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  مقدمه

  

که یک واحد  است یفیوظاترین گیرترین و پیچیدهزمان ٬ینترگران ازجمله ERPسازی سیستم پیاده
IT پتانسیل باالیی برای تأخیر و افزایش  کهیطور به ٬تواند به عهده بگیرد(فناوری اطالعات) می

برای کمک به شام در جهت پیشگیری از  CIO.com دارد. سایتهزینه در هر بخش از آن وجود 
که  و مشاوران فناوری خواسته ERPفروشندگان  IT٬از مجریان  ٬سازهزینهاین اشتباهات 

  جلوگیری کنیم. ERPراهکارهایی را ارائه کنند تا از شکست یک پروژه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

با موفقیت  ERPمنابع و زمان زیادی دارد و زمانی که یک سیستم  ٬نیاز به پول ERPسازی سیستم پیاده
ها کمک ی ساده و مؤثر و حذف هزینهکار  گردشبه سازمان شام در ایجاد جریان تواند سازی شود میپیاده
ها ساز شود (افزایش وقفهرای سازمان هزینهب شدتبهتواند می ERPسازی ضعیف سیستم در مقابل پیاده کند.

  وری).و کاهش بهره

پتانسیل ایجاد  کاهش حداکرثی ٬یا حداقل ERPآمیز سیستم سازی موفقیتبرای کمک به اطمینان شام از پیاده
 را) ERPو فروشندگان  IT(مجریان و مشاوران  ERP متخصصانها تن از ده CIO.comسایت  ٬مشکالت

ها یا و راهکارهای پیشگیری از آن ERP ینهٔ درزمها ترین اشتباهات سازمانخواسته رایج هاآنبررسی کرده و از 
  ها در زیر آمده است:و راهکار حل آن ERPاشتباه رایج در  ۱۳ ها را رشح دهند.حل آن

  

گوید: می Sageرشکت  ERPمعاون مدیر تولید محصوالت  ۱اریک کاسریزی ضعیف: . برنامه۱اشتباه 
رضوری است. شام  کامالًریزی داشنت برنامه ٬آمیز باشدشام موفقیت ERPخواهید پروژه می کهیدرصورت«

  »موفق داشته باشید. ERPتوانید یک منی یسادگبه
های به سازمان ERPو راهکارهای  افزارنرمدهنده (ارائه VAIمدیر فناوری اطالعات رشکت  ٬ ۲کوین بیسلی

ریزی کافی برای برنامه ERPافزار ها پیش از ارزیابی یک نرمبسیاری از سازمان«گوید: بزرگ) موافق است و می
شود زیرا می ERPه شکست در مسیر پروژه ریزی مناسب منجر بهای بعدی ندارند و اغلب این عدم برنامهگام

ونه چگ هاها درک کاملی از فرآیندهای کنونی خود نداشته و متوجه نباشند که تکامل این فرآیندممکن است آن
  »شود.شان میوکار باعث حداکرث شدن منافع و بازدهی کسب

یک بررسی داخلی از متام فرآیندها و  باید ERPها پیش از انتخاب یک سیستم سازمان برای حل این مشکل
های کند یک تیم ارزیابی از ذینفعان در متام بخشتوصیه می ۲عالوه بر این بیسلیم دهند. هایشان انجاسیاست

ارهای سازی راهککه تجربه پیادهطرف بی کامالًو  سابقه با یرشکت یریکارگبه نیز دهید و وکار تشکیلکسب
ERP مدنظر قرار دهید.ی فعال در صنعت شام را داشته باشد هادر رشکت  

  

 .Casemore & Coرئیس رشکت  ۳شاون کیسمور: ERP. عدم بررسی صحیح صالحیت فروشندگان ۲اشتباه 
از بهرتین مشرتیان من  بسیاری«گوید: میبرای بهبود عملکرد فرآیندها)  ERPمشاوره به مشرتیان  دهندهارائه(

سازی اما زمانی که پیاده ٬ها فروخته شده بودبازاریابی فروشندگان به آن تیمتوسط  ERPکه  اندهدکسانی بو 
ERP راهکارهای ها بر بهرتین ها و تأثیر اینکمبود ظرفیت ٬های سیستممحدودیت قابلیتاز  ٬دو شکامل می

هایی که از این خدمات کند همیشه درباره سایر رشکتوی توصیه می ٬»شوند.داخلی موجود غافلگیر می
ل نخواست) که نام حداق(نتوانست  هاند بپرسید و نام حداقل سه رشکت را بخواهید. اگر فروشنداستفاده کرده

های توانید با رشکتید به دردرس بیفتید. شام میاو را کنار بگذارید مگر آنکه بخواه ٬شام بدهد سه رشکت را به



 

 

های استفاده از آن بحث هایش و نیز چالشقابلیت ٬افزارهای آن نرممتاس گرفته و در مورد ویژگی شدهیمعرف
  و گفتگو کنید.

  

  

 MorganFranklinمدیر رشکت  ۴جان هوبلر: هاآنهای کلیدی یا عدم استفاده از ویژگی . ناآگاهی از۳اشتباه 
Corp. سالیانه نظرسنجی در «گوید: های فناوری) میوکار و راهکار (مشاور کسبERP درصد از  ۴۶فقط  ٬ما
شان آگاهی و درک خوبی دارند. با مورد استفاده ERPهای سیستم از ویژگی که کنندگان اظهار داشتندرشکت

بدون  .دهنده استاین آمار تکان اندگذاری کردهرسمایه ERPهای ها رشکت در سیستمتوجه به اینکه میلیون
تر کارها و دستیابی به اهداف امتام رسیع ٬فرآیندها خودکار کردنها فرصت ها رشکتآگاهی از این ویژگی

ها ارتقا و نگهداری این سیستم ٬یروزرسانبه«گوید: وی همچنین می ٬»دهند.را از دست می شانوکار کسب
  »احتامل موفقیتشان کم است.پرهزینه و 

 صورتبهها و کاربردشان تهیه کرده و آن را کند فهرستی از متام ویژگیبرای حل این مشکل هوبلر پیشنهاد می
این  اند.بیشرت مفید بوده یککداماند و شدهگرفته  به کارها ای بررسی کنید تا تشخیص دهید کدام ویژگیدوره
جدید و نوشنت اسناد آزمون مورد استفاده قرار گیرد و به  تواند برای آموزش کارکنانیدانش در آینده م منبع

  ها کمک کند.انطباق و تهیه گزارش نیازمندی ٬بررسی

  

 اعتقاد دارد e2b teknologiesمدیر بازاریابی  ۵جیمز مالوری: یازموردن. دستکم گرفنت زمان و منابع ۴اشتباه 
ند. گیر جدید را بسیار دستکم می ERPسازی یک سیستم ها زمان و منابع موردنیاز برای پیادهمتام رشکت«

بر  افزارتوان از تقسیم هزینه نرمسازی را محاسبه کند؟ زمان الزم را میتوانید زمان الزم برای پیادهچگونه می
یری یک مشاور کارگبه در صورت ٬هزار دالری۲۰افزار سازی یک نرمپیاده جهت مثال رایبتقریب زد.  ۱۰۰

سازی خود تصمیم به پیاده کهیدرصورتالبته  ٬ساعت کار و یا پنج هفته زمان نیاز است ۲۰۰در حدود ییدشده تأ
اهمیت تعیین یک مدیر پروژه  مالوری همچنین بر» به دو برابر افزایش خواهد یافت. فوق حداقلزمان دارید 

  کند.بسیار تأکید می ERPسازی برای پیاده اختصاصی

  

از ابتدای یک ها سازمان ٬اغلب اوقات«گوید: می ۲بیسلی. نداشنت افراد مناسب در تیم از ابتدای کار: ۵اشتباه 
 ینتربزرگیکی از  ERPسازی پیاده«کند میوی اضافه » دهند.بی را در تیم قرار منیافراد مناس ERPسازی پیاده
 ی فرآیندهاتواند به عهد بگیرد و اگر افراد مناسب در متامی جنبهکه یک سازمان می است ییهاپروژه

برای » اشتباهات رخ خواهند داد و برنامه از مسیر خود خارج خواهد شد. ٬گیری رشکت نداشته باشندتصمیم
 رشکای کلیدی کهآنبجای  ) متمرکزندمدیرهیئتهها بر روی گرفنت تصویب اجرایی (از خیلی از سازمان ٬مثال

در کنار یکدیگر ) ITانبار و  ٬خرید ٬تولید ٬عملیات ٬های مالیسازی را از رسارس سازمان (شامل بخشپروژه پیاده
 شوند و این امرنامزد می ERPسازی فعاالنه برای پیاده ر در این است که کارکناناین کا مزیت .گرد آورند

  .سازدرا از ابتدای کار فراهم می امکان قرار گرفنت افراد مناسب در تیم



 

 

  

گوید: ریت پروژه) میمدیدر (متخصص  Realizationمعاون رئیس  ۶یوآو ویزبندی: . عدم اولویت۶اشتباه 
را به  اند تأخیراتتو می ست وا یتبااهم بسیارکه  یتنها چیز  ٬شودسازی میپیاده ERPسیستم  زمانی که یک«

افراد زمانی « وی اعتقاد دارد» .چندوظیفگی است دهد کاهشحداقل رسانده و به رسعت تکمیل پروژه شتاب 
به همین دلیل ایجاد یک  ٬»کنند.بسیار کندتر کار می ٬که درگیر چندوظیفگی و تغییر مداوم وظایف هستند

بندی نباید فقط زمان سیستم اولویت«گوید: وی می باشد. ITبندی باید اولویت اول مدیران سیستم اولویت
به مدیران  از هر اولویت باید حل شوند رامسائلی که پیش  همچنین بلکه باید ٬انجام هر وظیفه را نشان دهد

سازی یک فرآیند حل مسئله دقیق دارند تا نیاز به پیاده ERPسازی . عالوه بر این مدیران پیادهارائه کند
  .»اد تأخیرات جلوگیری کنندایجحل منایند و از  رسعتبهدریافت اخطار وارد عمل شده و مسئله را  محضبه

  

 یآموزش کمبود«دهد که توضیح می ۱کاسگذاری در آموزش و تغییر شیوه مدیریت: . عدم رسمایه۷اشتباه 
از تواند باعث بیزاری کارکنان است و همچنین می ERPهای ترین دالیل شکست پروژهمناسب یکی از رایج
فهمند. مطمنئ شوید کارکنان فرصت تطبیق و راحتی با سیستم جدید را زیرا آن را منی ٬سیستم جدید شود

  »شود. ERPکه این مسئله تبدیل به خطری برای موفقیت شام در پیش از آن ٬داشته باشند
 Oracle’sبا مترکز اصلی بر روی محصوالت  ERPافزارهای نرم(متخصص  GSIرئیس و مدیرعامل  ۷کوین هریگ

JD Edwards (درنهایت صاحب  ٬م با کاربران اولویت اول شام نباشدو اگر انجام آموزش و ارتباط مدا«: گویدمی
  »خواهید شد. Excelقیمت از یک نسخه بسیار گران

  

خوب خواهد بود که  یااندازهبهشام فقط  ERPسیستم های دقیق: . دستکم گرفنت اهمیت داده۸اشتباه 
مارتین  ٬شام به موفقیت بیانجامد ERPسازی خواهید پیادهبنابراین اگر می؛ های درونش خوب هستندداده

پیشنهاد و مدیریت اسناد)  گردش کاردهنده راهکارهای یک ارائه( iDatixای مدیر خدمات حرفه ۸لیوسکو
اشته باشید و پارامرتهای دارای رویه را در جای نویسی مناسبی دکار برنامه یرضوری است از ابتدا« کندمی

  »داده شوند تا احتامل بروز خطا به حداقل رسد. قرار درست

  

افزار معامر نرم ۹اکان ایزا: )ERP(توقع حل متام مسائل توسط  پیش گرفنت رویکرد سینک آشپزخانه .۹اشتباه 
در قدرمتند چق ERPاهمیت ندارد یک سیستم «دهد که سایت) توضیح میرشکت توسعه وب( NetFoliageدر 

ترین اشتباهاتی که وکار را ندارد. یکی از رایجدرهرحال توانایی پوشش متام منطق کسب ٬پذیر استیا انعطاف
یندهای یک تواند متام فرآمی ERPاست که  دهد مربوط به این اعتقادرخ می ERPسازی در زمان پیاده

 روی ها باید بررشکت ٬کند. برای پیشگیری از این اشتباه پرهزینه وکار را یکی پس از دیگری اجراکسب
  »ها متمرکز شوند. هر چیز دیگری باید در اولویت دوم قرار گیرد.و ردیابی هزینه زنجیره ارزش سازیبهینه

  



 

 

سازی سازی و بهینه(مدرن Accentureرئیس رشکت  ۱۰جان پیچیوتوهای پیشین: . عدم حذف برنامه۱۰اشتباه 
های نامهای بر روی حذف بر به شکل فعاالنه ERPسازی ها در حین پیادهاگر سازمان« ها) اعتقاد داردبرنامه

دیگر  یافزار نرم .اندیزانآواز آن  های پیشین سازمانمتام برنامه است که ERPیک  نهایی نتیجه ٬فعلی کار نکنند
مزیت  کهیدرحال ٬کنیدافزار و ارتقا آن هزینه میترای تهیه سخب نیز واز آن  ری و پشتیبانیکه برای نگهدا

  »ها و ضایعات است.کردن گردش کار و کاسنت از هزینه مؤثرساده و در  ERPتهیه یک سیستم 

  

بر توانید شام منی«گوید: می ۷هریگبرنامه:  روی . نداشنت محیط مناسب برای آزمون فشار واقعی بر۱۱اشتباه 
باید بتوانید  ٬اید مشاهده کنیدتغییراتی را که ایجاد کرده ی ازآزمودن برنامه با چند کاربر نتایج درست اساس

تا تأثیرات تغییرات را در دنیای واقعی  ٬سازی کنیدآزمون را با فشار کاری استفاده متام کارکنان از برنامه شبیه
  »ریزی نشده پیشگیری کنید.های برنامهاز خرابی مشاهده کرده و

  

(رشکت مشاوره مدیریت  NPIمدیرعامل  ۱۱جان وینستهای پشتیبان جایگزین: . نادیده گرفنت رشکت۱۲اشتباه 
IT های فهرست که با سازمانFortune 1000 بر پشتیبانی ها بسیاری از رشکت«گوید: کند) میهمکاری می

ها باال است و آن وقتمتامدارند با وجود این حقیقت که نرخ نگهداری و تعمیرات فروشنده اصلی پافشاری 
ام ها باید متخدمات پشتیبانی دیگری تهیه منایند. رشکت دهندگاند خدماتی در هامن سطح را از ارائهتواننمی

با  یامً مستقرسانی دمات پشتیبانی ترکیبی که برای خدمتدهندگان خاعم از ارائه ٬بررسی کنندها را گزینه
ان کنند. یک رشکت پشتیبدهندگانی که مستقل از رشکای فروششان کار میکند و ارائهفروشندگانشان کار می

  »های پشتیبانی را کاهش دهد.درصد هزینه ۵۰تا  ۳۰تواند می یراحتبهجایگزین 

  

توضیح  .SAP America, Incمعاون رئیس  ۱۲کو والنسیامار  :مشخص نگهداری. نداشنت یک اسرتاتژی ۱۳اشتباه 
مند بهره ERPدر  شانگذارییهرسمادهند از متام مزایای مشرتیانی که نگهداری پیشگیرانه را انجام منی«دهد می
کهنه و  رسعتبهها از دیدگاه فنی وکار آنها و فرآیندهای کسبسیستم ٬بدون انجام نگهداریشوند. منی

هسته اصلی  ٬با اعامل تغییرات قانونیمهم است برای پیشگیری از مشکالت بالقوه فرسوده خواهند شد. 
ای هسازی بستهاندازی مشرتیان هنگام پیادهامروزه با بهبود فناوری نصب و راه ٬»شود. داشتهنگهروز سیستم به

  شود.پشتیبانی فقط با اختالالت محدودی روبرو می
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