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  مقدمه
  

داشته در پی  ها دالر هزینهتواند میلیونموضوعی است گران که می ERPسازی یک سیستم پیاده
سیستم) و  آموزش و ارتقا ٬سازیهای یکپارچههزینه هزینه مشاوره و ٬افزارامل خرید نرمباشد (ش

 Panorama Consultingگزارش  اساس بر ها به طول بیانجامد.سال و حتی هااستقرار کامل آن ماه
  انجامد.یمدرصد) در انتها به شکست  ۲۱یکی ( ERPسازی پیادهاز هر پنج پروژه 

تا احتامل  توان انجام دادچه اقداماتی را می ERPبنابراین در زمان انتخاب یا استقرار یک راهکار 
ای که با موفقیت همدیران پروژ  و ERPپیشنهاد از کارشناسان  ۸شکست کاهش یابد؟ در اینجا 

  آمده است. ٬اندسازی کردهرا پیاده ERPهای سیستم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

را  ERPترین راهکار مناسب ٬)خود صنعتوکارتان (و نیازهای کسب نیازهایمتناسب با . ۱
که  شویدمطمنئ «گوید: می CuroGensفناوری در رشکت  ارشد یرمد ۱داما سوماندانتخاب کنید: 

 )(استفاده کنندگان اصلی سیستم کلیدی ینفعانذبا کمک  وکارتانی کسبهافهرستی جامع از نیاز
  »گذاری کالن مالی و زمانی دارد.نیاز به رسمایه ERPزیرا استقرار  ٬ایدتهیه کرده
های اصلی نیاز«گوید: ای) می(رشکت خدمات حرفه Sikichمعامر راهکار در رشکت  ۲اِورت باس

 یاتلعماز وظایف و  کوتاه فهرست دو شامل یستم شام بایدرشکت خود را تعریف کنید. نیازهای س
پشتیبانی کنند. تضمین و  در آیندهرا که رشد شام  ٬دی باشدهای اسرتاتژیک کلینیاز رضوری و نیز

سیستم سازی یکپارچه فرآیندها و داشنت یک باعث پیاده ٬واضح و شفاف نیازهایست تهیه یک لی
ERP ای کمرت خواهد شد.با هزینه«  
شام منطبق  کنونی ITهای یندیشید که سیستم چگونه با زیرساختبجدی  طوربه«گوید: می ۱داما

د را انتخاب خو  ٬پرداخت کنید سیستم سازیزیادی برای سفارشی اگر قرار است مبلغخواهد شد. 
که انتخاب  ERP سیستممطمنئ شوید ندهید؛  انجام ERPکننده فقط بر اساس قیمت یا عرضه

  .»وکار شام را پشتیبانی کندی کسبتواند الزامات قانوناید میکرده

  

 Altaمعاون رئیس عملیات در رشکت  ۴دیوید واالد توجه کنید: )3TCO( . به کل هزینه مالکیت۲
Vista Technology اهبینانه از هزینهیه من برای داشنت تخمینی واقعرتین توصبه«گوید: می 

 به کل هزینه مالکیت است.دقیق توجه  ERP٬گیری سازمان در مورد یک سیستم جهت تصمیم
های گوناگون راهکار اما زمانی که مشغول مقایسه هزینه افزار مشخص استنرم هزینه خرید

تهیه  هزینهبه دنبال آن خواهند آمد مانند  های دیگری نیزهزینه فراموش نکنید ٬هستید
افزار و منابع داخلی جهت نگهداری نرمهزینه  ٬سازیمشاوره برای پیاده هزینه ٬مناسب افزارسخت
 ERPشناسم که برای نگهداری از یک سیستم . من رشکتی را میم در آیندههای ارتقا سیستهزینه
  .»ه استکرد تربزرگخود را دو برابر  ITبخش 

  

 کنندهانتخاب عرضه«گوید: می ۱دامارا با دقت بررسی کنید:  ERPراهکارهای  کنندگان. عرضه۳
ه دارای سابق اممورد نظر شکننده عرضهرشکت ز فرآیند است. مطمنئ شوید ای امناسب بخش عمده

 از همچنینرا انجام دهد؛  تواند کاری با مشخصات مورد نیاز شامو می باشدمیو تجربه کافی 
مورد  خ بازگشت رسمایهو نر تخمین مشخصی از کل هزینه مالکیت  دادنجهت  هاآنآمادگی 

. در مورد بودجه مدت خواهد بود چه بازگشت رسمایه در و بپرسید نیداطمینان حاصل ک ٬انتظارتان
سازی پیاده هاآندر  تریشپهایی را که بخواهید سازمان هاآنو زمان تکمیل پروژه گفتگو کنید و از 

 بیجربیات مناست کنندهمعین کنید آیا رشکت عرضه همچنین اند به شام معرفی کنند؛نجام دادهرا ا



 

 

  »دارد یا خیر. را در صنعت شام دهیاز رسویس
سازی پیاده در زمان آغاز«گوید: می CGSرشکت در  وکارهای کسبافزار نرمرئیس بخش  ۵پل مگل

ERPبشناسد. به خوبی را وکار شام کسب ٬افزار و خدماتدهنده نرمارائه رشکت رضوری است که ٬
 ERPراهکار خاص. یک  از اصطالحات فنی گرفته تا وظایف ٬خود را دارد خاص هر صنعت نیازهای

(از وجود  رها خواهد کرد یساز ها و نیاز به سفارشیشام را با کاستی ٬صنایعبرای همه طرحی شده 
  ».مورد نظر خود مطمنئ شوید) ERPسازی سیستم قابلیت سفارشی

  

مدیر بازاریابی در  ۶کیرک همینگر: نان حاصل کنیداز موافقت و همراهی مدیریت ارشد اطمی. ۴
پیرشفت  هنحو  کلیدی در و کنندهعوامل تعیین یکی از«گوید: می Penta Technologiesرشکت 

مدیریت ارشد است. مدیریت ارشد مجبور به درگیری کامل  و همراهی موافقت ERP٬سازی پیاده
ولویت ادر  از شام هرچند درگیری مدیریت و حامیت سازی نیست؛ادهر گام از فرآیند پیدر ه

د از توانمی تخصیص منابع و تسهیل ارتباطات ٬مشخص کردن خط مشی آن به پروژه وشیدن بخ
  »سازی باشد.موفقیت در هر فرآیند پیادهعوامل  ینترمهم

 یرضور «گوید: می Capgeminiبخش خدمات آمریکای شاملی رشکت  رئیسمعاون  ۷ریک هایمر
 ERPانتخاب یک سیستم  وظیفهتیمی که با  هایک نفر از آن حتی اارشد ی نمدیرا گروه ستا

 مصوبات مسیر سازیساده حامی پروژه به عنوانبهتواند می این فرد ٬جدید را دارد همکاری کند
  »کمک کند. پروژه

  

 SAP HANA )Tata Consultancy یس جهانیرئ ۸وامیرامش لیانس :ایجاد کنید راه یک نقشه. ۵
Serviceبلکه در زمان رشوع  ٬فرآیندی هموار نیست کنندهیک نقشه راه فقط تضمین«گوید: ) می

را  ERPمزایای سیستم  هزینه و زمان مورد انتظار برای مشاهده ٬سازمان سازی به ذینفعانپیاده
به  های آنفناوری و وکارکسبمجموعه بزرگ به اداره فرآیند تبدیل نقشه راه  دهد.منایش می
 زنی هاریزی هزینهو همچنین به در کنرتل گرفنت برنامه منوده کمک ای از مراحل مشخصمجموعه

  .»منایدکمک می
وی  ؛»واضح ایجاد کنید خود مسیری ERPسازی بسیار مهم است که برای پیاده«گوید: می ۲باس

خواهند  قرار ERPرا که تحت تأثیر سیستم  هاییدر سازمان خود بخش« که کندیمپیشنهاد 
وکار که انتظار ردی از کسباو مو  ERPجزئیات عملکرد  هاین بخشدر ا مشخص کنید. ٬گرفت

دامنه  متام اعامل کنرتل قوی بر ٬این کار کامل شد که هنگامیرود را رشح دهید. می انبهبودش
  »فرآیندی دشوار است.سازی) پس از آغاز پیاده( ERPتغییر دامنه یک سیستم  ست.اپروژه رضوری 

وکار پیش از مرحله که کسب هاییگام ٬دقیق نقشه راهکنار هم قرار دادن یک با «گوید: می ۷هایمر



 

 

پیامدهای بالقوه و به شناسایی دقیق  این عمل ٬دید باید بردارد را ترسیم کنیدگذار به سیستم ج
  »کند.ها کمک میآناز های کاسنت راه

  

برای ا هرشکتها و سطوح سازمان تشکیل دهید: سازی تیمی از متام بخش. برای رسپرستی پیاده۶
ها و سطوح گرد متام بخشاز  سازی راباید اعضای تیم پیاده ٬سازیکمک به هموارسازی فرآیند پیاده

انند های گوناگون تشکیل شده باشد ماین تیم باید از افراد بخش«گوید: می ۶. همینگرآورند
خرید و انبار.  ٬منابع انسانی ٬حقوق و دستمزد ٬فناوری اطالعات ٬عملیات ٬های حسابداریبخش

اتخاذ مشخص در هنگام نیاز به  راهکاری و دارد باال گیریچنین تیمی نیاز به قدرت تصمیم
  .»خود اختیارات حوزه تصمیامت فراتر از
 Corporation Epicor Softwareمدیر ارشد بازاریابی محصول در رشکت  ۹کریستین هانسن

قرار  مدنظراحتامل  تنهانه ٬ها و سطوحایجاد تیمی از متام بخش واسطهبه هارشکت«گوید: می
 در سازمان کلی بلکه به ایجاد توافقی ٬بخشندرا بهبود میدر پروژه وکار کسب هایمتام بخش گرفنت

 تواند پروژه را به سمت موفقیت هدایت کند.که این می ٬کنندکمک می )ERPسازی جهت پیاده(
باشند مانند  کلیدی هایسمت با کارکنان سازمان چنینی باید شامل برخی ازیناهای تیممتام 

  »و مدیریت اجرایی. ITمدیریت  ٬مدیریت پروژه

  

آلن  ):زمانیکدر را ها سازی کنید (نه همه ماژولرا پیاده ERPیک ماژول از  . در هر زمان۷
های برای مثال ابتدا برنامه«گوید: می Fujitsu Consultingمدیر پروژه در رشکت  ۱۰آلوتالو

های پرداختنی. های دریافتنی و حسابحساب ٬سازی کنید مانند دفرت کلحسابداری خود را پیاده
سازی کنید مانند ماژول منابع های دیگرتان را پیادهماژول ٬ها فعال شدندزمانی که این ماژول

سازی کنید. بسیاری ها را نیز پیادههها و افزونسپس سایر ماژول ٬انسانی و ماژول حقوق و دستمزد
متام سیستم خود  بارهیکو تالش در تبدیل  ۱۱استفاده از رویکرد انفجار بزرگ واسطهبه هااز سازمان

  .»(اشتباهی بزرگ و گران) خورندشکست می یساز در پیاده ERP٬به 

  

  Marketing SolutionsAptمدیرعامل  ۱۲رنهیلکورتیس دا. در امر آموزش کم نگذارید: ۸
ای کامل برای برنامههستند.  سازمان افراد ERP صحیح یک اجرای ترین عاملمهم«گوید: می

هفته اول به  ۶ برای ٬سازیمنابع پیاده بخشی ازمطمنئ شوید ست که اکنید. رضوری  تهیهآموزش 
بی اختصاص میابد. و مشخص کردن نقاط خرا یازموردناداره تغییرات  ٬پشتیبانی از کاربران نهایی

  »جدید است. ERPبرای اطمینان از پذیرش یک سیستم  عامل ینترمهم ٬از پروژه آشکارپشتیبانی 



 

 

این «دهد که میوی توضیح » گذاری ثابتی انجام دهید.برای آموزش رسمایه«گوید: می ۹سنهان
د. اگر پوشی کر است و نباید از آن چشم ERPآمیز کلیدی در استقرار موفقیت یکی دیگر از عوامل

های ابزاری کامل از قابلیت مندیموفق به بهره ٬در اغلب اوقات ٬کارکنان تحت آموزش قرار نگیرند
گذشته های دستی حلشوند و ممکن است ناامید شده و به سمت راهها داده شده منیکه به آن
 ایجادبنابراین ؛ شودباعث اتالف زمان و منابع و پراکندگی در اطالعات میاین عمل که  ٬بازگردند

های با اهداف مشخص و خروجی ٬یک برنامه آموزشی مناسب با نقش هر کاربر در رشکت
  .»مهم استبسیار  ٬شدهیفتعر
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