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مقدمه
برنامهریزی منابع ساااامان (به اختصااار  ،)ERPشااام طیف وساای

اا ف الیتهای مختلف اساات که به بهبود

عملکرد یک ساامان منته م شود و تمام دادهها و فرایندهای یک ساامان را در یک سیستم واحد جمع م کنند.
 ERPیک راه ح سااایساااتم مبتن بر فناوری اطالعات اسااات که به منظور ارتقای مدیریت فرایند و عملیات
ساامان منابع ساامان را به وسیله یک سیستم به هم پیوسته ،به سرعت و با دقت و کیفیت باال در کنترل مدیران
سطوح مختلف ساامان قرار م دهد ERP .تو سط برنامههای کاربردی که شام چندین ایربرنامه کاربردی دیگر
است پشتیبان م شود بطوریکه ف الیتها را در گستره واحدهای عملیات ساامان یکپارچه م سااد .این ف الیتها
م تواند بااه وسااای

اا مدیریت تولید ،خرید قط ات ،کنترل موجودی انبار ،ارساااال مواد به واحدهای تولیدی تا

ردگیری ساافارشااات را شااام شااود ERP .همچنین م تواند ایر برنامههای کاربردی در امینه مدیریت مال و
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مدیریت منابع ان سان

ساامان را هم در بر دا شته با شد .در واقع  ،ERPسامانهای ا ست که دارای اهداف ،اجزا و

محدوده م شخص و م ین ا ست .سی ستم های  ERPسی ستم های مبتن بر کامپیوتر ه ستند که برای فرایندهای
یک ساامان طراح شده و برنامه ریزی ،تولید و پاسخگوی به مشتریان را یکپارچه م کنند.
 DARA ERPک ف الیت های درون ساامان و برون ساامان شما را به یک سیستم یکپارچه تبدی م نماید تا
بتوانید تجارت خود را به روش موثر مدیریت کنید.
به زبان ساده بگوییم
 DARAداشته های شما را به  ERPتبدیل می کند.
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گسترش اندیشه دارا

4

تذکر  :اسناد سیستم مدیریت یكپارچه شرکت گسترش اندیشه دارا تحت کنترل میباشند و تكثیر از اسناد مجاز نیست.

گسترش اندیشه دارا
اهمیت  ERPبرای کسب و کار شما
در حااال کااه هایچ ناارم افاازار کااامل باارای همااهی فرآیناادهای کسااو و کااار وجااود ناادارد ،تکنولااوژی  ERPایاان
توانای را دارد که همواره به بهبود فرآینادهای کساو و کاار بارای بهباود همکااری ،کماک باه تصامیمگیاریهاای
مبتن بر دادههاا و پیشارفت بهارهوری کساو و کاار بپاردااد ERP .ما تواناد بسایاری اا ف الیاتهاای سااامان را
پوشش دهد که برخ اا اصل ترین این فرآیندها عبارتند اا:

✓ امور مالی
یک  ERPمادرن باه شاما داشابوردهای ارائاه ما دهاد کاه یاک نماای کلا اا اماور ماال خاود را داشاته باشاید،
بنابراین م توانید در هار اماان و هار مکاان باه اطالعاات باه موقاع و لحظاهای دسترسا داشاته باشاید .همچناین
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بااه وس ایله خودکااار ساااای کارهااای رواانااه ،خطااا در ورود اطالعااات بااه صااورت دساات را کاااهش م ا دهااد و بااا
داشتن توانای پیگیری خود به تطابق با الزامات قانون برای کسو و کار شما کمک م کند.

✓ منابع انسانی
 ERPراه هااای باارای ماادیریت داده هااای ساااامان و ساااده ساااای کارهااای ماادیریت کارکنااان ماننااد پرداخاات
حقوق ،اساتخدام و ساایر وظاایف ارائاه ما دهاد .شاما همچناین ما توانیاد عملکارد کارکناان را رصاد و چاالش-
های منابع انسان را قب اا اینکه رخ دهند شناسای کنید.

اهمیت  ERPبرای کسب و کار شما
✓ ساخت
در این بخش ERP ،ارتباطات تجاری را بهبود م بخشااد ،فرآیندهای رواانه را خودکار م کند و تولید کنندگان را قادر
م

سااد تا نیااهای م شتریان را برآورده کنند و منابع را با د ستر س به داده های لحظهای مدیریت کنند .این رویکرد،

پروژه و مدیریت هزینه و همچنین برنامه ریزی تولید را بهینه م کند.

✓ زنجیره تأمین
اگر در ساامان شما هنوا هم اطالعات به صورت دست وارد م شود و به دنبال بررس موجودی در انبار خود هستید ،با
خودکار ساای این فرایندها تو سط  ERPم توانید به راحت در امان و هزینهها صرفه جوی کنید .رویکردهای مدرن،
داشااابوردهای توام با هوش تجاری ارائه م دهند تا به شاااما در مدیریت موجودی کمک کند .بنابراین به راحت و در
امان کوتاهتر و با هزینهای کمتر م توانید به برنامه ریزی بهتری برای تولید بپردااید.
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گسترش اندیشه دارا
سه نشانه از اینکه شما به  ERPنیاز دارید
اگر شما در حال خواندن این مطلو هستید و با سی ستمهای قدیم خود دست به گریبانید ،احتماال م دانید که پیاده
ساااای  ERPدر آینده در انتظار شااماساات اما بهتر اساات به نشااانه های بپرداایم که لزوم پیاده ساااای  ERPرا بیان
م کنند:

 -1اگر نرم افزارهای اولیه مانع رشد شما هستند
شاید شما با رویههای اولیهی خود روال کاری خوب دا شتید ،اما اگر نرم افزار ف ل

شما محدودیت های در گ سترش

بااار و توانای ر شد در مقیا س بزرگ دا شته با شد ،امان آن ا ست که سی ستم به کار بگیرید که به ر شد شما کمک
کند.
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 -2اگر با سیستم های مجزا از هم سر و کار دارید
همزمان با تغییرات تکنولوژی ،متوجه م شوید که سی ستم های مختلف و اا هم دور افتادهی شما به شک جزیرههای
منفرد درآمدهاند و با هم کار نم کنند .مثال متوجه شدهاید که نرم افزار حسابداری جدید شما با سی ستم منابع انسان
قدیم شما سااگار نیست و اا اتالف وقت و منابع و تالش برای یافتن راه ح جدید خسته شده اید.

 -3اگر قادر نیستید انتظارات را برآورد کنید
اگر کارکنان و م شتریان شما در حال تغییر ه ستند و سی ستم شما نم تواند با آنها تطبیق یابد ،وقت آن ا ست روی
چیزی سرمایه گذاری کنید که نیاا همه افراد را برآورده کند .اگر احساس م کنید که نم توانید سرمایه گذاری کنید
تا انتظارات مشاااتری را برآورده کنید ،و یا مای نیساااتید که کارکنان خود را به ابزارهای که برای موفقیت نیاا دارند
مجهز کنید ،مشتریان و کارکنان خود را در رقابت ساده اا دست خواهید داد.

کاربردهای ERP
پی شرفت های جدید در فن آوری  ERPم تواند شما را در رقابت سرآمد کند ERP .نه تنها به افزایش کارای کارکنان
کمک م کند ،بلکه فر صت های برای م شارکت بهتر م شتریان را نیز فراهم م کند .یک اا راه های که م توانید اا
مزایای این پیشرفت ها بهره مند شوید ،هوش تجاری است که به شما امکان م دهد:
✓ عملکردهای اصل خود را با  ERPبه روا کنید
✓ اا داده های که توسط هوش تجاری تحلی م شوند برای کمک به کارکنان جهت یافتن فرصت های کسو و
کار جدید استفاده کنید
✓ ساخت و متناسو ساای برنامه های که نیااهای تجاری تان را برآورده م کنند بدون اینکه به توس ه نرم افزار
نیاا داشته باشید

گسترش اندیشه دارا
چرا بعضی سازمانها برای پیاده سازی  ERPتردید دارند؟
با وجود تمام گزی نه های که  ERPدر اختیار قرار م دهد ،برخ اا سااااامان ها دالیل دارند که باعث تردید در
استفاده اا  ERPم شود .اما تردیدها راه ح دارند:
تردید :از کجا بدانیم که  ERPمناسب برای سازمان ما کدام است؟
الام نی ست نرم افزار منا سب برای ح همه چیز پیدا کنید! در واقع  ERPباید بتواند بهترین فرایندهای ک سو و کار
شما در حال حاضر را استفاده کند و آنها را تحت یک سیستم به هم متص کند تا هر فردی در ساامان شما اطالعات
درست ،دقیق و مورد نیاا خود را ببیند.
تردید :ما توان پرداخت برای پیادهسازی یک  ERPبزرگ را نداریم!
اجرای یک  ERPنباید به صورت همه چیز یا هیچ چیز پیشنهاد شود! ماژول های این  ERPبسته به نیااهای کسو و
کار شما م تواند به طور جداگانه خریداری شود .این کار به تیم شما کمک م کند تا خیل آسانتر بخشهای ERP
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را پیاده ساای کنید و به صرفه جوی و بهینه ساای در سرمایه گذاری برای یک نرم افزار بزرگ کمک م کند تا قب
اا هر اقدام بتوانید بررس کنید آیا ماژولهای اضافه شده به کار م آیند و اراش پرداخت دارند یا نه و اا اتالف هزینه
جلوگیری شود.
تردید :ما نمی خواهیم سیستم هایی را که اکنون در اختیار داریم ،از دست بدهیم.
 ERPکه شما انتخاب م کنید باید با آنچه که شما در حال حا ضر اا آن ا ستفاده م کنید کار کند ،به عالوه شام
ویژگ های باشااد که در راه رشااد و پیشاارفت آینده به کمک شااما بیاید .به عنوان مثال ،اگر نرم افزارهای دارید که
بخش های مال  ،انجیره تأمین و تولید شااما را پوشااش م دهند ،الام نیساات آنها را کنار بگذارید و نرم افزاری را اا
صفر به کار بگیرید و با حجم عظیم اا انتقال اطالعات و اتالف انرژی و هزینه ی آمواش مواجه شوید! فقط کافیست
یک  ERPبیابید که مولفهی هوش تجاری قوی را به وجود آورد و فرآیندهای شاااما را یکپارچه کند و موق یت برنامه
ریزی و رشد شما را بهبود بخشد.

با توجه به نیازها و تردیدهای موجود ،انتخاب یک شریک و همراه در م شاوره ،ارائه و پیاده سازی فناوری
اهمیت پیدا می کند و ما در شرکت گ سترش اندی شه دارا همراه شما خواهیم بود تا بهترین گزینه برای
بهبود ک سب و کار شما را بیابیم و در کنار شما گامی بزرگ برای ر شد ،پی شرفت و رقابت برداریم .ما با
توجه به شننناختی که از صنننایع و فرآیندهای کاری داخلی داریم با طراحی سننامانه برنامه ریزی منابع
سازمانی دارا معتقدیم که قادر به ارائه پی شنهادی ه ستیم که می تواند به بهبود سطح کیفی عملكردها و
شاخص ها منجر شود و سازمان های متو سط و بزرگ را به چابكی بیش از پیش بر ساند ،ر ضایت شغلی را
در کارکنان افزایش دهد ،از اتالف منابع جلوگیری کرده و ذینفعان را با سوددهی باالتری مواجه کند..
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گسترش اندیشه دارا
چرا  DARA ERP؟
 DARA ERPکل فرآیندهای درون سازمانی و برون سازمانی شما را به یک سیستم یکپارچه تبدیل
می نماید تا بتوانید تجارت خود را به روشی موثرتر مدیریت نمایید.

برای راه انداای  DARA ERPنیاای نی ست که نرم افزارهای ف ل خود را کنار بگذارید و به نرم افزار جدیدی کوچ
کنید تا هم متحم هزینه های کنار گذاشااتن نرم افزار قدیم شااوید هم مجبور به صاارف هزینه برای خرید نرم
افزار جدید و همچنین ایجاد مقاومت افراد درون سااااامان برای تغییر نرم افزار و امان بر بودن انتقال اطالعات و
آمواش پرساان ! ما این قابلیت را به شااما ارائه م دهیم تا با حفظ همان برنامه های قدیم  ،به یکپارچگ مورد

Rich Idea Expanse Company
12

نیاا در  ERPبرسید و با امکانات به روا ،کارای سیستم شما افزایش یابد.
به زبان ساده بگوییم
 DARAداشته های شما را به  ERPتبدیل می کند

 DARA ERPبا بهره اا هوش تجاری گزارشات و داشبوردهای مدیریت ارائه م دهد که به کمک آنها م توانید
جریان نقدینگ  ،دارای ها و سودآوری ساامان خود را مدیریت نمایید.

فرق نم کند کجا تجارت م کنید؛  DARA ERPم تواند چالش ها و نگران های رواانه شاااما را اا میان
برداشته و تمام اجزاء مرتبط با تجارت شما را با اطالعات پشتیبان ،قاب وثوق و تأیید شده به یکدیگر متص نماید.

چرا  DARA ERP؟
 ERPبا ماهیت  REAL-TIMEو استفاده اا فضای ابری م تواند در هر لحظه و در هر مکان اا دنیا که هستید و
با هر و سیله ی مت ص به اینترنت ،گزار شات و اطالعات مورد نیاا شما را فراهم آورد و شما بدون اا د ست دادن
وقت ،و ب نیاا اا گزارش گیری های قدیم و وقت گیر ،همیشه اا وض یت ساامان و یا مجموعه ی تحت مدیریت
خود باخبر باشید.

رویکرد دارا مبتن بر تکنولوژی  ERPاست اما با ارائه گزینه های متنوع و سه  ،پیاده ساای و استفاده اا آن را به
شدت مقرون به صرفه م کند .چراکه پلتفرم دارا بسته به نیاا هر ساامان متناسو ساای م شود و رویکرد همه
چیز یا هیچ چیز را ندارد.

دارا هسته ای قدرتمند مبتن بر هوش تجاری ( ،)BIمدیریت ارتباط توس ه یافته ( )XRMو مدیریت پروژه ()PM
دارد و با نگاه فرآیند محور امکان ت ریف هر فرآیند ساااامان را در خود دارد و بدین ترتیو نیاا ساااامان برای
اسااتفاده اا بساایاری نرم افزارها را مرتفع م کند و نرم افزارهای درحال اجرا در ساااامان هم تحت عملیات دارا
یکپارچه م شوند و بهبود عملکرد را فراهم م آورند.

گسترش اندیشه دارا

Rich Idea Expanse Company
تذکر  :اسناد سیستم مدیریت یكپارچه شرکت گسترش اندیشه دارا تحت کنترل میباشند و تكثیر از اسناد مجاز نیست.

15

گسترش اندیشه دارا
مراحل اجرا و پیاده سازی
شرکت گ سترش اندی شه دارا با دا شتن دانش الزم در زمینه شناخت ،طراحی ،ا ستقرار ،آموزش ،راهبری و
پایش سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی دارا روش اجرای کار را به شرح ذیل ارائه می دهد:
پس از ابالغ قرارداد جهت هماهنگی در اجرای پروژه جلسنه ای با حضنور مدیران کارفرما و کارشنناسنان
مربوطه به منظور برر سی کلیات کار و نحوه اجرای پروژه تو سط مجری و تعامل بی شتر بین کارفرما و مجری
برگزار می گردد.
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مرحله اول شناخت:
در این مرحله با ا ستفاده اا تکنیکهای الام ،مجری اقدام به شنا سای و ض یت موجود ساامان کارفرما نموده و شرح
وظایف طرفین جهت انجام پروژه تهیه م گردد .
خروج های این مرحله به شرح ذی م باشد:
✓ شرح وظایف جهت استقرار سامانه برنامه ریزی منابع ساامان دارا
✓ گزارش محرمانه مرحله شناخت

مرحله دوم طراحی سیستم و ایجاد زیر ساخت ها و بسترهای الزم :
در این مرحله کلیه ایرساااختهای الام توسااط مجری شااناسااای و نیاامندیها به کارفرما جهت بررس ا و تأیید ارسااال
م شود که این ایر ساختها شام مشخ صات سخت افزاری رایانه ها ،بررس مشخ صات و تهیه رایانه دسکتاپ مورد
نیاا ب نوان حافظه ی پایگاه داده  ،پیکر بندی شبکه های داخل و سی ستم ذخیره اطالعات پ شتیبان داده ها و  ...که
بسته به نیاا پروژه متغیر خواهد بود بررس م گردد .
خروج این مرحله به شرح ذی خواهد بود:
✓ طراح فرآیندها
✓ م ماری سیستم
✓ استقرار ایرساختها و بسترهای الام

گسترش اندیشه دارا
مراحل اجرا و پیاده سازی
مرحله سوم استقرار و آموزش :
در این مرحله که ب نوان مهمترین بخش اجرا به حساب م آید مجری خبره پس اا نهای نمودن طراح سامانه برنامه
ریزی منابع ساامان دارا برا ساس م ماری مورد نیاا کارفرما پیاده ساای و ا ستقرار را انجام م دهد و ب صورت منظم
آمواش های راهبری و کاربری سیستم توسط مجری صورت م پذیرد.
خروج این مرحله به شرح ذی م باشد:
✓ مجری مطابق برنامه امانبندی استقرار سیستم و آمواشهای مورد نیاا کاربران در مح کارفرما را ارایه خواهد نمود
✓ درصورت تشخیص کارفرما به افزایش امانهای آمواش وت داد نفرات مجری نسبت به این افزایش اقدام خواهد نمود
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✓ آمواش ( Administratorنماینده کارفرما( )که بصورت آمواش حین کار خواهد بود)

مرحله چهارم راهبری:
در این مرحله اجرای آامایش ا سااامانه ایر نظر نماینده کارفرما توسااط تیم مجری صااورت م پذیرد .نتایج حاص ا اا
ا ستقرار سیستم مذکور در قالو گزارش تکمیل به مدیریت کارفرما ارسال م گردد و در ادامه ب د اا باانگری مدیریت
و جمع بندی ،گزارش نتایج استقرار سیستم به کارفرما تحوی خواهد شد .

مرحله پنجم پایش و پشتیبانی :
در این مرح له براساااااس بر نا مه ا مان

مدون مجری با ه ماهنگ

کارفر ما به پایش مساااتمر سااایساااتم

پرداخته و در صورت بروا مشکالت نسبت به رفع آن اقدام م نماید.
امان این پشتیبان براساس نیاا کارفرما مشخص م گردد.

پایش و
پشتیبانی

راهبری
استقرار و
آموزش

طراحی
شناخت

مرحله پنجم

مرحله چهارم

مرحله سوم

مرحله دوم

مرحله اول
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گسترش اندیشه دارا
نمودار سازمانی پروژه و تعهدات طرفین

سازمان کارفرما

سازمان مجری

مدیر پروژه

مدیر پروژه

کارشناس پروژه
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امنیت و بانک
اطالعات

معمار سیستم

سازمان کارفرما:
✓ مدیر پروژه  :شرکت در جلسات و تایید صورت وض یت های مجری
✓ کارشناس  :پیگیری و هماهنگ با ساامان مجری وکارفرما

سازمان مجری:
✓ مدیر پروژه  :شرکت در کلیه جلسات کارفرما و نهای ساای و آمواش کلیه مراح اجرا
✓ کارشناس ارشد تحلی سیستم :بررس و پیاده ساای فرآیندهای موجود ساامان
✓ کارشناس ارشد م ماری سیستم :طراح و پیاده ساای سامانه
✓ کارشناس بانک های اطالعات  :مستند ساای و تهیه بانک اطالعات مورد نیاا

تحلیل گر
سیستم

تعهدات کارفرما:
✓ فراهم کردن شرایط مناسو برای استقرار سامانه
✓ کارفرما موظف اسااات فردی واجد شااارایط اا میان مدیران خود به عنوان نماینده مدیریت با اختیارات الام و
کاف جهت حضااور ف ال در کلیه دوره های آمواشا  -کارگاه و انجام تکالیف و وظایف مربوطه را به مجری
م رف کند.
✓ کارفرما موظف اسااات همکاری و مشاااارکت ف ال در تدوین برنامه امانبندی برای برنامهریزی و اجرای
آمواشهای مورد نیاا و انجام ف الیتهای ت یینشده اا جانو مجری مطابق برنامههای مذکور داشته باشد.
✓ کارفرما مت هد به همکاری و م شارکت در رفع مغایرتهای ت یین شده مطابق گزار شات ار سال اا سوی مجری
جهت رسیدن به اهداف قرارداد م باشد.

تعهدات مجری:
✓ مجری باید ت هدات مربوط به این قرارداد را با به کاربردن روشها و اصول پذیرفته شده متداول فن و علم به انجام
برساند و کارشناسان که جهت اجرای مفاد این قرارداد به خدمت م گیرد را اا بین افراد واجد شرایط تخصص
انتخاب نماید.
✓ مجری میبایست کلیه اطالعات و اسناد مربوط به کارفرما را محرمانه تلق نموده و اا انتقال آن به غیرخودداری
نماید.
✓ مجری باید در جلسات مرتبط با این قرارداد که با هماهنگ طرفین ت یین میگردد ،حضور یابد.
✓ مجری مت هد م گردد طبق گانت چارت اجرای پروژه عم نماید.
✓ مجری موظف است کلیه مشکالت اجرای که مانع اا پیشرفت عملیات پروژه میشود را در اسرع وقت به شک مکتوب
به اطالع کارفرما برساند و مراتو را تا اخذ تصمیم نهای پیگیری نماید.

گسترش اندیشه دارا
برنامه زمانبندی
برنامه امانبندی طراح  ،استقرار ،آمواش ،راهبری و پایش سامانه برنامه ریزی منابع ساامان دارا ب د اا
مرحله شناخت در امان ارائه گزارش وض یت موجود ساامان کارفرما تقدیم م گردد.
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