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ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ  ERPازﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ٬زﻣﺎنﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ
) ITﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد ٬ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﺧﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از آن وﺟﻮد دارد .ﺳﺎﯾﺖ  CIO.comﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷام در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪﺳﺎز ٬از ﻣﺠﺮﯾﺎن  ٬ITﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن  ERPو ﻣﺸﺎوران ﻓﻨﺎوری ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوژه  ERPﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ  ERPﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻮل ٬ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﻣﺎن زﯾﺎدی دارد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ERPﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷام در اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدش ﮐﺎری ﺳﺎده و ﻣﺆﺛﺮ و ﺣﺬف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺿﻌﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ERPﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪﺳﺎز ﺷﻮد )اﻓﺰاﯾﺶ وﻗﻔﻪﻫﺎ
و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮهوری(.
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷام از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ERPﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ٬ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪاﮐرثی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﺠﺎد
ﻣﺸﮑﻼت ٬ﺳﺎﯾﺖ  CIO.comدهﻫﺎ ﺗﻦ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ) ERPﻣﺠﺮﯾﺎن و ﻣﺸﺎوران  ITو ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن  (ERPرا
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ درزﻣﯿﻨ ٔﻪ  ERPو راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آنﻫﺎ ﯾﺎ
ﺣﻞ آنﻫﺎ را ﴍح دﻫﻨﺪ ۱۳ .اﺷﺘﺒﺎه راﯾﺞ در  ERPو راﻫﮑﺎر ﺣﻞ آنﻫﺎ در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:

اﺷﺘﺒﺎه  .۱ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺿﻌﯿﻒ :ارﯾﮏ ﮐﺎس ۱ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ERPﴍﮐﺖ  Sageﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺮوژه  ERPﺷام ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ٬داﺷنت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺎﻣﻼً ﴐوری اﺳﺖ .ﺷام
ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ منﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ  ERPﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
ﮐﻮﯾﻦ ﺑﯿﺴﻠﯽ ٬ ۲ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﴍﮐﺖ ) VAIاراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﻧﺮماﻓﺰار و راﻫﮑﺎرﻫﺎی  ERPﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺑﺰرگ( ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار  ERPﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﺪارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮوژه  ERPﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آنﻫﺎ درک ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺪاﮐرث ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ERPﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ داﺧﻠﯽ از متﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺴﻠﯽ ۲ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ از ذﯾﻨﻔﻌﺎن در متﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﴍﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽﻃﺮف ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﻫﮑﺎرﻫﺎی
 ERPدر ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﺷام را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

اﺷﺘﺒﺎه  .۲ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن  :ERPﺷﺎون ﮐﯿﺴﻤﻮر ۳رﺋﯿﺲ ﴍﮐﺖ Casemore & Co.
)اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻣﺸﱰﯾﺎن  ERPﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﺸﱰﯾﺎن ﻣﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ  ERPﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ٬اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
 ERPﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ٬از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ٬ﮐﻤﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﻬﱰﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ٬«.وی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ درﺑﺎره ﺳﺎﯾﺮ ﴍﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﻧﺎم ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﴍﮐﺖ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ )ﻧﺨﻮاﺳﺖ( ﮐﻪ ﻧﺎم ﺣﺪاﻗﻞ
ﺳﻪ ﴍﮐﺖ را ﺑﻪ ﺷام ﺑﺪﻫﺪ ٬او را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ دردﴎ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ .ﺷام ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﴍﮐﺖﻫﺎی

ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه متﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﻧﺮماﻓﺰار ٬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﺶ و ﻧﯿﺰ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺤﺚ
و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

اﺷﺘﺒﺎه  .۳ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ :ﺟﺎن ﻫﻮﺑﻠﺮ ۴ﻣﺪﯾﺮ ﴍﮐﺖ MorganFranklin
) Corp.ﻣﺸﺎور ﮐﺴﺐوﮐﺎر و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﻨﺎوری( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ERPﻣﺎ ٬ﻓﻘﻂ  ۴۶درﺻﺪ از
ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ  ERPﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺎن آﮔﺎﻫﯽ و درک ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﴍﮐﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی  ERPﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪون
آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﴍﮐﺖﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ٬امتﺎم ﴎﯾﻊﺗﺮ ﮐﺎرﻫﺎ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺷﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ٬«.وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ٬ارﺗﻘﺎ و ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ
ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و اﺣﺘامل ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺸﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ«.
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻮﺑﻠﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از متﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﺷﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪﺻﻮرت
دورهای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮐﺪامﯾﮏ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻨﺒﻊ داﻧﺶ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮﺷنت اﺳﻨﺎد آزﻣﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ٬اﻧﻄﺒﺎق و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

اﺷﺘﺒﺎه  .۴دﺳﺘﮑﻢ ﮔﺮﻓنت زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮردﻧﯿﺎز :ﺟﯿﻤﺰ ﻣﺎﻟﻮری ۵ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ  e2b teknologiesاﻋﺘﻘﺎد دارد
»متﺎم ﴍﮐﺖﻫﺎ زﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ERPﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺴﯿﺎر دﺳﺘﮑﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ؟ زﻣﺎن ﻻزم را ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮ
 ۱۰۰ﺗﻘﺮﯾﺐ زد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ۲۰ﻫﺰار دﻻری ٬در ﺻﻮرت ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻣﺸﺎور
ﺗﺄﯾﯿﺪﺷﺪه در ﺣﺪود  ۲۰۰ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر و ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ٬اﻟﺒﺘﻪ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
دارﯾﺪ زﻣﺎن ﻓﻮق ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ «.ﻣﺎﻟﻮری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی  ERPﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺷﺘﺒﺎه  .۵ﻧﺪاﺷنت اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﯿﻢ از اﺑﺘﺪای ﮐﺎر :ﺑﯿﺴﻠﯽ ۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ٬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از اﺑﺘﺪای ﯾﮏ
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی  ERPاﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﺗﯿﻢ ﻗﺮار منﯽدﻫﻨﺪ «.وی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی  ERPﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺑﮕﯿﺮد و اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ در متﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﴍﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ٬اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت رخ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ٬ﺧﯿﻠﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮ روی ﮔﺮﻓنت ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺟﺮاﯾﯽ )از ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه( ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻧﺪ ﺑﺠﺎی آنﮐﻪ ﴍﮐﺎی ﮐﻠﯿﺪی
ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی را از ﴎاﴎ ﺳﺎزﻣﺎن )ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ٬ﻋﻤﻠﯿﺎت ٬ﺗﻮﻟﯿﺪ ٬ﺧﺮﯾﺪ ٬اﻧﺒﺎر و  (ITدر ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﮔﺮد آورﻧﺪ .ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی  ERPﻧﺎﻣﺰد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ
اﻣﮑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﯿﻢ را از اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.

اﺷﺘﺒﺎه  .۶ﻋﺪم اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی :ﯾﻮآو وﯾﺰ ۶ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ) Realizationﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ERPﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد ٬ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺧﯿﺮات را ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﺷﺘﺎب دﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﻨﺪوﻇﯿﻔﮕﯽ اﺳﺖ «.وی اﻋﺘﻘﺎد دارد »اﻓﺮاد زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﭼﻨﺪوﻇﯿﻔﮕﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪاوم وﻇﺎﯾﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ٬ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪﺗﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ٬«.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻣﺪﯾﺮان  ITﺑﺎﺷﺪ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﯿﺴﺘﻢ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ زﻣﺎن
اﻧﺠﺎم ﻫﺮ وﻇﯿﻔﻪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ٬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان
اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی  ERPﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻗﯿﻖ دارﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪﻣﺤﺾ درﯾﺎﻓﺖ اﺧﻄﺎر وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪﴎﻋﺖ ﺣﻞ منﺎﯾﻨﺪ و از اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺧﯿﺮات ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ«.

اﺷﺘﺒﺎه  .۷ﻋﺪم ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در آﻣﻮزش و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ :ﮐﺎس ۱ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »ﮐﻤﺒﻮد آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی  ERPاﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺰاری ﮐﺎرﮐﻨﺎن از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮد ٬زﯾﺮا آن را منﯽﻓﻬﻤﻨﺪ .ﻣﻄﻤﱧ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ و راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ٬ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷام در  ERPﺷﻮد«.
ﮐﻮﯾﻦ ﻫﺮﯾﮓ ۷رﺋﯿﺲ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ) GSIﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی  ERPﺑﺎ متﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت Oracle’s
 (JD Edwardsﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش و ارﺗﺒﺎط ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺷام ﻧﺒﺎﺷﺪ ٬درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺎﺣﺐ
ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ از  Excelﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ«.

اﺷﺘﺒﺎه  .۸دﺳﺘﮑﻢ ﮔﺮﻓنت اﻫﻤﯿﺖ دادهﻫﺎی دﻗﯿﻖ :ﺳﯿﺴﺘﻢ  ERPﺷام ﻓﻘﻂ ﺑﻪاﻧﺪازهای ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
دادهﻫﺎی دروﻧﺶ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی  ERPﺷام ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ٬ﻣﺎرﺗﯿﻦ
ﻟﯿﻮﺳﮑﻮ ۸ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪای ) iDatixﯾﮏ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮔﺮدش ﮐﺎر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻨﺎد( ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﴐوری اﺳﺖ از اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﺎراﻣﱰﻫﺎی دارای روﯾﻪ را در ﺟﺎی
درﺳﺖ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﺣﺘامل ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺪ«.

اﺷﺘﺒﺎه  .۹ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓنت روﯾﮑﺮد ﺳﯿﻨﮏ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ )ﺗﻮﻗﻊ ﺣﻞ متﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺳﻂ  :(ERPاﮐﺎن اﯾﺰا ۹ﻣﻌامر ﻧﺮماﻓﺰار
در ) NetFoliageﴍﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ وبﺳﺎﯾﺖ( ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ERPﭼﻘﺪر ﻗﺪرمتﻨﺪ
ﯾﺎ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ٬درﻫﺮﺣﺎل ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﺶ متﺎم ﻣﻨﻄﻖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر را ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ
در زﻣﺎن ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی  ERPرخ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ  ERPﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ متﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﯾﮏ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ٬ﴍﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی زﻧﺠﯿﺮه ارزش و ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ دوم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد«.

اﺷﺘﺒﺎه  .۱۰ﻋﺪم ﺣﺬف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ :ﺟﺎن ﭘﯿﭽﯿﻮﺗﻮ ۱۰رﺋﯿﺲ ﴍﮐﺖ ) Accentureﻣﺪرنﺳﺎزی و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ( اﻋﺘﻘﺎد دارد »اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺣﯿﻦ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی  ERPﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪای ﺑﺮ روی ﺣﺬف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ ٬ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ  ERPاﺳﺖ ﮐﻪ متﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از آن آوﯾﺰاناﻧﺪ .ﻧﺮماﻓﺰاری دﯾﮕﺮ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آن و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ارﺗﻘﺎ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ٬درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖ
ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ERPدر ﺳﺎده و ﻣﺆﺛﺮ ﮐﺮدن ﮔﺮدش ﮐﺎر و ﮐﺎﺳنت از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺿﺎﯾﻌﺎت اﺳﺖ«.

اﺷﺘﺒﺎه  .۱۱ﻧﺪاﺷنت ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺸﺎر واﻗﻌﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﻫﺮﯾﮓ ۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷام منﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ
اﺳﺎس آزﻣﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺳﺘﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ٬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
آزﻣﻮن را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﺎری اﺳﺘﻔﺎده متﺎم ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ٬ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮات را در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و از ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﺸﺪه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ«.

اﺷﺘﺒﺎه  .۱۲ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓنت ﴍﮐﺖﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ :ﺟﺎن وﯾﻨﺴﺖ ۱۱ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ) NPIﴍﮐﺖ ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 ITﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ  Fortune 1000ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺴﯿﺎری از ﴍﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﭘﺎﻓﺸﺎری دارﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات متﺎموﻗﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و آنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻫامن ﺳﻄﺢ را از اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺗﻬﯿﻪ منﺎﯾﻨﺪ .ﴍﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ متﺎم
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ٬اﻋﻢ از اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿامً ﺑﺎ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﴍﮐﺎی ﻓﺮوﺷﺸﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﴍﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۳۰ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ«.

اﺷﺘﺒﺎه  .۱۳ﻧﺪاﺷنت ﯾﮏ اﺳﱰاﺗﮋی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺸﺨﺺ :ﻣﺎرﮐﻮ واﻟﻨﺴﯿﺎ ۱۲ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ  SAP America, Inc.ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ »ﻣﺸﱰﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ را اﻧﺠﺎم منﯽدﻫﻨﺪ از متﺎم ﻣﺰاﯾﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﺷﺎن در  ERPﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
منﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻧﮕﻬﺪاری ٬ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر آنﻫﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻨﯽ ﺑﻪﴎﻋﺖ ﮐﻬﻨﻪ و
ﻓﺮﺳﻮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋامل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ٬ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪروز ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ٬«.اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻨﺎوری ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ﻣﺸﱰﯾﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺤﺪودی روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد.
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