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SAP-ERPسیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمان 

سامه آرا ارائه کننده راهکارهای مدیریت منابع سازمانی

بعمناتمامسیستمایندر.استاطالعاتفناوریبرمبتنیحلراهیكسازمانمنابعریزیبرنامهجامعسیستم
الگوهایربمبتنیوپیوستههمبهسامانهیكدرپولوانسانینیروی،آالتماشین،اولیهموادازاعمسازمان

طریقایناز.گیردمیقرارمختلفسطوحمدیرانکنترلدرباالکیفیتودقتسرعت،باکاروکسبهربرتر
اراییکافزایشنتیجهدرونمودهمدیریتراخودسازمانعملیاتیوریزیبرنامهفرآیندهایتوانندمیمدیران
.میشودحاصلسازمان

Systems, Applications, and Products

25درودنیاکشور180درمشتری440000ازبیشداشتنباERPبازاررهبروپیشروعنوانبهSAPشرکت
.استدادهاختصاصخودبهرادنیاERPبازارسهمبیشترینومیباشددنیاروزERPترینقویوبهترینصنعت

+440,000
Customers in more than 

180 countries

101,150
Employees from more than

140 countries

21,000+
SAP partner companies

globally



سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی▪

صنایع فوالدی و معادن▪

خودروسازی و صنایع وابسته▪

شرکت های تولیدی▪

تولید لوازم خانگی و وسایل برقی ▪

شرکت های خدماتی ▪

شرکت های مجری پروژه▪

صنایع غذایی▪

صنایع دارویی▪

صنایع شیمیایی▪

شرکت های توزیع و پخش ▪

نیروگاه و صنایع حوزه انرژی▪

SAPارایه دهنده برترین  راهکارهای دنیا  در صنایع مختلف



سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

گیری از یکی از مهمترین عوامل موفقیت پیاده سازی راه حلهای برنامه ریزی منابع سازمان بهره
است یك متدولوژی مدون و تجربه شده برای پیاده سازی و استقرار

چابكرویکردبااخیرهایسالطی.استنمودهارایهASAPمتدولوژیقابدرراسیستماستقراروسازییپادهمتدولوژیSAPشرکت
عنوانبهکهشدهرسانیبروزAgileرویکردبامتدولوژیاینS4HANAنسخهدرموجودافزارینرمبستربودنفراهموپروژهسازی

.شودمیشناختهSAP-Activateمتدولوژی

آماده سازی اولیه فاز 

سازیآمادهفازاینازفهد
پروژهشروعبرایسازمان

هایفعالیتمهمترین.است
زمانیبرنامهتهیهفازاین

اجراییتیمسازماندهیپروژه،
د،باشمیسازیپیادهومشتری
ازپروژهشروعجلسهبرنامه

فازاینرخدادهایمهمترین
.است

فاز طرحریزی پروژه

ارائهفازاینازهدف
مشتریبهSAPاستانداردهای

سازمانیهاGapتحلیلو
بهفازایندر.استمشتری
شودمیدادهاطمینانمشتری

قابلکاروکسبنیازهایکه
مهمترین.هستندیابیدست

مستندفازاینخروجی
(بلوپرینت)پروژهطرحریزی

رحطکنندهمشخصکهباشدمی
استسیستمنهایی

فاز تحقق محصول

وسازیبومیفازاینازهدف
نیازموردراهکارساخت

وکوتاههایزماندرمشتری
یهاSprintاساسبرمشخص
محیطتستوشدهتعریف

ایسناریوهاساسبرسیستم
ازاطمینانهدفبامختلف
فرآیندیوفنینیازهایتحقق

میقبل،فازدرشدهمشخص
پایههایدادهآوریجمع.باشد
اصلیاهدافدیگرازنیازمورد

.استفازاین

راستقراونهاییسازیآمادهفاز

ازینانماطوتستفازازپس
آنزمان،سیستمکارکردصحت
برشدهتهیههایدادهکهاست

فازدرشدهارائهتمپلتهایاساس
Exploreودیابانتقالسیستمدر

سیستماجرایزمانبارابطهدر
.ردپذیصورتالزمگیریتصمیم

هایآموزشکفایتازاطمینان
نهاییکاربرانبهشدهارایه

اندهمباقیامورتکمیلوسیستم
ازGoliveازقبلتاپروژه

.استفازایناهداف



تحول معماری سپ در نسخه جدید

بعد معماری نرم در از زمان شکل گیری می باشد که  Open Sorceسیستم سپ یك سیستم  
.محسوب می شده استی صنعت فن آوری اطالعات همواره جزو پیشرو هاو زیر ساخت افزاری 

SAPقبلیبرنامه.شدسازگارHANAدادهپایگاهباERPبرنامهکهشدآغاز2011سالدرسپانقالبمهمترین ERPبرکه
حلراه.داشتجدیعملکردیمشکالتزمانگذشتبابود،شدهسازیپیادهMSSQLیااوراکلهایدادههایپایگاهروی

کاملطورهبراعملکردمشکالتتوانستنمیافزاریسختمنابعتقویتودیسكفضایگسترشوبایگانیمانندهایی
کهاستستونبرمبتنیدادهپایگاهیكHANA.بودSAPبرایعطفینقطهHANAنوآوری،شرایطیچنیندر.کندبرطرف

راسیستمعملکردمشکالتتادهدمیاجازهSAPبهجدیدزیرساختاین.داردنگهحافظهدرنیزراهادادهتواندمی
.کندبرطرف

کاربریرابط،بسیاریدالیلبه.گرفتصورتFioriنامبهجدیدیکاربریرابطبا2015سالدرانقالبدوممرحله
SAPعنوانباکاربریرابطجدیدنسلسپ،بنابراین.باشدپسندیکاربررابطتوانستنمیSAP-GUIگرافیکی FIORIرا

.نمودعرضهبازاربهددارپسندکاربروجدیدظاهریواستکاربرعاملسیستمازمستقلکه

سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه



سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

SAP ارایه دهنده راهکار در حوزه
های فرآیندی مختلف می باشد

حسابداری عمومی▪

حسابداری مدیریت▪

مدیریت زنجیره تامین مالی▪

مدیریت بودجه ▪

مدیریت تامین و اطالعات کاال▪

مدیریت لجستیك و انبار▪

برنامه ریزی و عملیات تولید▪

مدیریت پروژه و طرح ▪

مدیریت کیفیت▪

فروش و توزیع▪

نگهداری و تعمیرات▪

خدمات پس از فروش▪

ایمنی و بهداشت محیط▪

مدیریت سرمایه های انسانی▪

مدیریت مستندات سازمان▪



آراسامهشرکت-1399@
.سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائه

اینمعرفیهدفباآراسامهشرکتتوسطمستنداین
هیچو.استشدهتهیهآنمحصوالتوخدماتوشرکت
اینتاطالعاکپیبهمجازدیگریحقیقیفردیاحقوقیشرکت

تشرکوباشدنمیخودتجاریمقاصدمنظوربهمستندات
میمحفوطامراینحقوقیپیگیریجهتراخودحقآراسامه
.داند

بهرکتشسایتوببهبیشتراطالعاتبهدسترسیمنظوربه
:فرماییدمراجعهزیرآدرس

www.Samehara.com

:آراسامهشرکتآدرس
-ونكپمیدانبهنرسیده-اصفهانیاشرفیبزرگراه–تهران
کوچه–درخشانکوچهانتهای-طوسیصفاریانخیابان
:کدپستی4و3واحد–اولطبقه-4پالک-نوبهار

1469643148

کنیددنبالراما

021-46012357:تماستلفن

http://www.samehara.com/

