
[Document title] 
 

1 
 

                                                                                                           بسمه تعالی                                                                                        

         سوم  شماره :در بارز                                                   SAPقایع نامه پروژهگروه صنعتی بارز                                                                          و       

 1396  دی 11  تاریخ انتشار :                         بارز  اجرای پروژه سپ در  یو چالش ها دستیافت ها                                                           

                                                                                                

 

  

 

 

رائه میدهیم که متاسفانه جناب آقای مهندس جعفری ، بنیان گذار این وقایع ادر حالی خدمتتان با یاری خداوند متعال را در بارز  SAPشماره وقایع نامه پروژه  سومین

خود و بی منت رخت بر بستند و به دیار باقی شتافتند. مهندس عبدالرضا جعفری طی سالها خدمت صادقانه  برای همیشه پروزه از میان مانامه و یکی از حامیان اصلی این 

روژه آماده این صنعت کمک نمایند و در این راه تالش بسیار نمودند. ایشان طی پنج سال گذشته در پمحصوالت در به پیشرفت کمی و کیفی همواره سعی بر آن داشتند 

از درگااه وی شایسته ادامه دهیم و سازی ای آر پی ، ارزیابی های اولیه ، انتخاب نرم افزار و شرکت پیاده ساز کمک شایانی نمودند . امید است بتوانیم راه ایشان را به نح

 و برای خانواده محترمشان صبر مسالت داریم.خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی 

 چیست ؟  SAPایای پیاده سازی مز

 SAP (SAPرا باا اساتناد باه مهالاه ارزیاابی عملکارد  SAPاز مزایای پیاده سازی راهکار سازمانی  در هر شماره یکی سعی بر آن داریم تا به بعد  در این شماره 

Performance Benchmarking ) بیان نماییم. همانطور که در شماره قبل عنوان شد ، دو ویژگی اصلی پیاده سازی هرERP   : یکپارچگی داده"عبارتند از-

 خواهد بود : به شرح زیر SAPاز پیاده سازی یکی از مزایای حاصل  . با توجه به این ویژگیها "روش-فرایندهای به"و برخورداری و پشتیبانی از  "ای

 ( :Turning Challenge into Opportunity) فرصت تبدیل چالش به

 توسا  سیساتم گزارش های استاندارد می تواند به صورت خودکااره این طریق که ب  .دهد کاهشرا  زمان چرخه تولید %48 دمی توان SAPپیاده سازی نرم افزار        

 فرایندهای  SAPنرم افزار . امروزه موفهیت به معنای تولید محصول با کیفیت باالتر و هزینه کمتر می باشد. باشد رمندان خارج از تولید قابل دسترسشده و توس  کا تولید

 . ایان نارم افازار  شودبه شرکت ها در زمینه عملکرد بهتر و کارایی بیشتر کمک می  از این طریق  ونموده پشتیبانی را برنامه ریزی تا تولید محصول مختلف سازمان از 

 طراحی محصول تا بازنشستگی آن )طراحی ، توسعه ، مهندسی ، تولید ، آزمایش و تهاضای بازار( به بهترین نحو ممکن هدایت می نماید.از مرحله کلیه فرآیندها را 

، برنامه ریازی، تولیاد و و توسعههیق ، تحطراحی محصولبخش های یندهای کسب و کار در شرکت ها در قرن بیست و یکم نمی توانند بدون یکپارچه سازی فرا        

تر می  با هزینه های پایین مدیریت کیفیت رشد قابل مالحظه ای داشته باشند. شرکت های تولیدی برای ماندن در بازار رقابتی ناچار به ارائه بهترین محصوالت و خدمات

به عبارتی  ، حفظ ساختارهای پیچیده محصول و بهبود مستمر طراحی می باشند.رینوآو ها ناگزیر به بهینه سازی در زمینه باشند. جهت دستیابی به این هدف این شرکت

شارکت را  ،، تکنولوژی ها و عوامل موثر بر ساودآوریون یکپارچه سازی گسترده فرایندهاها نمی توانند بد . سازماندیگر موفهیت به معنای توانایی تغییرپذیری می باشد

ساوابق فاروش و  ،وی اطالعات یکپارچه )طراحی محصول، تحهیاق و توساعه، تولیاد و مادیریت کیفیاتپیچیده مستلزم مرور جامع بر ر مدیریت کنند. اداره این فراینده

 .، تجزیه و تحلیل عملیات و سودآوری سازمان داشته باشداند تاثیر بسزایی در تعیین اهداف( می باشد. دراختیار داشتن اطالعات جامع می توبازاریابی و خدمات

 پروژه   Exploreفاز  مراحل اجرائی

مربوط به مدیریت کیفیت  جلسه 4جلسه آن مربوط به کارگروه فروش و  2جلسه آن مربوط به کارگروه مالی ،  5جلسه لغو شده است که  11جمعا  ذیلبرطبق جدول 

نشان می دهد .نمودار زیر درصد تعداد جلسات برگزار شده کارگروه های پودمان های مختلف را  .بوده است
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 درصد جلسات برگزار شده در فاز کاوشگری

    

 اجرائیات پروژه

تشکیل گردید . در ایان  96-09-13در تاریخ وم کمیته راهبری پروژه سرین وضعیت پروژه و تصمیم گیری در مورد برخی مسائل پروژه ، جلسه بررسی آخدر جهت       

پاسخگویی دقیق و به موقع به ایشو های اختصاص یافتاه باه هریاک از کااربران کلیادی و مسائل پروژه و ارائه راه حل های الزم ، موضوع  از جلسه ضمن طرح برخی

جارا  پاروژه تااخیر ا ببجانشینان آنان از مهمترین مسائل مطرح شده از طرف مدیریت شرکت سامه ارا بود که اعالم نمودند تاخیر در پاسخگویی به ایشیو ها مسالما سا

ر گردید در جلسه بعدی کمیته راهباری تااخیر هریاک از چیک از واحد ها نخواهند پذیرفت و مهرهیچ تاخیری را از هی آقای مهندس عباسی اعالم نمودند خواهد گردید؛

 الم گردد.اخیر پروژه شده اند اعو سبب ت کاربران و جانشینانان به همراه نام صاحبان فرآیند هایی که به ایشیو ها در زمان مهرر پاسخ ندادند

طباق نمودارهاای  (PMO  BRG-1مستخرج از برنامه)آن  گریفاز کاوش برای کل پروژه و همینطور فاز های آماده سازی و  96-10-06تا آخر هفته منتهی به پروژه 

 ..ارائه گردیدصفحه بعد 

 

 

  فاز آماده سازی پیشرفت 

 پیشرفت کل پروژه 

 فاز کاوشگری پیشرفت 

 پیشرفت کل پروژه 

  06/10/96به روز شده در 
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باودن جلاوتر از بوده است که حکایت برنامه ریزی شده  %40 مهابلدر  %45 ، 06/10/96تا آخر هفته  پیشرفت واقعی پروژهمشخص می شود که نمودار باال با مالحظه 

آمادگی هائی است کاه قبال از زودتر تمام شدن فاز آماده سازی بوده که آنهم به خاطر دلیل این جلوتر بودن از برنامه نیز  دارد .تنظیمی برنامه نسبت به پیشرفت بودجه 

 .  وع پروژه در کل گروه بوجود آمده  است شر

 مدیریت تغییرات سازمانی در پروژه

 ون مشترکی دارند: ممض ، ناموفقی کسب و کار بعد از طرح های ابتکارواکنش متداول رهبران            

 "هر عدم موفقیت ، شکستی در مدیریت کردن جنبه های انسانی تغییر است "                                   
ی پروژه شان زیر در بارهور فنی و مدیر سئوال رهبر پروژه، مشا 327 ، از در یک مطالعه از شرکت هایی که تغییرات کسب و کار عمده ای را پیاده سازی کردند            

 پرسیده شد:

 اگر شما فرصت دیگری برای انجام این پروژه داشتید چه کار متفاوتی را در دستور کار قرار می دادید؟""                            

 متداول ترین پاسخ بدین قرار بود :            

 مدیریت تغییر برنامه ریزی شده و موثر"ی " بکار گیری یک برنامه                            

د که بینش کافی از بازار نداشتند متداول طراحی تاکید نکردند. آنها نگفتن بطور حیرت آوری شرکت کنندگان این مطالعه بر روی موضوعاتی چون تکنولوژی یا             

 .مانع برای موفهیت ، فهدان برنامه ای برای مدیریت تغییر بود ینتر

 ییر یک فرآیند استتغ 

شاود ،و بلتباع ر فه  در یک لحظه پیاده سازی نمیتغیی مدیران نباید تغییر را صرفا برگزاری یک جلسه یا نوعی آگهی دادن و یا اطالع رسانی بپندارند.                     

، باید در همه مراحل فرآیند تغییر آشاکار و یابد. نهش مدیر در تغییر ت تهلیلنهش رهبران کسب و کار نیز در مدیریت کردن تغییر نباید به یک مداخله کوتاه مد

 فعال باشد.

بار اسااس  ارارائه شده عکس العمل کارکنان سازمان را در مراحل پروژه نشان می دهد این نماود SAPی پیاده سازی نمودار زیر که بر طبق متدولوژ

 تجربیات هزاران پیاده سازی  پروژه در کشور های مختلف و سازمان های مختلف تهیه شده و برای عموم سازمان ها صدق می کند .

 

 
 

 

 اده سازی کاهش داد.غییرات عمق و ارتفاع این منحنی را در مراحل مختلف پیچگونه می توان از طریق مدیریت ت در شماره آینده توضیح داده خواهد شده که         
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 پیش روبرنامه های 

 از قرار زیر است : ها پرداخته شود به آندر ماه آتی که قرار است برنامه های پروژه 

 ی ایجاد شده در جیرا توس  کاربران کلیدی و جانشینان آنهام و بستن تمام ایشیو ها و تسک هااتما -1

 برگزاری کارگاه های بلو پرینت خوانی  -2

 تشریح آخرین وضعیت پروژه و الزامات اجرائی جدید مطرح شده در پروژه  -

 ، تغییر سازمانی و...یر فردی، تغیول مدیریت تغییر، گام های تغییرارائه اص -

در یکی از شهرهای مرکزی ایران باا حضاور از ابتدای خرید مواد تا تولید و فروش محصول  –ی با محتوای  اجرایی نمودن یک سناریو در سیستم سمینار برگزاری -3

  تمام کاربران کلیدی و جانشینان آنها صاحبان فرآیندها و  ،مدیریت محترم عامل

 

 تشکر و قدردانی  

ناارر خاارجی پاروژه  همچنین آقای یوسفی )مشاور بارز کردستان( و )مشاور بارز( از مشاوران داخلی پروژه بخصوص آقای نوروزی جای خوشوقتی است کهبسیار 
 ساز پیاده عنوان شرکتبکه  همکاران شرکت سامه آرااز دانی نمائیم همچنین جا داردرنمایند تشکر و قدپروژه یاری می که هرچه بیشتر ما را در ارتها  کیفیتآقای آلپر 
وضاعیت هاا ریاک از پودماانکلیدی  و جانشینان کاربران کلیادی هها ، کاربران مدیران و صاحبان فرآیند ازکارگروه های فاز کاوشگری شرکت کرده و و در جلسات 
.  اندکرده و آنرا مطلوب ارزیابی نموده تشکرمشارکت بسیار خوب  این کاربران  و هافعالیتاز ، کنندبررسی می آیندهبرای بارز را  ی متصور در سازمانهافرصتموجود و 

 ها با تیم پیاده ساز تا پایان پروژه ادامه داشته باشد . هار امیدواری کنیم که این همکاریتشکر و قدردانی کرده و ار رد از این همکاری صمیمانه عزیزانهمینجا جا دا
 

 


