاره داشتند و گفتند که تصمیم دارند تا سیستم 
 کنند. 

های است. سیستمهای پیشرفته تحلیلوآورند، ارائه تجزیهر آن کم مید منسوخهای هایی که سیستمیکی از حوزه
که اطالعات و کنند یا این تحلیلوتجزیهها را در خود جای داده و توانند حجم زیادی از داده، دیگر نمیمنسوخ
 های موجود در لحظه ارائه کنند. خوبی را از روی داده (Insight)های بینش

برای مشتری فراهم کنید یا زنجیره تأمین خود را به خصوص زمانی که تصمیم دارید تا تجربه کاربری بهتری را 
 کنند. ای پیدا میاهمیت ویژه (Real Time Data) ایهای لحظهبهینه سازید، داده

شوند، ای استفاده میهای لحظهمدرن و جدید با داده ERPمثاًل زمانی که برای مدیریت موجودی از یک سیستم 
وجود دارد. دلیل  منسوختر از آن چیزی است که در یک سیستم دقیق های مربوط به موجودی بسیار بسیارداده

ای هستند که ارتباطاتی قدرتمند دارند. این های کاماًل یکپارچه، سیستمERPهای نوین هم آن است که سیستم
ن، وعی و یادگیری ماشیهای هوش مصنای هستند که با استفاده از فناوریهای پیشرفتهها دارای قابلیتسیستم
توانند تصمیمات ها میها با استفاده از این سیستمآورند. بدین ترتیب، سازمانرا فراهم میهای کاربردی تحلیل

 خود اتخاذ کنند.  کاروکسبای را برای هوشمندانه
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  دیگر 1رفتن به سمت استفاده از یک رده 

ها که سازمانهم عجیب نیست. زیرا برای آن اند و این مسأله، زیادمخاطبین چندان به این رویکرد اشاره نکرده
بخواهند تا سیستم فعلی خود را عوض کنند و از سیستم جدیدی استفاده کنند که قابل مقایسه با سیستم قبلی 

 کننده برای این کار داشته باشند. ، باید یک دلیل کاماًل مجابباشدها آن

ها به توان از آنپذیر بوده و میها بسیار مقیاسهمه آن از این منظر قابل مقایسه هستند که 1های رده سیستم
ای هم وجود دارد، اما کنندهخوبی در بسیاری از صنایع استفاده نمود. هر چند که معمواًل چنین دالیل مجاب

دن گذارند. به همین دلیل، اگر دلیل خوبی هم برای تغییردای نمیکار وکسبها معمواًل برای تهیه یک مورد سازمان
شوند. بنابراین، دیگر وجود داشته باشد، هرگز متوجه این دلیل نمی 1سیستم فعلی و استفاده از یک سیستم رده 

ها ایجاد کرده باشد، باز هم خود را به زحمت ها دردسرهای زیادی را هم برای آنحتی اگر سیستم فعلی آن
 اندازند تا به سمت یک سیستم جدید دیگر بروند. نمی

به سمت یک سیستم دیگر در  1اند تا از یک سیستم رده ایم که تصمیم گرفتهؤال را از مشتریانی پرسیدهما دو س
 همین رده بروند:

شما را برآورده  کاروکسبهای شما وجود دارد که بتواند نیازمندی ERPآیا محصول دیگری از همان فروشنده 
 سازد؟

او  ERPها مواجه است، مربوط به همان سیستم رهایی که با آناگر سازمان به این نتیجه برسد که بیشتر دردس
تواند به این سمت برود که آیا فروشنده سیستم او ندارد، می های آنهافرایندشود و ربطی به کارکنان و می

تواند یک تصمیم های دیگری هم برای مشکالت سازمان دارد یا خیر. پایبند ماندن به فروشنده فعلی میگزینه
گیرند تا همچنان های مشتری خود در نظر میهایی را برای سازمانقالنه باشد، زیرا معمواًل فروشندگان مشوقعا

ها کار کنند. یکی دیگر از مزایای این کار هم آن است که ریسک کمتری برای سازمان وجود خواهد داشت با آن
بسیار  (Data migration)ها داده انتقالنظر  رود. این مسأله به خصوص ازو زمان کمتری از سازمان به هدر می

 مشهود است. 

 دیگر را مدیریت کند؟ 1رده  ERPسازی یک های مربوط به پیادهتواند ریسکآیا شرکت شما می

استفاده کرده باشد،  1هستند. اگر سازمان از قبل هم از یک سیستم رده  عظیمبسیار پیچیده و  1های رده سیستم
برای او چیزهای چندان جدیدی ندارد. اما اگر چنین نباشد، ممکن است که سازمان آمادگی  1های رده سیستم

جدید را نداشته باشد، زیرا چارچوب مرجع سازمان ممکن است  1های سیستم رده الزم برای حل و فصل پیچیدگی
 سیستمی باشد که بیش از پنج سال از عمر آن گذشته است. 
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های سازی سیستمی مدت پنج سال گذشته در فناوری رخ داده است، برای پیادههایی که طبا توجه به پیشرفت
تری در سازمان های بیشتر و حتی مدیریت تغییرات سازمانی قویامروزی، الزم است تا منابع و تخصص 1رده 

 وجود داشته باشد. 

 رفتن به سمت استفاده از رده باالتر 

اند. این رویکرد کمتر از رده باالتر روی آورده ERPفاده از یک سیستم ها به سمت استدرصد از سازمان 13تنها  
 2رده  ERPهای های سیستمتمامی سناریوهای دیگر رخ داده است و دلیل این موضوع هم آن است که قابلیت

ی ها دالیل موجه چندانی براتر از گذشته شده است. این بدان معنا است که سازمان، امروز پیشرفته3و رده 
پذیر ندارند، زیرا پیش از این از سیستمی با کارکردهای درست و مقیاس 1حرکت به سمت یک سیستم رده 

سازی شده باشند، باز هم ممکن است که ها پیش هم پیادهها سالاند. حتی اگر این سیستماستفاده کرده
 کند. می روزرسانیبهب ها را به صورت مرتهای ابری باشد که فروشنده آنها، سیستمهای آنسیستم
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 ERPرضایت از سیستم 

این نارضایتی ها اتفاقی رایج در میان کارکنان است. ERPنارضایتی از ایم، ای که به دست آوردهبر اساس تجربه
کنند، بیشتر هم مشهود چندان توجه نمی (Change Management)تغییر هایی که به مدیریت به ویژه در سازمان

و گیران و اعضای تیم پروژه معمواًل بیشتر مربوط به تناسب رضایتی از سیستم در میان تصمیماست. اما نا
 است.  ERPواقعی یک سیستم شایستگی 

خود انتخاب  ERPایم، نسبت به سیستمی که به عنوان هایی که ما بررسی کردهتقریبًا حدود یک چهارم از سازمان
اند. این نارضایتی نسبت به سال قبل، چیزی در اند، چندان راضی نبودهکرده یا سیستم خود را به آن ارتقا داده

 درصد بیشتر شده است.  13حدود 

 

دست  کاروکسبهایی که توانسته بودند تا به مزایای مورد انتظار خود از با توجه به افزایش در تعداد سازمان
این مورد، در ادامه این گزارش صحبت خواهیم کرد(.  ها قابل توجه است )درپیدا کنند، این افزایش در نارضایتی

ها توان دلیل آن را چنین دانست که سازمانهر چند این مسأله ممکن است یک تناقض به نظر برسد، اما می
 کنند. بینند، مقایسه میهای موبایل خود میچه در زندگی شخصی یا روی گوشیهای خود را با آنمعمواًل سیستم

کنند و به راحتی استفاده می B2Cهای های گوشی موبایل یا اپلیکیشنر، کارکنان سازمان از برنامهبه بیان دیگ
ها از سیستم سازمان خود هم به همین راحتی کار کنند. در نتیجه، میزان رضایت آن ERPانتظار دارند تا با سیستم 

ERP های شود. معمواًل سیستمسازمان به این ترتیب سنجیده میB2B محور در های مشتریتر از فناوریعقب
 هایی مانند آمازون و اوبر هستند. شرکت

 بسیار ناراضی

 تفاوتبی

 بسیار راضی

 ناراضی

 راضی

 رضایت از سیستم
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سازی یک سیستم جدید از همان سیستم فعلی خود استفاده اند تا به جای پیادههایی هم که تصمیم گرفتهسازمان
که از رابط کاربری نها بیش از آاند. این سازمانکنند، معمواًل انتظارات بیشتری از منظر رابط کاربری داشته

ی کار وکسبهای ها نتوانسته تا تمامی نیازمندیافزار ارتقایافته آنکه نرمهای خود ناراضی باشند، از اینسیستم
اند. به همین دلیل است که دریافت مشاوره برای انتخاب این ها را برآورده سازد، شکایت داشتهو فنی آن
اند )بعدًا در این ها کمتر به آن پرداختهیزی است که امسال سازمانها بسیار ضروری است و این، چسیستم

 . کنیم(خصوص بیشتر صحبت می
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 یابر  ERPراهکارهای 

دهنده دهنده مستقر هستند و خود ارائهافزارهایی هستند که در مراکز داده ارائهابری، آن نرم ERPافزارهای نرم
افزارها باید از بستر اینترنت استفاده شود و ند. برای دستیابی به این نرمکرا مدیریت می هافزار، پلتفرم مربوطنرم

 ها از داخل و از طریق یک کامپیوتر وجود ندارد. امکان دسترسی به آن

اند، نوع میزبانی که از آن استفاده افزاری که انتخاب کردهها در خصوص نوع نرمدر این تحقیق، ما از سازمان
 ایم. اند، سؤال نمودهراری که انتخاب کردهکنند و روش استقمی

 داخلی در شرکت سرورهایافزارهای مستقر بر روی در مقایسه با نرم ابریافزارهای نرم (Cloud vs On-
premis) 

افزارهای مستقر بر روی سرورهای افزارهای مستقر بر روی فضای ابری به جای نرمها از نرمبیش از نیمی از سازمان
 اند. ود استفاده کردهداخلی خ

 

ها را به افزارهای مستقر بر روی سرورهای داخلی خود استفاده کرده باشد، باید آندر صورتی که سازمان از نرم
های مورد نظر را به صورت روزرسانیبهابری،  ERPصورت دستی ارتقا دهد. این در حالی است که راهکارهای 

ها یا روزرسانیبهو سازمان، اختیار چندانی در این رابطه ندارد. برای این  کنندخودکار از فروشنده دریافت می
ها به صورت اند که پروژه آنهایی که بیان نمودهارتقاها کمترین زمان و تالش الزم است. به بیان دیگر، سازمان

 گیرند. ارتقا بوده است، احتمااًل خارج از این دسته قرار می

 سرورهای داخلی
 

 ابر

 افزارنوع نرم
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ها به آن (SaaS)افزار به عنوان خدمت هایی که به صورت نرمابری، به ویژه آن ERPدر برخی از راهکارهای 
شود. گیرد، این موضوع به سازمان اعالم میدر دسترس قرار می روزرسانیبهشود، زمانی که یک سرویس داده می
 سًا بپذیرد یا رد کند. تواند آن را اساکه میرا انتخاب کند یا این روزرسانیبهتواند زمان سازمان، خود می

شود برتر از حالتی میبسیار زمان روزرسانیبه فرایندکند، ای را قبول میرسانی روز در صورتی که سازمان، چنین به
ها از شود. دلیل این مسأله هم آن است که بسیاری از سازمانبه صورت خودکار انجام می روزرسانیبهکه 
هایی که در ها یکپارچه شده یا سیستمهای داخلی خود آنکنند که در سیستمیای استفاده مافزارهای ابرینرم

 ها باید تست و بررسی شوند. سازیهای جدید، این یکپارچهدر نسخهابرهای دیگر قرار دارند. 

 های استقرار مدل 

ی ای مدل میزبانبه ج SaaSاند، از مدل های ابری را انتخاب کردهERPهایی که بیش از یک سوم از سازمان
(Hosted) اند. استفاده نموده 

تواند با استراتژی دیجیتال سازمان همسو ها دارای مزایا و معایب مختلفی هستند که میهر یک از این مدل
سوق داده است، همان راحتی در  SaaSها را به سمت استفاده از مدل باشد یا نباشد. یکی از مزایایی که سازمان

شوند، بدین معنا که به طور کامل توسط فروشنده مدیریت می SaaSافزارهای است. نرماستفاده از آن 
 گیرند. ها به صورت خودکار انجام میروزرسانیبه

را تغییر دهد و در  فرایندتواند جریان ها میروزرسانیبهوجود دارد، این است که  SaaSاما یکی از معایبی که در 
گذاری سرمایه هافرایندها مجبور شوند تا همواره بر روی آموزش و مستندسازی نتیجه، ممکن است که سازمان

های چندانی ها معمواًل در این روش، خود تواناییاین رویکرد نیز آن است که سازمان معایبکنند. یکی دیگر از 
 افزار ندارند. برای ارتقای نرم
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 های میزبانی گزینه 

هم اند سازی کردهپیاده SaaSشده و نه خود را به صورت میزبانی ERPهایی که کمتر از یک چهارم از سازمان
 اند. سپاری نمودهافزار خود را برونمیزبانی نرم

افزارهای خود را بر روی سرورهای هایی که نرمدهیم، بسیاری از سازمانگونه که در بخش بعدی توضیح میهمان
اند. به همین دلیل های امنیتی نگرانی داشتههای خود یا نقضدادن داده اند، نسبت به از دستخود استقرار داده

 سپاری کنند. افزار خود را بروناند تا میزبانی نرمها تصمیم گرفتهاست که بسیاری از این سازمان

 عدم انتخاب  دالیلERP ابری 

ریسک »و « رفتن دادهسک از دستری»اند، دالیلی همچون های ابری استفاده نکردهERPهایی که از سازمان  
اند. اما این مسأله در سال بیان کرده شیوهرا به عنوان دالیل اصلی خود برای عدم انتخاب این « نقض امنیتی

از « این شیوهعدم وجود اطالعات یا دانش در خصوص »ها به خاطر گذشته متفاوت بوده است و بیشتر سازمان
 اند. ها استفاده نکردهاین سیستم

ها هم ابهامات کمتری در خصوص شود، سازمانابری در صنعت بیشتر مرسوم می ERPهر چه استفاده از 
کنند تا کمبودهای دانشی خود در خصوص داده و امنیت ها سعی میکنند؛ این سازمانمحصوالت ابری پیدا می

 را برطرف سازند. 

 مدل استقرار
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ستقر بر روی ابر یا با میزبانی بیرونی مطرح شده است، م ERPدلیلی که کمتر از سایر دالیل برای عدم استفاده از 
رسد که به نظر میاند. ها به چنین دلیلی اشاره نکردههزینه بوده است. در سال گذشته، هیچ یک از سازمان

های توانند درک کنند که هزینهاند و در نتیجه میابری آگاه شده ERPها بیش از پیش نسبت به سازمان
داخلی خود  سرورهایافزارهای مستقر بر روی تواند بیشتر از هزینه نرمابری در درازمدت، واقعًا میافزارهای نرم

 سازمان باشد. 

 

  

 رفتن دادهاز دستریسک 
 

 های امنیتیریسک نقض
 

عدم وجود اطالعات یا دانش در 
 خصوص محصوالت ابری
 هاهزینه

 

 سایر

 دالیل مربوط به عدم انتخاب ابر
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 ERPسازی پیادهاستقرار و در مقایسه با  کاروکسب تحول دیجیتال  

ها های پشتیبان آنلیتهای دیجیتال و قاببرداری از فناوریبهره فرایند»بر اساس تعریف گارتنر، تحول دیجیتال 
 است. « ی دیجیتال جدیدکار وکسببه منظور ایجاد یک مدل 

 . کنندمیتوصیف  کاروکسبهای خود را به عنوان یک تحول دیجیتال ها، پروژهکمتر از نیمی از سازمان

بندی کرد. به دستهو تحول دیجیتال  ERPسازی توان در جایی بین پیادهها را میبر اساس تجربه ما، بیشتر پروژه
هایی که کنند، اما سازمانهای بزرگ و پیچیده معمواًل از تحول دیجیتال استفاده میعنوان مثال، سازمان

کنند که در واقع، جایی بین این خود اجرا می کاروکسبسازی برای های بهینههای کمتری دارند، پروژهپیچیدگی
 دو کران است. 

ی هافرایندو  شودترسیم می (customer journey mapping) سفر مشترینقشه  در تحول دیجیتال معمواًل 
دهد. در واقع، ، تغییرات کمتری در سازمان رخ میERPسازی شوند. اما در پیادهمی (RPM) بازمهندسی کاروکسب

بندی خود اولویت را برای ERP هایبهروشکنند تا استفاده از ها سعی می، سازمانERPهای در بسیاری از پروژه
های قبلی بخشند که بتوانند از پیکربندیای بهبود میی خود را به گونههافرایندها کنند. به بیان دیگر، این سازمان

 منتخب استفاده کنند.  ERPخود در سیستم 

از آن مرسوم است که معمواًل به درستی  عبارتیک  کاروکسبایم که تحول دیجیتال ما به این نتیجه رسیده
را  ERPگیرد، این است که ارتقای شود. یکی از اشتباهاتی که در استفاده از این واژه صورت میاستفاده نمی

شود، پندارند. این کار بسیار اشتباه است، زیرا در بیشتر ارتقاهایی که انجام میمعمواًل به عنوان تحول دیجیتال می
 شود. ( هم محقق نمیERPسازی ترین بخش از این طیف )یعنی پیادهحتی پایین

های فنی، مثاًل نیاز به برای ارتقا ممکن است الزم باشد که به خاطر چالشکه دو مورد اسثنا وجود دارد. یکی این
سازی مجدد وجود داشته باشد. یک مورد دیگر هم آن است که سازمان های زیاد، نیاز به پیادهسازیسفارشی

دیجیتال جدید ایجاد کرده باشد، اما از سیستم فعلی خود راضی باشد و نیازی ی کار وکسبممکن است یک مدل 
 به ارتقای آن حس نکند. 
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کند، نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که سازمان باید ای که سازمان دنبال میفارغ از نوع پروژه
و اجزای فناوری در پروژه با این اهداف  اهفرایندکنان، ی خود را تعریف کند و مطمئن شود که کار کار وکسباهداف 

 استراتژیک همسو هستند. 

 سازیروش پیاده

دهی نماید، زیرا استراتژی های مختلف را وزنگیرد، باید به دقت گزینهسازی میزمانی که سازمان تصمیم به پیاده
 آل به عوامل بسیاری بستگی دارد. هاید

جدید وفق دهند؟ سازمان چه مقدار  ERPبرد تا کارکنان بتوانند خود را با سیستم یکه چقدر زمان ممثاًل این
ها فقط بعضی از تواند بدون مشکل تحمل کند؟ سازمان تمایل دارد تا چه مقدار هزینه کند؟ اینریسک را می

ها را با خود مرور آنسازی یا استراتژی ارتقای خود، پیاده برایسؤاالتی هستند که سازمان باید پیش از انتخاب 
 کند. 

 شدهروش فازبندی 

ترین روش بوده است. شاید دلیل این امر، آن باشد که این گزینه برای این روش هم همانند سال گذشته، مرسوم
 ها کمترین ریسک ممکن را در بر دارد. های آنها، فارغ از ابعاد و اندازهبیشتر سازمان

 نوع پروژه

 ERPسازی پیاده
 

 تحول دیجیتال کسب و کار
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شده به سیستم جدید منتقل از پیش تعیین ، کارکنان به تدریج و طی چند گاِم شدهسازی فازبندیدر روش پیاده
های کمتری را برای شوند. این کار نه تنها از نظر فنی ریسک کمتری دارد، بلکه از منظر سازمانی هم ریسکمی

و خود را با آن  سازمان در پی خواهد داشت. در واقع، کاربران فرصت بیشتری دارند تا سیستم جدید را یاد گرفته
 وفق دهند. 

کشد و ممکن است الزم بنگ( بیشتر طول میسازی این روش نسبت به روش انفجار بزرگ )بیگمتأسفانه، پیاده
زدن بین این دو سیستم در های قدیمی و جدید پل زده شود. پلباشد تا تنظیماتی انجام شوند تا بین سیستم

سازی شوند، ممکن هایی که قرار است پیادهار ضروری است، زیرا ماژولسازی فاز بر اساس ماژول بسیحین پیاده
 سازی شوند، به درستی کار نکنند. هایی که هنوز قرار است پیادهاست بدون اطالعات موجود در ماژول

 

 

 

 

 روش انفجار بزرگ

 روش ترکیبی

 شده بر اساس ماژولروش فازبندی

 شده بر اساس محلروش فازبندی
 

 شده بر اساس کسب و کارروش فازبندی

 

 
 

 سازیروش پیاده
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 داستان مشتری

شتری را در انتخاب که این مکند. قبل از آنیکی از مشتریان ما در صنعت محصوالت کاغذ و جنگل فعالیت می
شده برای سیستم آینده او تهیه کردیم. دوره زمانی این طرح سازی فازبندیراهنمایی کنیم، یک پیاده ERPیک 

سازی مدیریت منابع انسانی پیشرفته و یک فاز بود. ما در این طرح، یک فاز برای پیاده 2023تا  2019از سال 
 لقوه سازمان در نظر گرفتیم.های باسازی مدیریت داراییهم برای پیاده

 

 روش انفجار بزرگ 

سازی پیادهبه صورت همزمان  های سازمانو شعبه دفاتردر تمام ها و با تمامی ماژولدر لحظه  ERPروش، در این 
سازی است که در آن، تنها یک یا دو واحد شرکت با سیستم کار . این روش، یک روش معمول برای پیادهشودمی
 کنند. می

های شوند، استفاده از روش انفجار بزرگ ریسکهای بزرگی که چندین واحد سازمانی درگیر کار میسازیر پیادهد
بسیاری دارد، زیرا در این حالت چندین و چند واحد شرکت به صورت همزمان و به شکل زنده با سیستم جدید 

 کنند. کار می

سازی سیستم را با خواهند تا پیادههایی که میبرای سازمانها، اما روش انفجار بزرگ با وجود تمامی این ریسک
کنند، هایی که از روش انفجار بزرگ استفاده میکمتر انجام دهند، بسیار مفید است. سازمان سرعت بیشتر و هزینه

دید ندادن سیستم جتهیه کنند، به طوری که در آن، احتمال جواب( (Contingency planبرنامه احتیاطی باید یک 
 نشده سازمان هم در نظر گرفته شده باشد.بینییا مسائل پیش

اند. با در نظر درصد بیشتر شده 7اند، هایی که از این روش استفاده کردهاز سال گذشته به بعد، تعداد سازمان
به نظر  تراند، باز هم این موضوع واقعیتر شدهها کوچکگرفتن این واقعیت که امسال ابعاد و اندازه سازمان

 رسد. می
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 روش ترکیبی 

 شود. های منحصربفرد سازمان از چندین روش فازبندی در کنار یکدیگر استفاده میدر این روش، بر اساس نیازمندی

تر خود و ی کوچککار وکسببه عنوان مثال، سازمان ممکن است از ترکیبی از روش انفجار بزرگ برای واحدهای 
 تر خود استفاده کند. ی بزرگکار وکسبواحدهای  شده برایروش فازبندیاز 

 هر چه هم گذشته است، تغییرات چندانی در محبوبیت این روش به وجود نیامده است. 
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 همسویی استراتژیک: ۲فصل 
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 همسویی استراتژیک

انی بسیار اهمیت افزار جدید، توجه به همسویی سازمسازی یک نرمدر ارتقای یک سیستم موجود یا برای پیاده
دارد. ذینفعان باید با اهداف سازمان همسو باشند تا تضمین شود که تمامی این سه مؤلفه، یعنی کارکنان، 

 و فناوری، همه و همه متمرکز بر دستیابی به این اهداف خواهند بود.  هافرایند

 و فناوری هافرایندکارکنان، 

های فنی پروژه تمرکز کنند. اما برای دستیابی رند تا بیشتر بر جنبهها معمواًل تمایل دابر اساس تجربه ما، شرکت
 هافرایندهای کارکنان و ها باید به همان اندازه یا حتی بیشتر به جنبه، سازمانکاروکسببه منافع مورد انتظار در 
 نیز توجه داشته باشند. 

مد نظر قرار داده شود، این است که یک  ERPافزار به عنوان مثال، موضوع مهمی که باید پیش از انتخاب نرم
ی فعلی بود. همچنین، بسیار هافرایندهایی برای بهبود در استراتژی دیجیتال تعریف شده و به دنبال فرصت

ای باشد که کارکنان، ضرورت دارد تا پیش از چنین انتخابی با کارکنان نیز صحبت شود. این ارتباطات باید به گونه
و فناوری جدید وفق  هافرایندپروژه حس کنند و بتوانند ذهن خود را به شکلی آماده سازند که با  خود را درگیر در

 پیدا کنند. 

 هستند هافرایندهای کارکنان و تر از جنبههای فنی سادهجنبه 

اند که رسیدهاند، نزدیک به سه چهارم به این نتیجه سازی خود را به پایان رساندههایی که پیادهاز میان سازمان
ها ها دشوار یا بسیار دشوار بوده است. حتی تعداد بیشتری از این سازماندر پروژه آن هافرایندهای تغییر در جنبه

های تغییرات سازمانی هم دشوار یا بسیار دشوار بوده است. در مقابل، فقط اند که جنبههم به این نتیجه رسیده
 اند. های فنی پروژه را دشوار یا بسیار دشوار دانستهکه جنبهاند ها بودهدرصد از این سازمان 8
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درصدی است که برای دشواری  26شود، کاهش ترین تغییری که نسبت به گزارش سال گذشته دیده میبزرگ
اند هم تر از سال پیش شدهها کوچکهای فنی گزارش شده است. با در نظر گرفتن این موضوع که سازمانجنبه

 رسد. این مسأله منطقی به نظر می

نیز مشابه با سال قبل گزارش شده است. با توجه به تجاربی  هافراینددشواری برای تغییرات سازمانی و تغییر در 
 برانگیز نیست. ایم، این موضوع هم چندان تعجبکه ما با مشتریان خود داشته

خود را پس از  کاروکسبی هافرایندکنیم که هایی کار میاًل با سازمانها ما معموبه عنوان مثال، در بازیابی پروژه
ها را های آنای سفارشی سازند که نیازمندیافزار خود را به گونهاند تا نرماند و مجبور شدهانتخاب بهبود داده

به دشواری در تغییر  ها معمواًل آن را مربوطهایی است که سازمانسازی، یکی از چالشبرآورده نماید. سفارشی
 دانند. می هافرایند

های های رهبری در سازماندر مورد دشواری در تغییرات سازمانی نیز ما به این نتیجه رسیدیم که بیشتر تیم
گیرند. به بیان دیگر، مدیران پروژه و رهبری ارشد سازمانی در نظر نمی ما تفاوتی را برای مدیریت تغییرمشتری 

 گیرند. های تغییرات سازمانی در نظر نمیکردن دشوارییافته را برای کممدیریت تغییرات ساختسازمان، اهمیت 

 تر شودت سازمانی برای شما سادهتواند به شما کمک کند تا تغییرااستفاده از مشاورین می 

ه، اطالعاتی که در ادامه این گزارش در خصوص استفاده مشاورین برای سازمان صحبت خواهیم کرد. در این زمین
هایی که برای مدیریت تغییرات خود از مشاور استفاده ایم، حاکی از آن است که از میان سازمانبه دست آورده

 سازیهای مختلف پیادهدشواری در خصوص جنبه
 

 دشواری در تغییر فرآیندها
 

 در تغییرات سازمانیدشواری 
 

 در تغییرات فنیدشواری 
 



 
28 Pegaheaftab.com 

 67اند. در مقابل، های تغییرات سازمانی را دشوار یا خیلی دشوار دانستهاند که جنبهدرصد بوده 33اند، تنها کرده
 اند. رات سازمانی را دشوار دیدهاند که تغییها بودهدرصد از سازمان

، به کارگیری کارمندان از بیرون است. از این ERPهای های تغییرات سازمانی در پروژهترین جنبهیکی از سخت
توانند به سازمان کمک کنند تا تأثیر آیند، زیرا مینظر، مشاورین مدیریت تغییر، افرادی ارزشمند به حساب می

توانند از این اطالعات استفاده کرده و به از کارمندان مشخص کنند. سپس، مشاورین می تغییر را برای هر گروه
 های ارتباطی هدفمندی را تهیه کند. سازمان کمک کنند تا طرح

  



 
29 Pegaheaftab.com 

 منافع مورد انتظار در مقابل مزایای واقعی

و  (Business Case)انگیزه  تجاری دهد، عدم وجود خبر می ERPترین هشدارهایی که از شکست یکی از مهم
به واسطه  کاروکسبها بخواهند که بهبود در اگر سازماناست.   (benefits realization plan) طرح تحقق منافع

های کلیدی توانند از این شاخصگیری کنند، میاستفاده از سیستم جدید را به صورت عدد و رقم درآورده و اندازه
توانند منافع کنند تا مطمئن شوند که روی مسیر درست خود قرار دارند و میدر پروژه خود استفاده  (KPI)عملکرد 

 مورد نظر خود را محقق سازند. 

اند تا به منافع مورد نظر خود به درستی اند، توانستهسازی را انجام دادههایی که پیادهتقریبًا سه چهارم از سازمان
اند تا در این سه دسته به منافع مورد نظر خود دست نستههایی که توادست پیدا کنند. در سال گذشته، سازمان

 اند. درصد کمتر بوده 20یابند، در حدود 

های هایی با ابعاد و اندازهتوان ناشی از این واقعیت دانست که امسال، سازماناین افزایش در تحقق منافع را می
های تر از سازمانهای خود را سریعاًل پروژهتر معموهای کوچکاند. سازمانتر در تحقیق ما حضور داشتهکوچک
 تر اهداف است. رسانند و این، خود به معنای تحقق سریعتر به انجام میبزرگ

سازی کنند، سیستم قبلی خود را ارتقا که یک سیستم جدید پیادهعالوه بر این، بسیاری از مخاطبین، به جای آن
 شود. ی یک سیستم جدید انجام میساز تر از پیادهاند و این کار، سریعداده

اند که بر روی های بیشتری بوده، نسبت به سال گذشته سازمانگفتگونه که بعدًا خواهیم در نهایت هم همان
ی خود را هافرایندها تعداد بیشتری از اند. وقتی که سازمانتمرکز بیشتری داشته کاروکسبی هافرایندمدیریت 
تواند منجر به تحقق منافع بیشتری ودها همسوی با اهداف سازمانی است، این مسأله میدهند و این بهببهبود می

 برای سازمان شود. 

های مورد نظر در تحقیق ما در تعیین اهداف خود ماند که آیا سازمانچنان این سؤال باقی میدر هر صورت، هم
تعیین اهداف خود، چندان بلندپروازانه عمل نکرده ها در اند یا خیر. اگر آنبرای تحقق منافع، دست باال عمل کرده

 دانست.  کاروکسبی هافرایندتوان چندان مرتبط با مدیریت تحقق قوی منافع در سال جاری را نمیباشند، 
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کنند. شش مورد ها احتمااًل به منافع مرتبط با کارآیی دست پیدا میدر میان انواع و اقسام منافع مختلف، سازمان
 ایم، به شرح زیر است:ز منافع کارآیی عملیاتی که ما در تحقیق خود مد نظر قرار دادها

 وری و کارآییبهبود در بهره 
 های نیروی کار های عملیاتی و یا هزینهکاهش هزینه 
 هاسازی سطح موجودیبهینه 
 ی سازمانیحذف سیلوها 
 هااستانداردسازی عملیات 

نبوده است. به عنوان مثال،  امروزتر از گاه مهمل ساخته است، کارآیی هیچآن را متحو 19-که کووید جهانیدر 
تأمین پاسخ  اند که به سرعت به انتظارات مشتریان در برابر اختالل در زنجیرهبرخی از تولیدکنندگان توانسته

 برآورده سازند. را  اند، همچنان در تالش هستند تا بتوانند تقاضادهند، اما تولیدکنندگانی که کمتر چابک بوده

ها در صنعت برای آن کرونااند که هایی روبرو بودهایم، احتمااًل با چالشها را بررسی کردههایی که ما آنسازمان
افزار سازی نرمخود و در پیاده ERPبه وجود آورده است و به همین دلیل، در تهیه طرح تحقق منافع حاصل از 

 اند. بندی کردها اولویتجدید، منافع مرتبط با کارآیی ر

 

 

 ق سازنداند تا منافع مورد نظر خود را محقهایی که توانستهدرصد سازمان
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 شفافیتدهی و گزارش مزایای 

 ایم، به شرح زیر است:خود به دست آورده مطالعه  در  شفافیتدهی و که از گزارش مزایاییبرخی از 

 ایهای لحظهدسترسی به داده (real-time data) 
 ایهای لحظهدسترسی به داده 

های مورد نظر در برای حفظ مزیت رقابتی مهم شده است، سازمان ایهای لحظهدر مواردی که دستیابی به داده
تواند این ها میآن ERPاند تا بتوانند مطمئن شوند که پروژه تحقیق ما، زمان، پول و منابع بیشتری را صرف کرده

 ها فراهم کند. ها را برای آنقابلیت

نسبت به گذشته هستند، اما این مسأله به بیشتری  تجاریامروزی دارای هوش  ERPافزارهای هر چند که نرم
دهی فراهم آورد. عالوه بر مرتبط با گزارش مزایایها در کسب تواند شانس بیشتری را برای سازمانتنهایی نمی

ها پشتیبانی کند. به یی نیاز دارند که بتواند از این قابلیتهافرایندها به کارمندان و های فنی، سازمانقابلیت
بر روی مدیریت تغییر و مدیریت در اسرع وقت  که کنیماست که ما به مشتریان خود توصیه میهمین دلیل 

 تمرکز کنند. کاروکسبی هافرایند

  

ها توانسته ( استفاده نکرده بود. هر چند سیستم موجود آنMESیکی از مشتریان ما از سیستم اجرایی تولید )
های دیگر را به صورت دستی محاسبه ما باز هم مجبور شده بودند که دادهها را ردیابی کند، ابود که برخی از داده

ها مشاهده های مربوط به موجودیکنند. این کار باعث شده بود تا اختالفاتی در بین اعداد و ارقام تولید با داده
یزات تولید هم سازی کند که تجه(را پیادهMESشود. ما به این مشتری توصیه کردیم که سیستم اجرایی تولیدی )

ها، زمان هایی همچون اطالعات مربوط به مقدار قراضهتوانست تا دادهدر آن وجود داشت. با این کار، او می
آوردن رفت که سازمان بتواند با به دستآوری کند. انتظار آن میخاموشی، نگهداری و نیروی کار را هم جمع

تواند در . به عنوان مثال، سازمان با اجرای این سیستم میجویی کندهای خود صرفهاطالعات یادشده در هزینه
 حین اجرای تولید، مسائل مرتبط با کیفیت را شناسایی نموده و برطرف سازد.
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 رشد و رقابت منافع مربوط به 

 ایم، به شرح زیر است:مرتبط با رشد که ما در تحقیق خود مالحظه کردهمنافع برخی از 

  یبهبود در تجربه مشتر 
 کنندگان بهبود در روابط با تأمین 
 های عملیاتی جدیدتهیه مدل 

چنان سودآوری اند که همها شانس آوردهانداز رقابتی را عوض کرده و بسیاری از سازمانکووید، چشمبیماری 
ان و های مورد نظر ما در تحقیق نتوانند خدمات به مشتریاند. اما این مسأله باعث نشده است تا سازمانداشته

 کنندگان را بهبود بخشند. روابط خود با تأمین

های مورد تحقیق دانیم، اما بسیاری از سازمانتوان این موضوع را به رشد درآمدی هم ترجمه کرد؟ نمیآیا می
 ها در یک سال مشخص شده است. اند تا به اهدافی دست پیدا کنند که معمواًل منجر به رشد آنتوانسته

اند رشد چندان زیادی را تجربه کنند و به همین دلیل، برای دستیابی به ها نتوانستهی از سازماناحتمااًل بسیار 
 اند را کاهش دهند. ها مواجه بودههایی که با آناند تا ریسکرشد سعی کرده

 فناوری منافع مربوط به 

 «. بوده است ITاری های نگهدکاهش در هزینه»ایم، مزایایی که در رابطه با فناوری به آن رسیده

های زیادی به دنبال که سازمانبرانگیز آنبسیار زیاد است، اما تعجب ITهای نگهداری که هزینهبا توجه به این
اند تقریبًا به طور کامل به آن اند، توانستههایی که به دنبال این هدف هم بودهسازمان اند. از بین آننبوده آن

 دست پیدا کنند. 

سازی مجدد یا ها در این زمینه، ارتقا یا پیادهکه پروژه آن اندگفتهها که تعداد بسیاری از سازمانه اینبا توجه ب
مشاهده نشده است که به  ITهای نگهداری جویی چندانی در هزینهها بوده است، اما صرفهچیزی شبیه به این

 نگهداشت سیستمهای توان هزینهاده از ارتقا میرسد. دلیل این مسأله هم آن است که با استفمی آمیزنظر تناقض
را کاهش داد. اما با در نظر گرفتن این موضوع که فقط یک طرح تحقق مزایا تهیه شده است، تعجبی نیست که 

 اند.دچار چالش بودهتمامی مزایای بالقوه  در توجه بهها سازمان

بسیار ضروری است. همچنین، با استفاده از  (ROI)گیری بازگشت سرمایه تهیه یک طرح تحقق مزایا برای اندازه
توانسته است تا اثرات مثبت قابل  ERPگذاری بر روی که سرمایه توان به مدیران نشان دادطرحی میچنین 
است که یک تیم مخصوص و آگاه از میان ذینفعان  اینای را در سازمان به وجود آورد. توصیه ما به شما مالحظه
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استفاده کنید که دارای تجربه در این زمینه  ERPتشکیل دهید. همچنین، از مشاورینی برای  از سرتاسر سازمان
 ای از قلم نخواهد افتاد. توانند به شما اطمینان دهند که هیچ مزیت بالقوههستند و می
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  بیرون سازمانی مدیران به کارگیری و مشارکت

ی سازمان دست پیدا کار وکسبتوانید به اهداف دهد که میبه شما اطمینان میاز بیرون  مدیرانبه کارگیری 
دهد که تصمیمات در زمان مناسب خود اتخاذ شده و منابع نیز به کنید. این کار همچنین به شما اطمینان می

 شوند. طور مناسب تخصیص داده می

 کم کمتر کنیدتوانید در طول پروژه، کماستفاده از مدیران بیرونی را می 

سازی کنند، پیش از انتخاب سیستم از مدیرانی از اند تا سیستم خود را پیادههایی که توانستهدر میان سازمان
اند که جایگاه خود را در سازمان بیرون استفاده شده است، اما پس از انتخاب، این مدیران به دنبال آن بوده

 اند. قرار گرفته هامشخص کنند و در نهایت هم در جایی در وسط

 

 نکته

درصد  67اند، استفاده کرده سازمان هایی که پیش از انتخاب سیستم از مدیرانی از بیروناز میان تمامی سازمان
 خارج سازمانیدرصد هم از مشاورین  75اند و از این میان، کمک گرفته گونه مدیراناینپس از انتخاب خود نیز از 

 اند. استفاده کرده

های کنار بیایند. همانند بسیاری از ایده ERPپروژه  برد تا مدیران بتوانند با ایدهرسد که مقداری زمان میبه نظر می
ها از شود، اما به مرور زمان این شوکهای زیادی روبرو میها و مقاومتهم در ابتدا با واکنش ERPدیگر، پروژه 

 رود. بین می

 بلق
 

 بعد
 

 به کارگیری و پشتیبانی، بسیار کم
 

 به کارگیری و پشتیبانی، تا حدودی
 

 به کارگیری و پشتیبانی، زیاد
 

 ERPاز انتخاب  بعدو  قبل، سازمانیبیرون به کارگیری مدیران
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ای برسند که واقعًا بتوانند پروژه که مدیران بتوانند به نقطهرود. برای آنز بین نمیاما این مسأله به خودی خود ا
 کمک بگیرید.  ERPکنیم که از یک مشاور و مزایای آن را درک کنند، به شما توصیه می

 را به کار گرفت از بیرون سازمان توان مدیرانیچگونه می 

 خواهندسیستم چه می. به این نکته توجه کنید که مدیران از یک ۱

هر چند این موضوع ممکن است به نظر ساده برسد، اما بسیار قدرتمند است. برای این کار، مدیران درگیر کار 
کند تا بتوانید برای پروژه به گیرد که به شما کمک میشوند و به طور همزمان، اطالعاتی در اختیار شما قرار میمی
 از آن حمایت کنند. ریزی کنید که مدیران ای طرحگونه

 شخص ثالث استفاده کنیدخدمات  . از ۲

ایجاد کنند.  ERPیا ارتقای  ERPافزار جدید توانند اعتبار بیشتری را برای مورد شما در نرممی ERPمشاورین 
 دهند. مدیران معمواًل به حرف متخصصین مستقل، بیش از کارکنان خود گوش می

 را بشناسید قوههای بال.  عوامل موفقیت و ریسک۳

هایی که ما در این گزارش ارائه دهند، از شکلدر صورتی که مدیران به استفاده از افراد بیرونی اهمیت نمی
 تواند نیاز به استفاده از مدیران را نشان دهد. ایم، استفاده کنید. این نکات میکرده

 . دردسرهای فعلی را بشناسید۴

ها خود برای شما بگویند و این مشکالت را به گوش مدیران برسانید و به آن از کارمندان بخواهید تا از مشکالت
 تواند این مشکالت را برطرف کند. می ERPبگویید که سیستم 

 تهیه کنید (Business Case)طرح انگیزٔه تجاری . یک ۵

خواهند ها همچنین میجدید در پنج سال آینده را بدانند. آن (TCO) ی برای مالکیت سیستممدیران باید هزینه کل
 ها حاصل خواهد شد. هایی در طول زمان برای آنجوییی و صرفهکار وکسببدانند که چه مزایای 

 های مختلف را روی میز بچینیدگزینه. 6

ببینند. هر چند ممکن است به نظر برسد که برای انتخاب را  یهای مختلفمدیران معمواًل تمایل دارند تا گزینه
توان از آن استفاده کرد، اما باید مدیران را قانع کنید که تنها گزینه خوبی است که می ERP سیستم جدید

 اید.های دیگری را هم به دقت بررسی کردهگزینه

 . یک طرح مدیریت ریسک تهیه کنید7
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ا را ندیده ههایی که تیم پروژه آنتواند ریسکتواند این اطمینان را ایجاد کند که سازمان میوجود یک طرح می
کند تا دیگر از کمبود بودجه، کمبود زمان و اختالالت عمده در است، کاهش دهد. این کار به مدیران کمک می

 عملیات نهراسند. 

 ای دیگر همکاری کنیدهای وظیفه. با سایر حوزه8

ته باشد. وجود داشهای دیگر هم شوید، ممکن است مشکلی باشد که در بخشهر دردسری که با آن روبرو می
کنند هم استفاده دیگر سازمان هستند و از تغییرات استقبال می هایواحدبنابراین، سعی کنید از کسانی که در 

ی شما حاضر باشند، مدیران با احتمال بیشتری آن را جدی کار وکسبکنید. هر چه تعداد افراد بیشتری در مورد 
 خواهند گرفت. 

 رخ داده است، درس بگیرید دیریت تغییریی که در گذشته در مها. از شکست9

را نیز مد نظر قرار دهند. چه چیزی جواب داده  شته شرکت در زمینه مدیریت تغییرها باید سوابق گذسازمان
است؟ چه چیزی موفق نبوده است؟ به مدیران بگویید که پروژه بعدی چه تفاوتی نسبت به تجارب قبلی در 

 مدیریت تغییرات دارد.

 

 مشاورین

به دست آمده از تجارب دیگران، وجود متخصصین در زمینه  هایبهروشر تعیین انتظارات واقعی و استفاده از د
بسیار ضروری است. معمواًل بهترین روش برای پیدا کردن تخصص، استفاده از اشخاص ثالثی  ERPسازی پیاده

 است.  کاروکسبیا مشاورین تحول  ERPهمچون مشاورین 

اند. این های مورد نظر در تحقیق ما به نوعی از مشاورین در پروژه خود استفاده کردهزمانسه چهارم از سا
 از این مشاورین کمک بگیرند.  ERPسازی اند تا در زمینه پیادهها تالش داشتهسازمان

پروژه  درصد از مخاطبین هم 35اند. سازی سیستم از مشاور استفاده کردهدرصد از مخاطبین ما برای پیاده 81
درصد از مخاطبین ما، سیستم فعلی خود را مجددًا  16اند. این بدان معنا است که خود را یک ارتقا دانسته

 اند. نداشته« سازیپیاده»که برداشت درستی از اند یا اینسازی کردهپیاده

اند. این اختیار نداشتهر اند، منابع فنی کافی دهایی هم که برای پروژه خود از مشاورین راهنمایی گرفتهسازمان
 منابع هم از نظر منابع فنی و هم از نظر سطح تخصص بوده است. 



 
37 Pegaheaftab.com 

افزارهای سازی نرمای در زمینه پیادهتر، هیچ تجربههای کوچکها، به ویژه سازماندر واقع، بسیاری از سازمان
کنند تا در تمامی ها سعی میماناند. بیشتر مشتریان ما در این دسته قرار دارند. این سازنداشته ERPنوین 
 و فناوری از مشاورین استفاده کنند.  هافرایندسازی، اعم از کارکنان، های پیادهمؤلفه

 

 

 ضروری است؟ ی سیستمآیا وجود راهنمای مدیریت تغییر برای ارتقا 

ای تمامی ابتکارات فناوری که نیاز براین است:  کاروکسبهای فناوری و تحول ترین اصول در پروژهیکی از مهم
تمرکز  (Change Management)اید مقداری بر روی مدیریت تغییر کم ببه مقداری تغییر در سازمان دارند، دست

 شود. 

هایی های کوچک و یا سازمانهایی با ابعاد و اندازههای مخاطب ما، سازمانهر چند که بسیاری از سازمان
ها هم کاربرد دارد. متأسفانه، اند، این اصل برای آنهمان سیستم قبلی خود استفاده کرده چنان ازاند که همبوده
 اند. درصد از مخاطبین ما به دنبال راهنمایی گرفتن برای مدیریت تغییرات خود بوده 33تنها 

 راهنمای مشاورین
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یریت تغییرات تر در برابر مدهای کوچکمقاومت بیشتر از سوی مدیران شرکت دهندهتواند نشاناین مسأله می
های اقتصادی تاب جویی کنند تا بتوانند در زمان بحرانخود صرفه هایهزینهخواهند در باشد. این مدیران می

 بیاورند. 

دهنده نوعی از فناوری است که مخاطبین ما نسبت به سال گذشته به سمت آن روی این مسأله همچنین نشان
وجود دارد و صرفًا محدود  ذاری کمتری بر روی مدیریت تغییرگبه سرمایه اند. در ارتقای سیستم، معمواًل نیازآورده

ها بر این باور باشند که صرفًا با تمرکز شود. این موضوع باعث شده است تا این سازمانکارکردی می به چند حوزه
 توانند به موفقیت دست پیدا کنند. بر ارتباط بین کارکنان می

تر هم به چیزهایی بیش از ارتباط بین کارکنان نیاز است. های کوچکسازیا و در پیادهدر واقع، حتی در موارد ارتق
شود که اگر در یک پروژه الزم باشد تا فقط بر ارتباطات بین کارکنان تمرکز شود، باز هم سازمان چنین فرض می

 د. باید یک رویکرد استراتژیک اتخاذ کند و بر اساس آن، از متخصصین بیرونی کمک بگیر

رد، زیرا آگاهی های مخاطب ما بر روی این موضوع اتفاق نظر ندارند و تعجبی هم ندارسد که سازمانبه نظر می
تر و تحول دیجیتال هایی با فناوری قویهایی وجود دارد که به دنبال پروژهبیشتر در سازمان از مدیریت تغییر

 هستند. 

 عدم تمایل به استفاده از فروشندگان دیگر  

افزار قبلی خود استفاده کنند، بدون استفاده از اند تا از همان نرمهایی که تصمیم گرفتهرسد که سازمانبه نظر می
هایی اند. شاهد این گفته هم آن است که امسال، تعداد سازمانگیری کردهمتخصصین بیرونی در این زمینه تصمیم
درصد کمتر شده است و  20اند، نسبت به سال گذشته هافزار خود بودکه به دنبال مشاور برای انتخاب نرم

 اند. درصد کمتر شده 32اند نیز هایی که به دنبال مشاور برای ارزیابی فناوری خود بودهسازمان

افزار خود را ارتقا دهد، دیگر نیاز به راهنما برای تصمیم خود در صورتی که یک سازمان مطمئن باشد که باید نرم
کنیم که حداقل، فناوری خود را ارزیابی کند. دلیل این مسأله در این زمینه شک دارد، ما توصیه می ندارد. اما اگر

 دهی کند. ها را وزنها را در نظر بگیرد و هزینه و منفعت هر یک از این گزینههم آن است که سازمان باید گزینه

سازمان  ITهای فعلی ها سیستمند. این شرکتکن، خدمات ارزیابی فناوری نیز ارائه میERPبسیاری از مشاورین 
ها را برآورده کند ی آنکار وکسبهای تواند نیازمندیها میکنند که آیا سیستم آنرا بررسی کرده و مشخص می

هایی کمک کند که به یک تواند به سازمانها میکه باید از یک سیستم جدید استفاده شود. این بررسییا این
خواهد بداند که سایر می تیم مدیران ارشدتر نیاز دارند تا آن را به مدیران ارائه نمایند. قویاری طرح انگیزه  تج

ارتقای سیستم هم گزینه نهایی است، باز اند و این مسأله برای حالتی که های دیگر هم در نظر گرفته شدهگزینه
 هم مصداق دارد. 
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گیری در زنند، اخذ مشاوره از شخص ثالث برای تصمیمنمی هایی که دست به ارتقای سیستم خود همدر سازمان
ها و ها تمامی گزینهدر نظر گرفته شده و بر اساس آن کاروکسبهای انتخاب تضمین خواهد نمود که نیازمندی

کند ها کمک میاند. این کار به سازمانهای فناوری در محصوالت فروشندگان مختلف با هم مقایسه شدهقابلیت
 توانند از اطالعاتی که مشاورین از کاربران و مشتریان دیگر دارند نیز مطلع شوند. تا ب

به او کمک کنیم. ما نیز پس از  ERPفروش ما از ما خواست تا در ارزیابی فروشندگان یکی از مشتریان عمده
جدید را ندارد و برای  ERPی این مشتری به این نتیجه رسیدیم که او آمادگی الزم برای راهکار هافرایندبررسی 

 ی خود را بهبود بخشد. هافراینداین کار، باید حداقل برخی از 
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 هاکارکنان و فرایند: ۳فصل 
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 هافرایندکارکنان و 

دهد، افزار قبلی خود را ارتقا میکه نرمکند یا اینسازی میافزار جدید برای خود پیادهکه سازمان، یک نرمفارغ از این
)تمامی موارد دیگر با هم یکی هستند(، باید  ITباشد و نه از منظر  کاروکسبر قرار باشد که این پروژه از منظر اگ

 بیشتری حاصل شود.  (ROI)به این نکته توجه شود که بازگشت سرمایه 

از  یوسیع یشآراای نیست. بررسی ، اساسًا کار سادهکاروکسببه سمت استراتژی  ITتغییر رویکرد از استراتژی 
و توانمندسازی کارکنان باقی  هافرایندهای فناوری بسیار زمانبر است و بنابراین، زمان چندانی برای بهبود در گزینه
 ماند. نمی

 کاروکسبی هافرایندمدیریت 

به تواند این فرصت میفراهم آورد.  کاروکسبی هافرایندتواند فرصتی را برای مدیریت هر فناوری جدید می
 ی فعلی سازمان باشد. هافرایندباشد یا به معنای یک گام رو به جلو و بهبود در  هافرایندصورت مستندسازی 

اند که هیچ فرصتی برای بازنگری های مورد نظر در تحقیق ما، به این موضوع واقف شدهرسد که سازمانبه نظر می
ی خود را بهبود هافرایندهای مورد بررسی ما بیشتر انی خود را نباید از دست بدهند. بیشتر سازمهافراینددر 

ها کدام از آنکه هیچی کلیدی خود را بهبود بخشند یا اینهافراینداند و این بر خالف آن است که فقط بخشیده
 را بهبود ندهند. 

ز دالیل افزایش این . یکی اانددادهی خود را بهبود هافرایندها بیشتر درصد از سازمان 37در سال گذشته، تنها 
های خود تنظیمات مختفلی را در سیستمپیش، ERPتواند این باشد که فروشندگان موضوع در گزارش امسال می

ی فعلی خود را تغییر دهند تا بتوانند خود را با این هافرایندها باید بیشتر اند. برای این کار، سازمانتعبیه کرده
یی هافرایندهای خاص اجتناب ورزند. برای این کار، سازمان باید بتواند ازیسها وفق دهند و از سفارشیسیستم

 در نظر نگرفته است را هم مد نظر قرار دهد.  هافرایند بردارینقشهکه در جلسات 

ها نشان داده است که وضعیت فعلی دیگر برای به دست آوردن سهم بازار یا حفظ سهم رکود اقتصادی به سازمان
اند، در جایگاهی ی خود کردههافرایندهایی که توجه زیادی به بهبود در کند. سازماننمی یها کمکآن فعلی نیز به

ی هافرایندتوانند حرکت کرده، عملکرد ها میتوانند از وضعیت فعلی فراتر روند. این سازمانخوب قرار دارند و می
 خود را نیز مدیریت کنند.  کانالخود را کنترل نموده و 

خود را  هایهیچ یک از فرایندهایی که نیز آن بوده است که سازمان دیگر از تغییرات نسبت به سال گذشته یکی
ای برای تغییر و شکستن اراده دهد کهیی رخ میهادر سازماناین اتفاق اغلب . انداند، کمتر شدهبهبود نداده

 کاروکسبگیری در که بخواهند به مزایای قابل اندازهاما در صورتی مقاومت کارکنان خود نسبت به تغییر را ندارند. 
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های موجود ، خیلی ساده نقصERPهای کند، زیرا سیستمها چندان کمک نمیخود دست یابند، این روش به آن
  سازد. می آشکاررا 

 

ارند که به های کمی وجود دو سازمان انددرک کردههای مورد بررسی ما این مفهوم را جالب است که سازمان
ه منجر به افزایش در خود توجه نداشته باشند. این هم یکی از دالیلی است ک کاروکسبی هافرایندمدیریت 

 ها اشاره نمودیم. شده است که باالتر به آن تحقق مزایا و منافعی

 ایجاد تحول در تجربه مشتری 

های موجود کنند. برخی از فرصتشتری توجه میی خود به تجربه مهافرایندمشتریان ما معمواًل برای بهبود در 
 ایم، به شرح زیر است:برای ایجاد تحول در تجربه مشتری که ما دیده

 هایقابلیتسازی یکپارچه CRM  وERP به منظور ایجاد انگیزه و بهبود در خدمات مشتری 
 یتحلیلی پیشرفته به منظور بهبود در هوش مشتر  ها و امکاناتاستفاده از قابلیت (CI) 
 به منظور بهبود در تجربه مشتری رت الکترونیکهای موبایل و تجااز فناوری بکارگیری 
 محصوالت و خدمات فیزیکی با استفاده از محصوالت و خدمات دیجیتال تکمیل 

 کار وهای کسببهبود در بیشتر فرایند
 

 کاروهای کلیدی کسببهبود در فرایند
 

 ایمکار خود را بهبود ندادهوهای کسبما فرایند
 

 کاروهای کسبفرایندتمرکز بر مدیریت 
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کند. ما عالوه بر ارائه مشاوره به این مشتری، ای کار مییکی از مشتریان ما در صنعت ایمنی و بهداشت حرفه
ها توانست آنهایی که شرکت میشرکت به دست آوردیم و حوزه کاروکسبی هافرایندی هم برای ارزیابی فرصت

 استفاده کند را نیز شناسایی نمودیم.  هابهروشرا بهبود بخشید و از 
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 مدیریت تغییرات سازمانی

 آورند:ا به دست میتوجه کافی دارند، معمواًل نتایج زیر ر هایی که نسبت به مدیریت تغییرنسازما

 سازگاری باالی سیستم 
 وری بیشتربهره 
 آوردن مزایای بیشتربه دست 

توجهی در  ها به مدیریت تغییرًا بیشتر آناند، تقریبسازی کردههایی که سیستم را پیادهاز میان تمامی سازمان
 اند. سطح متوسط داشته

یت تغییر بسیار توجه کنند. ما به این مشتریان کمک کنیم که به مدیر ما معمواًل به مشتریان خود توصیه می
ها برای این کار سازی، به خوبی برای تغییرات آماده سازند. سازمانکنیم تا کارمندان خود را پیش از پیادهمی
توانند آمادگی کارکنان را بررسی کرده و یک طرح مدیریت تغییر تهیه کنند. ما این کار را به این دلیل انجام می
گذارد. این موضوع به دانیم که سازگاری کارکنان به صورت مستقیم بر اثربخشی فناوری اثر میدهیم که مییم

 کنند، اهمیت بیشتری هم دارد. می دورکارییا کارمندانی  (distributed workforce)غیرمتمرکز ویژه برای کارکنان 

 ارتباط با کارکنان بسیار اهمیت دارد 

بسیار مهم در مدیریت تغییر، برقراری ارتباط با کارکنان است. در این زمینه باید به کارکنان یکی از موضوعات  
 کنندگانمشارکتدهد. بیش از نیمی از اطالع داده شود که چه کسی، چه چیزی را به چه دلیل و چگونه تغییر می

 اند. رسانی کردهعپیش از انتخاب سیستم، به کارکنان خود در خصوص تغییر اطالدر این تحقیق ما 

، پیش از انتخاب سیستم به کارکنان کنندگانمشارکتدرصد از  30شود که تنها در گزارش سال گذشته مشاهده می
درصد از این مخاطبین،  71خود اطالع داده بودند. هر چند این درصد در سال جاری افزایش یافته است، اما فقط 

رسانی های مدیریت تغییر خود در سازمان را اطالعاند و فعالیتکرده رسانی تهیهطرحی برای ارتباطات و اطالع
 اند. نموده

که یک طرح رسانی مؤثر نخواهد بود، مگر آنشود، این اطالعرسانی انجام میکه چه زمانی اطالعفارغ از این
ریت تغییر، حامی مالی ها )رهبر مدیها و مسئولیتاستراتژیک برای این کار تهیه شده باشد. در این طرح، نقش

هایی شود که چه پیام. در چنین طرحی، همچنین مشخص میشوندپروژه و غیره( به صورت شفاف مشخص می
 یک از ذینفعان برسد.باید به اطالع کدام
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های ی دستی و سیستمهافرایندخواهد تا کند و مییکی از مشتریان ما در صنعت فرآوری گوشت فعالیت می
این شرکت، صرفًا یک برنامه به  ERPخود را کنار گذاشته و از یک سیستم جدید استفاده کند. اما فروشنده قدیمی 
 برای مدیریت تغییر در اختیار او قرار داده است. اما این سازمان به این نتیجه رسیده است که نیاز به یک اولیه

های خود ما خواسته تا به او کمک کنیم که نقص خود دارد و به همین دلیل از برنامه جامع برای مدیریت تغییر
برای او تهیه  و همچنین، یک طرح مدیریت تغییر رسانیرا برطرف سازد. ما یک طرح قوی برای ارتباطات و اطالع

و سیستم جدید را برای او برطرف سازیم. ما این  منسوخهای های عمده بین سیستمکردیم تا بتوانیم تفاوت
مختلف این سازمان کاربرد داشته  هایشعبهتواند برای ای او فراهم نمودیم که این طرح میاطمینان را هم بر

 های مختلفی دارند. های خاص خود و زباننیازمندی هامکانباشد. هر یک از این 

 یریت تغییرتمرکز بسیار کم یا عدم تمرکز بر روی مد
 

 تمرکز متوسط بر روی مدیریت تغییر
 

 تمرکز شدید بر روی مدیریت تغییر

 

 
 

 

 تمرکز بر مدیریت تغییر
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 های اساسی برای مدیریت تغییرتفعالی 

خود انجام  هایی را در پی مدیریت تغییرلیتعاسازی کنند، فاند سیستم خود را پیادههایی که توانستهسازمان
رسانی و ارتباطات و تهیه یک طرح اطالع شدهسازیسفارشیهای ها آموزشفعالیت ترین ایناند. مرسومداده

برای رهبران  و کوچینگ بوده است. فعالیتی که کمتر در پی مدیریت تغییر انجام شده است نیز تهیه طرح راهنما
 بوده است. 

ها به انجام رسیده ها اشاره شده است، توسط نیمی از سازماندو مورد از دوازده فعالیتی که در زیر به آن تنها
ها انجام شده است. تمرکز کمتر کم توسط نیمی از سازمانها، دستاست. سال گذشته، شش مورد از این فعالیت

های کمتری به مشاوره نده آن است که سازماندههای مدیریت تغییر در گزارش امسال، احتمااًل نشانبر فعالیت
 اند. در زمینه مدیریت تغییر روی آورده

اند. این طرح در واقع ها کمتر به تهیه طرح راهنما برای رهبران توجه کردهها، بیشتر سازماندر میان این فعالیت
 نان خود را رهبری کنند. ها باید تهیه کنند تا رهبران سازمان بتوانند کارکهمان طرحی است که سازمان

 پیش از انتخاب
 

 سازیدر حین انتخاب یا پیاده

 
 

 

 بندی برای ارتباط با کارمندانزمان
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  یک طرح کلی تفصیلی است که رهبران از آن استفاده کرده و کارکنان را در خصوص  –طرح راهبری
 کنند. پذیرش تغییر رهبری می

 های خود ها و دغدغهیک طرح کّلی است که کاربران نهایی با استفاده از آن، ایده –های بازخورد حلقه
 کند که تیم پروژه چگونه باید واکنش نشان دهد. گذارند و مشخص میاک میرا به اشتر

 شده استراتژیک که هدف از آن، کاهش در تمایل ریزیهرگونه فعالیت طرح –ها مدیریت مقاومت
 جستن از تغییر است. کارکنان برای دوری

 های مدیریت تغییرفعالیت
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 شش نکته برای راهبری کارکنان

  د تا موقعیت هر یک از کارکنان را بشناسید و موانع را از سر راه سعی کنی –موانع را از سر راه بردارید
 آنان بردارید.

 به زبان ساده و بیان شفاف، توضیح  –های مختلف سعی کنید تا مطلوبیت ایجاد کنید با ارائه گزینه
با چه که بتوانند از یک گزینه خاص استفاده کنند، ها هستند و برای آنهای کارکنان کدامدهید که گزینه

 چیزهایی روبرو هستند. 
  توانید به در میان کارکنان خود، تمایل به تغییر به وجود آورید. برای این کار می –امید ایجاد کنید

 العاده خود در این زمینه استناد کنید. اشتیاق فوق
 ش نکنند و ترین افراد تمرکز کنید تا افکار منفی پخبر روی مخالف –ین مخالفین را تغییر دهید ر تقوی

 موافقین بالقوه قوی ایجاد کنید. 
 های موجود را در اختیار همه قرار نامهمطالعات موردی و رضایت –تر سازید مزایای ملموس را پر رنگ

 دهید تا مزایای ملموس حاصل از تغییرات را نشان دهید. 
  کنید. همچنین، از مدیران از این تاکتیک در سطح میانی استفاده  –از پول یا قدرت خود استفاده کنید

توانید به ازای بسیار تأثیرگذار هستند، استفاده نمایید. مثاًل می ERPارشدی که بر روی موفقیت پروژه 
 مشارکت در پروژه، مبالغی بیشتر برای انگیزش پرداخت کنید. 
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 ERPسازی نتایج حاصل از پیاده: ۴فصل 
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 ERPسازی نتایج حاصل از پیاده

سازی قبلی مانند های پیاده. اگر به فعالیتهای مشخص داردنیاز به طرح و برنامه ERP آمیزموفقیت سازیادهپی
شما با تأخیر یا کمبود بودجه روبرو  ERPسازی توجه نکنید، پیاده کاروکسبی هافرایندداده و مدیریت  انتقال

اند، اما بیشتر این هایی را تجربه نمودهنین شکستهای مورد بررسی ما به دالیل مختلف، چخواهد شد. سازمان
 ریزی مرتبط دانست. توان با عدم طرحدالیل را می

 

 هزینه پروژه

های ها بسیاری از فعالیتتواند بسیار مشکل باشد. در این زمینه، سازمانمی ERPبرآورد هزینه برای یک پروژه 
ها های غیرمنتظره و کمبود بودجه برای آنمنجر به ایجاد هزینه تواندگیرند و همین مسأله میالزم را در نظر نمی

 شود. 

 گیرند، عبارتند از:ها در نظر نمیهایی که بسیاری از سازمانبرخی از هزینه

 سازیسازی و یکپارچهسفارشی 
 های اصلی، متخصصین موضوع و سایر موارد مشابه دیگر(منابع داخلی )تیم 
 جبران نقایص 
 مدیریت تغییر 
 مدیریت پروژه 

 شده دشوار استرعایت بودجه تعیین 

اند این ها توانستهدرصد( از آن 40اند، کمتر از نیمی )سازی کردههایی که سیستم را پیادهاز میان تمامی سازمان
ل چه در گزارش ساشده یا با مقداری کمتر از آن انجام دهند. این مقدار نسبت به آنکار را با همان بودجه تعیین

 درصد کمتر است.  22قبل آمده است، 

ها نسبت به اند، این کمبود بودجهاند که با کمبود بودجه روبرو شدههای بیشتری بودهکه سازمانبا توجه به این
دالر  841،456درصد، یعنی  33ها به طور میانگین سال گذشته، اهمیت کمتری داشته است. امسال، سازمان

 اند. دالر کم آورده 1،115،300ار خود و بودجه واقعی، یعنی نسبت به بودجه مورد انتظ

ها توان دلیل این مسأله را چنین بیان نمود که سازماناند. میدرصد بودجه کم آورده 66ها سال گذشته، سازمان
 اند.های موجود خود رفتهو کمتر به سمت ارتقای سیستم ERPسازی کامل در آن گزارش، بیشتر به سمت پیاده

 برتر است. هزینه ERPسازی این در حالی است که پیاده
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 های اضافی، دلیل اصلی برای کمبود بودجه بوده استنیاز به فناوری 

 «. نیاز بیشتر به خرید برای دستیابی به اهداف پروژه دانست»توان ترین دلیل برای کمبود بودجه را میمرسوم 

 

ن زمینه به های اضافی، دلیلی بوده است که کمتر از سایر دالیل دیگر در ایفناوری در گزارش سال گذشته، نیاز به
هایی دانست که به افزایش تعداد سازمانتوان در سال جاری را می این مورد ت افزایشآن اشاره شده است. عل
های خالءواند تاند. بر اساس تجربه ما، ارتقای سیستم موجود میهای خود روی آوردهسمت ارتقای سیستم

 های اضافی است. که تنها راه چاره آن، خرید فناوری کندکارکردی در سازمان ایجاد 

کرد، محبوبیت بیشتر برای د های اضافی یاتوان از آن در خصوص نیاز به فناورییکی دیگر از دالیلی که می
بیشتری هستند که این نوع  کنندگانخاص است. به بیان دیگر، تأمین یو با هدفمنظوره خاصهایی سیستم
کنند تا بتوانند سازی میها را پیادههای بیشتری هم هستند که این سیستمدهند و سازمانها را توسعه میسیستم

 ی خود را برآورده سازند. کار وکسبنیازهای مختلف 

 

 ها انتظاراتی واقعی در خصوص دستمزدهای مشاوره دارندسازمان 

شود، برآورد دستمزدهای مشاوره با مقادیر بته کمتر به آن در خصوص کمبود بودجه اشاره مییکی از دالیلی که ال
هایی که درک بهتری نسبت به عوامل موفقیت ایم که شرکتکمتر از مقادیر واقعی است. ما به این نتیجه رسیده

ERP کنند. تر برآورد میهای مشاوره را واقعیدارند، هزینه 

 های دیگری که برای تحقق اهداف باید خریداری شوندفناوری

 
 یافته است گسترشاولیه پروژه  محدوده

 
 ستاد نیاز، کم در نظر گرفته شده بودجه الزم برای نیروهای انسانی مور

 
پذیری، افزاری یا پایگاه داده، مقیاسمسائل فنی )مانند مسائل سخت

 ها و غیره(سازی سیستمیکپارچه

یر، طراحی مسائل سازمانی )مانند مسائل اداره و مدیریت، مقاومت در برابر تغی 

 ها و غیره(مجدد فرایند

 

 الزحمه برای مشاوره کمتر از حد معمول برآورد شده استمقدار حق
 

 سایر
 

ول اطمینان مسائل مرتبط با داده )مثالً سازگاری چند منبع داده با یکدیگر، حص

 ها و غیره(از یکپارچگی داده
 

 دالیل مربوط به کمبود بودجه
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وامل موفقیت تری نسبت به نیاز به عایم که انتظارات واقعیه شاهد مشتریان بیشتری بودهدر واقع، سال گذشت
بسیار توجه  گوییم که باید به مدیریت تغییرها میوقتی که به این سازماندیگر اند. داشته مانند مدیریت تغییر
 کنند. کنند، تعجب نمی

 ها به چه تعداد منابع داخلی نیاز دارند؟سازمان 

 محدودیت منابع نیز یکی دیگر از دالیل مرسوم برای کمبود بودجه است. 

کنند. این وقت استفاده میمنبع داخلی تمام 27ها از ها، این سازمانشده از سوی سازمانبر اساس گزارش ارائه
ها زمانشده در گزارش سال قبل است و این در حالی است که درآمد میانگین ساعدد مشابه با همان عدد درج
 در سال جاری کمتر شده است. 

دلیل این مسأله هم آن است که فارغ شود. ترشدن اندازه سازمان، کمتر نمیهای منابع سازمان با کوچکنیازمندی
چنان به متخصصین و هم در نظر داشته باشدهای کارکردی خود را از اندازه سازمان، سازمان باید تمامی بخش

 موضوع نیاز دارد. 

یابد، حوزه آموزش و های منابع در آن نسبت به اندازه سازمان افزایش میهایی که نیازمندیدیگر از حوزه یکی
ها در سال جاری، که بسیاری از سازمانهای مشخصی از مدیریت تغییر است. اما با توجه به اینفعالیت
های کمتری هستند است، بنابراین سازمان اند و در این حالت، نیاز به آموزش کمترهای خود را ارتقا دادهسیستم

 که بر روی آموزش متمرکز شده باشند. 

 با فروشندگان  مذاکرهERP 

سازی را به پایان اند تا پیادههایی که هنوز هم نتوانستهحتی سازمان–ها ای که سازمانبا وجود کمبودهای بودجه
افزارهای خود ای از نرم، بخش عمدهERPزنی با فروشندگان چانه اند بااند، اما توانستهها روبرو شدهبا آن -برسانند

 را خریداری کنند. 

های خرید از درصد در برآوردهای اولیه خود برای هزینه 28اند تا به طور میانگین حدود ها توانستهسازمان
 شته است. شده در گزارش سال گذجویی کنند. این عدد مشابه به همان اعداد گزارشفروشندگان صرفه

ها را توانند قیمتنیز کار کنید، زیرا این افراد می ERPدر قراردادهای  مذاکرهکنیم که با متخصصین ما توصیه می
ی توانند هزینه کلپانوراما می از جملهبسیاری از متخصصین به صورت عمقی و ریز به ریز با هم مقایسه کنند. 

های توانند تصمیمات درستی را برای نیازمندیها میترتیب، سازمان کنند و بدین تحلیلوتجزیهبرای مالکیت را 
 درازمدت خود اتخاذ کنند. 
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 مدت زمان پروژه

هر پروژه متأثر از بسیاری از عوامل مختلف است که ممکن است به سادگی در تهیه طرح پروژه از قلم  بازه  زمانی
تواند نشان کنند. این امر میخود را در طول پروژه تنظیم می طول مدت پروژه  ها، بیفتد. در نتیجه، بیشتر سازمان

 شده تخطی نشود. کند تا در پایان پروژه از زمان تعییناز یک مدیریت پروژه قوی باشد، زیرا کمک می

  ه استماندچنان یکسان باقی محدودٔه زمانی همتواتر تجاو از 

تا پروژه خود را در همان زمان مورد انتظار به پایان برسانند.  اندها توانستهدرصد( از سازمان 54بیش از نیمی )
 این عدد مشابه با همان عدد سال قبل است. 

درصد  29شده به پایان برسانند، به طور متوسط های خود را در زمان تعییناند تا پروژههایی که نتوانستهسازمان
مورد  مدت زمانماه نسبت به  11به طور میانگین در حدود اند که این مقدار نسبت به زمان مورد نظر تأخیر داشته

ها بوده است. این عدد هم مشابه با همان عدد سال گذشته بوده واقعی آن بازه  زمانیماه نسبت به  15انتظار و 
های تر از سازمانسازی را سریعتر معمواًل پیادههای کوچکاست. این موضوع جای تعجب دارد، زیرا سازمان

 رسانند. تر به انجام میبزرگ

های توان چنین برداشت نمود که سازمانتوجه شده است، می که کمتر به مدیریت تغییربه ایناما با توجه 
توانند به همان مقدار زمانی که شوند، میتری که با مقاومت زیاد از سوی کارکنان خود مواجه میکوچک
 شوند، کار کنند. د متمرکز میخو تر بر روی مدیریت تغییرای بزرگهسازمان

 شده استسازمانی منجر به کمبود زمان  و مشکالت مسائل 

ها اشاره شده ترین دالیل برای کمبود زمان نیز مشابه با همان چیزی است که در سال گذشته نیز به آنمرسوم
 (. فرایندی سازمان )مثاًل مسائل مدیریتی، مقاومت در برابر تغییر، طراح و مشکالت است: مسائل

یی که باید بر روی کار هافرایندبر اساس تجربه ما، مسائل سازمانی معمواًل حاصل آن است که تعداد افراد و یا 
از سوی کارکنان  یسازی و سایر فشارهای دقیقه نودهای بیش از حد برای سفارشیمتمرکز شوند تا از درخواست

 . شونداجتناب شود، کمتر از حد واقعی برآورد می
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 19-تأخیرات به واسطه کووید

هر چند شیوع این بیماری در سطح جهان، اند. نسبت داده 19-برخی از مخاطبین، تأخیرات خود را به شیوع کووید
به وجود آورده و برخی دیگر را حتی از تصمیم برای  دهندهاستقرارهای هایی را برای برخی از شرکتقطعًا چالش

سازی افزارهای جدید را پیادهها اشتیاق دارند تا نرمصرف کرده است، اما هنوز هم بسیاری از شرکتمن ERP استقرار
هایی اند تا این کار را به شکلی موفق به انجام برسانند. در واقع، تعداد شرکتها هم توانستهکنند و بسیاری از آن

ها مشاوره دهیم، مشابه با همان اعداد و آن به ERPاند تا در خصوص انتخاب از ما خواسته 2020که در سال 
 است.  2019ارقام سال 

صنایع غذایی   شرکتاند. مثالً های بیشتری مواجه شدههای دیگر با چالشها نسبت به شرکتاما برخی از شرکت
مور با تأخیر روبرو شده است. ا 19-این شرکت به واسطه کووید ERPهایی از پروژه اعالم کرده که بخش هرشیز

، همچنان بر روی أخیر روبرو شده است و در این مدتزنجیره تأمین و سفارشات تا دریافت در این شرکت با ت
 های پروژه کار شده است. های دادهامور مالی و جنبه

  

 یافته است گسترشدامنه اولیه پروژه 

 

یر، طراحی مسائل سازمانی )مانند مسائل اداره و مدیریت، مقاومت در برابر تغی

 ها و غیره(مجدد فرایند

 

ول اطمینان مرتبط با داده )مثالً سازگاری چند منبع داده با یکدیگر، حص مسائل

 ها و غیره(از یکپارچگی داده
 بازه زمانی پروژه غیرواقعی بوده است 

 
پذیری، افزاری یا پایگاه داده، مقیاسمسائل فنی )مانند مسائل سخت

 ها و غیره(سازی سیستمیکپارچه

 تهایی که وعده داده است را به موقع تحویل نداده اسفروشنده، قابلیت 

 

 19-کووید

 

 سایر

 

 زماندالیل مربوط به کمبود 
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 موفقیت و شکست

دانند را موفق می سازی خودسازی را به انجام رسانده بودند، سؤال کردیم که آیا پیادههایی که پیادهما از سازمان
 دانستند. خود را موفق می ERPدرصد( پروژه  92ها )پندارند. تقریبًا همه سازمانیا آن را یک شکست می

ها توانسته بودند تا مزایای بسیاری را مشابه با سال گذشته، سازمان
 دانستند. تجربه نمایند و به همین دلیل بود که پروژه خود را موفق می

ها گونه که پیش از این هم اشاره نمودیم، برخی از سازماناما همان
مزایای نسبتًا اندکی را به عنوان هدف خود تعیین کرده بودند که 

ها حاصل نماید. توانست بازگشت سرمایه چندانی را برای آننمی
احتمااًل به همین دلیل است که امسال به مزایای زیادی دست پیدا 

توانند بدون تمرکز قوی بر روی مدیریت می هااند، زیرا سازمانکرده
توان بدون تغییر هم به چنین مزایایی دست یابند. به ندرت می

ای وجود کارکنان آگاه، درگیر در پروژه و توانمند به چنین مزایای عمده
 دست پیدا کرد. 

گیری کنید. در صورت دازههایی را برای موفقیت تعریف و انتوصیه ما این است که از همان ابتدای پروژه، شاخص
ها یا کسب درآمد بیشتر جویی در هزینهخود را به صرفه (KPIs) های کلیدی عملکردامکان، باید تمامی شاخص

زیادی داشته باشد. سپس، دانش  (ROI)تواند بازگشت سرمایه مرتبط سازید تا بتوانید نشان دهید که پروژه می
 ان خود قرار دهید تا از این اهداف پشتیبانی شود. های الزم را در اختیار کارکنو مهارت

  

 خروجی پروژه

 

 موفق

 «دانمنمی»تفاوت یا بی

 شکست
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 مقایسه سال به سال

سال  ERPگزارش  
2018 

سال  ERPگزارش 
2019 

سال  ERPگزارش 
2020 

سال  ERPگزارش 
2021 

تولید و فناوری  تولید و توزیع صنایع برتر
 اطالعات

تولید و فناوری 
 اطالعات

تولید و فناوری 
 اطالعات

 میلیون دالر 28.4 میلیارد دالر 1.98 میلیارد دالر 1.78 میلیون دالر 439 درآمد سالیانه
 49، هافرایندبیشتر  BPMتمرکز بر 

درصد بهبود 
 اندیافته

 30، هافرایندبیشتر 
درصد بهبود 

 اندیافته

 37، هافرایندبیشتر 
درصد بهبود 

 اندیافته

 50، هافرایندبیشتر 
درصد بهبود 

 اندیافته
درصد به شدت  OCM 13تمرکز بر 

تمرکز  OCMبر روی 
 اندکرده

درصد به شدت  18
تمرکز  OCMبر روی 

 اندکرده

درصد به شدت  23
تمرکز  OCMبر روی 

 اندکرده

درصد به شدت  23
تمرکز  OCMبر روی 

 اندکرده
درصد بر اساس  36 پایبندی به بودجه

شده بودجه تعیین
 اندکار کرده

درصد بر اساس  55
شده نبودجه تعیی

 اندکار کرده

درصد بر اساس  62
شده بودجه تعیین

 اندکار کرده

درصد بر اساس  40
شده بودجه تعیین

 اندکار کرده
دالیل اصلی برای 
کمبود بودجه، 
پایبندی به برنامه 

 بندیزمان

مسائل فنی و 
سازمانی 

 نشدهبینیپیش

افزایش گستره  
 پروژه

افزایش گستره  
 پروژه

 فیهای اضافناوری

پایبندی به برنامه 
 بندیزمان

درصد منطبق بر  21
بندی کار برنامه زمان

 اندکرده

درصد منطبق بر  42
بندی کار برنامه زمان

 اندکرده

درصد منطبق بر  53
بندی کار برنامه زمان

 اندکرده

درصد منطبق بر  54
بندی کار برنامه زمان

 اندکرده
دالیل اصلی برای 

 کمبود زمان
مشکالت مسائل و 
 سازمانی

مسائل و مشکالت 
 سازمانی

مسائل و مشکالت 
 سازمانی

مسائل و مشکالت 
 سازمانی

 

 مشاهدات 

  اند که بیشتر میلیارد دالر بوده است، مخاطبین اشاره کرده 1در مواردی که میانگین درآمد سالیانه کمتر از
اند که بر اساس ام این کار، کمتر توانستهاند. اما برای انجتمرکز داشته کاروکسبی هافرایندبر مدیریت 
 شده کار کنند. بودجه تعیین

  افزایش میلیارد دالر بوده است، مخاطبین بیشتر به سمت  1در مواردی که میانگین درآمد سالیانه کمتر از
 اند. روی آورده گستره  پروژه
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 عمومی وجود  رشدیک روند رو به اند. اما نداشته جه چندان زیادی به مدیریت تغییرهمواره مخاطبین تو
دارد، اما این روند شبیه به روند رو به باالی موجود در درصد مخاطبینی نیست که پایبندی به برنامه 

 کنند. بندی را گزارش میزمان
 ها مطرح بوده است. به عنوان مانعی در سر راه سازماناست که ها سازمانی، سال و مشکالت مسائل 
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 گیرینتیجه
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 گیرینتیجه

کند یا دستخوش تحول دیجیتال سازی میرا پیاده ERP یک دهد،خود را ارتقا می ERPکه سازمان، فارغ از این
ها در گزارش بسیار ضروری است. هر چند ابعاد و اندازه سازمان هر صورت تمرکز بر مدیریت تغییر شود، درمی

اند که سیستم فعلی خود را نگه های بیشتری بودهو سازمان تر بوده استامسال نسبت به سال گذشته کوچک
های مدیریت تغییر و تغییرات چنان جنبهها همکه سازماندارد که نشان دهد اند، شواهد چندانی وجود نداشته
 چه در سال گذشته گزارش شده است، مهم بپندارند. های خود را به اندازه آنپروژه فرایند

های مربوط به تواند سختیها و رهنمودها در این زمینه میسازمانی و استفاده از مشاوره ییرتمرکز بر مدیریت تغ
های مدیریت تغییری که در اند که بر روی فعالیتهای کمتری بودهسازمانتغییرات سازمانی را کاهش دهد، اما 

های های شرکتندارند که از مشاوره های چندانی وجودایم، تمرکز کنند. همچنین، سازمانتحقیق به آن اشاره کرده
 بیرونی در این زمینه استفاده کرده باشند. 

های تواند مشخص کند که کدام یک از فعالیتدر صورتی که سازمان از مشاورین بیرونی کمک نگیرد، به سختی می
ار ضروری بسیمدیریت تغییر برای وضعیت خاص او الزم و ضروری است. استفاده از یک شخص ثالث بیرونی 

های خود را کاهش دهند و هر کاری را انجام دهند های پروژهها معمواًل تمایل دارند تا هزینهاست، زیرا سازمان
های کوچکی که به خاطر شرایط نامعلوم جویی نمایند. این موضوع برای سازمانتا در زمان و پول خود صرفه
ها به طور معمول تمایل دارند هود است. همچنین، سازمانپذیرند، بیشتر هم مشاقتصادی تأثیرات زیادی را می

 را چندان بزرگ در نظر نگیرند.  ERPتا مدیریت تغییرات الزم برای ارتقای یک 

نقص و درست و حسابی نبوده است. تحقق مزایا در گزارش امسال نسبت به اما در گزارش امسال، همه چیز بی
اند تا ها سعی کردهاست. شاید دلیل این موضوع آن باشد که سازمانگزارش قبلی واقعًا بیشتر اتفاق افتاده 
شود، چه در گزارش سال پیش دیده میتنظیم کنند و نسبت به آن کرونا انتظارات خود را بر اساس شیوع بیماری

ها اند. با این وجود، چندان غیرواقعی نیست اگر فرض کنیم که بسیاری از این سازمانقدر هدفمند نبودهآن
ای بوده است که اند. این بلندپروازی، حداقل به اندازهای را هم مد نظر قرار دادهچنان اهداف بلندپروازانههم

 خود را برگردانند.  ERPهای بتوانند هزینه

های اند تا در واقع هزینهاند که توانستهشده تا آن حدی محقق شدهبینیرسد که مزایای پیشهر چند به نظر می
ها واقعًا بازگشت سرمایه های سازمان را برآورده کنند، اما این احتمال وجود دارد که بسیاری از سازمانهپروژ

(ROI) قدر قوی نبوده است ، آنگوییم که تمرکز بر مدیریت تغییراند. ما این مطلب را به این دلیل میکمی داشته
 ای را محقق سازد. که بتواند مزایای عمده

 . با خود بیم و امید را به همراه داردد این گزارش بنابراین، شای
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های مورد بررسی ما در این تحقیق، رکود اقتصادی را به عنوان فرصتی توان چنین گفت که سازماناما باز هم می
اند که نداشته ترسیها گذاری کنند. این سازماناند تا بتوانند بر روی رشد خود در آینده سرمایهدر نظر گرفته

روز کنند و باور داریم که به اقتصادی بهبود بخشند یا فناوری خود را ابهاماتی خود را در میان این همه هاایندفر
ها مزایایی کنند، این کار آنگذاری میسازمانی سرمایه کمی بیشتر بر روی مدیریت تغییر هاوقتی که این سازمان

 ها در پی خواهد داشت. را برای آن

ها فراهم آورده است تا اند، نکاتی را برای آنانتخاب کرده هاعدم قطعیتها در میان این انچه این سازمآن
هایی اند تا قابلیتهایی که سعی کردهگردد، چه کاری باید انجام دهند. آن سازمانبدانند که زمانی که بازار بر می

اند که شده پاسخ دهند، در موقعیتی قرار گرفتهیابیرا در خود ایجاد کنند تا بتوانند به تقاضاهای ناشی از بازار باز 
 شدن چرخه را برآورده سازند. توانند تقاضای بیشتر مشتریان در زمان عوضمی
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 درباره گروه مشاوره پانوراما

های سازی سیستمو پیاده کاروکسبگروه مشاوره پانوراما یک شرکت مشاوره مستقل است که در زمینه تحول 
ERP های بخش خصوصی و دولتی با اندازه متوسط تا بزرگ در کند و به سازمانت تخصصی کار میبه صور

گونه وابستگی دهد. این شرکت که اساسًا وابسته به هیچ فناوری خاصی نیست و هیچسرتاسر جهان خدمت می
ستراتژی و یک روش شده و باال به پایین برای همسویی با ایک از فروشندگان ندارد و یک روش فازبندیبه هیچ

توانند با ایجاد تحول در کارکنان، نماید. بدین ترتیب، مشتریان این شرکت میتاکتیکی پایین به باال ارائه می
 دست پیدا کنند.  کاروکسبهای خود، به اهداف منحصر بفرد خود در زمینه تحول و فناوری هافرایند

 خدمات پانوراما عبارتند از:

  انتخابERP 
 سازی پیادهERP 
 برای قراردادهای  مذاکرهERP 
   دانشکده ERP 
 استراتژی دیجیتال 
 ارزیابی فناوری 
 مدیریت تغییر 
 مدیریت منابع انسانی 
  کاروکسبی هافرایندمدیریت 
 ها ها و اکتسابادغام سازییکپارچه- M&A 
 نقاط عطف و بازگشت تحلیلوتجزیه 
  ریسکمدیریت 
 تجدید ساختار در امور مالی 
  یید ساختار عملیاتتجد 
 ممیزی و بازیابی پروژه 
 افزارهاارائه نظرات تخصصی در خصوص نرم 
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