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دارد. اما قطعا  یامروز یدر کسب و کارها ی( نقش مهمECM) یسازمان یمحتوا تیر یمد
و چرا  ستیچ یسازمان یمحتوا تیر یخواهد بود که مد نیسوال در ذهن شما ا نیاول
 یمحتوا تیر یمد یبه آن توجه کنند؟ با وبالگ فراگستر و راهنما دیها باو شرکت رانیمد

 .دیهمراه باش یسازمان

 

 ؟ستیچ ECM ای یسازمان یمحتوا تیر یمد -1
خود با انواع محتوا و اسناد مختلف سر و کار دارند.  یکار یندهایها در فرآهمه سازمان

. حتما بخش کندیم تیر یاسناد را مد نیاست که ا یندیفرآ یسازمان یمحتوا تیر یمد
 یاکه در گوشه دورافتاده ییها. اتاقدیرا بخاطر دار  یمیقد یهاادارات و شرکت یگانیبا

 .و پر از هزاران کاغذ و پرونده بودند تنداز ساختمان قرار داش

 همان ای یسازمان یمحتوا تیر یمد یندهایفرآ ،یسنت تیر یمد یهاستمیس در

Enterprise Content Management  تعداد  تیر یمد یو بدون ساختار برا یبه روش دست
 یسازمان یمحتوا تیر یمد ستمیس ریاخ یها. اما در سالشدیمحتوا انجام م یشماریب
مختلف کسب و کار دارد.  یهابخش با یشتریشدن رفته و تعامل ب یتالیجیسمت د به
بلکه باعث  شوند،یاسناد م نیبهتر ا تیر ینه تنها باعث مد ندهایفرآ نیشدن ا یتالیجید

 .خواهد شد زین هایکاهش کاغذباز ایحذف 
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 یهایو رواج گوش یپردازش ابر یهاستمیس ،یدر حوزه هوش مصنوع هاشرفتیپ
 جادیباعث ا هاشرفتیپ نیا نیکرده است. همچن عیرا تسر  راتییتغ نیا زیهوشمند ن

شده است.  یاجتماع یو محتوا ییویدیو یمحتوا ،یصوت یمانند محتوا یدیجد یمحتوا
 نیا تیر یمد یمحتوا برا تیر یدم یسنت یهاستمیاست که س نیآنچه مسلم است ا

 .محتوا کارآمد نخواهند بود دیجد یهانوع گونه

فکر باشند که  نیبه ا ایبزرگ در دن یهاشرکت رانیموارد باعث شده است مد نیهم
 .ارائه دهند یسازمان یمحتوا تیر یاز مد یدیجد فیتعر 

 
هستند  ییافزارهاها، نرم ECMهمان  ای یامروز یسازمان یمحتوا تیر یمد یهاستمیس

آسان به آنها مورد  یو دسترس تالیجید یمحتوا یبندو طبقه یبنددسته یکه برا
 یاز امکان دسترس نانیافزارها اطمنرم نی. هدف استفاده از ارندیگیاستفاده قرار م

به شما  یسازمان یمحتوا تیر ی. در واقع مدنهاستآزادانه به اطالعات در طول عمر آ
 .دیده شیرا افزا یوررا خودکار کرده و بهره یاسناد سازمان تیر یکه مد کندیکمک م
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 ؟کنندیچگونه کار م ECM  یافزارنرم یهاستمیس -2
 یافزارهامکه نر دیآیم شیشما پ یسوال برا نیحتما ا ست،یچ ECM دیحال که دانست

 ECM که  دیر ینکته را در نظر بگ نیا دیسوال با نیپاسخ به ا یبرا کنند؟یچگونه کار م
محتوا در نظر  کیهمانند  توانیرا م زیمحتوا همه جا هست. همه چ یامروز یایدر دن

و همه  نتیارائه پاورپو یهالیاکسل، فا یهالیفا ها،لیمیاشده،  یگانیگرفت. اسناد با
 ن،ی. همچنندیآیمحتوا به حساب م شوند،یم جادیا Word لیکه به صورت فا یمطالب

اطالعات  نیبه موقع به ا یاست و دسترس عیسر  اریگونه محتواها بس نیا دیسرعت تول
 .دارد ییباال تیمافراد سازمان اه نیراحت آنها در ب یگذارو به اشتراک

 سکیدر هاردد یسازمان یمحتواها شتریب کنند،یاستفاده نم ECMکه از  ییهاسازمان در
محتواها بدون ساختار و  نی. اما اشوندیم رهیسازمان ذخ یو سرورها هاستمیس

بزرگ و کوچک  یهاکه شرکت شودیموضوع باعث م نینشده هستند. ا یبنددسته
و  یبنددسته یمحتوا به ارائه خدمات برا تیر یمد یهابه عنوان شرکت ایدر دن یادیز 

 .نوع محتواها بپردازند نیا تیر یمد

 

 یمحتوا تیر یپلتفرم مد کیدر واقع ارائه  دهندیمها انجام شرکت نیکه ا یکار
آسان به  یسازمان دسترس یبه همه اعضا توانندیها مپلتفرم نیاست. ا یسازمان
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 یبا دسترس یبه راحت توانندیها مسازمان یکار اعضا نیاطالعات الزم را بدهند. با ا
 ییکارا جهیکنند. در نت فایخود را ا یسازمان یهاقشالزم، ن یبه اطالعات و محتوا عیسر 

 .دیآنها به حداکثر خود خواهد رس

 جیرا زی( در کشور ما نECM) یسازمان یمحتوا تیر یمد یهاستمیکه س دیاست بدان خوب
از  یانبوه یراهکارها به راحت نی. اشوندیشناخته م یادار ونیبوده و با عنوان اتوماس

ها، همه اسناد شامل فاکتورها، رزومه جهی. در نتکندیرا از سازمان حذف م یاسناد کاغذ
 کیکرده و در  یتالیجیرا د رهیو غ یقاتیتحق یهاگزارش ،یادار یهاقراردادها، نامه
شرکت  ونیاتوماس یبا راهکارها دیهست لی. اگر ماکندیم یدارامن نگه یمخزن اطالعات

کارشناسان ما  نگایاز مشاوره را دیتوانیم ر،یبا پر کردن فرم ز  د،یفراگستر آشنا شو
 .دیکن دیزدبا زیمحصوالت ما ن یاستفاده کرده و از دمو

و با  کنندیکمک م یکیالکترون یهاپرونده یبه سازمانده ECM یافزارنرم یهاستمیس
 زیآنان ن انیم یهمکار شیکارمندان، باعث افزا نیاسناد ب یگذارتر کردن اشتراکساده

 یبرا یفلز نیسنگ یهااز قفسه یاثر گریافزارها، شما دنرم نی. با وجود اشوندیم
 یدرخت گرید یو حت شودیاستفاده نم یکاغذ گریو د دید دیها نخواهپوشه یبنددسته

 .آن کاغذ قطع نخواهد شد دیتول یبرا

هستند، بلکه  ستیز  طینه تنها دوستدار مح ECM یسازمان یمحتوا تیر یمد یهاستمیس
طول عمر  هاستمیس نیا ی. به عبارتکنندیم یریجلوگ زین یرضروریغ یمحتوا جادیاز ا

که به  یدوره مشخص در صورت کیبعد از  دیتوانیو شما م کنندیم تیر یمحتوا را مد
 .دیرا حذف کن اهآن دینداشته باش ازین هالیفا

. با شودیم زیدر زمان شما ن ییجوباعث صرفه یسازمان یمحتوا تیر یمد ستمیس کی
داشت و  دیبه تمام محتواها خواه یکامل یشما دسترس ،یتالیجیمخزن د کیداشتن 

 .دیآنها به جست و جو بپرداز  انیزمان ممکن در م نیتر در کوتاه دیتوانیم

 ستمیاز س توانندیم یها هستند، حتداده نیبه ا یدسترس ازیامت یکه دارا یافراد
اسناد  نیکلمه خاص در ب ایعبارت و  کی یجست و جو یبرا یسازمان یمحتوا تیر یمد

 جادیا یداشته باشد به راحت ازیکه کاربر ن یدر هر زمان یدسترس نیاستفاده کنند. ا
داشته  یاسناد دسترس نیخارج از سازمان به ا یکاناز م تواندیکاربر م ی. حتشودیم

 .کند شیرایو سند را بخواند و آن را و لیفا کیباشد و 
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 ؟دارند ازیمحتوا ن تیر یمد یهاستمیها به سسازمانچرا  -3
کاهش استفاده از کاغذ و  یدر ابتدا برا یسازمان یمحتوا تیر یمد یهاستمیکاربرد س

 تردهیچیپ هاستمیس نینقش ا ریاخ یهاها بود. اما در سالپرونده تیر یمد یسازساده
کردن سواالت  رهیذخ یبرا هاستمیس نیاز ا دیتوانیشده است. به عنوان مثال شما م

 یتوسط مشتر یسوال تکرار کیکه  یصورت زمان نی. در ادیاستفاده کن انیمشتر 
 ECM نی. همچندیداشته باش اریجواب آن در اخت یبه راحت دیتوانیشود، شما م دهیپرس
را  ینیچن نیها و موارد اآن لیگرفتن از اسناد، تحو یساده مانند فتوکپ یدست فیوظا

کنترل  ECM یهاستمیبا س زیرا ن یتیموارد امن دیتوانی. شما مدهدیانجام م یبه راحت
 .دیخاص را محدود کن یهالیافراد به اسناد و فا یکرده و دسترس

 ؟کدام است ECMانواع مختلف  -4
هم  هیشب یسازمان یمحتوا تیر یمد یهاستمیکه همه س دیکار فکر کن ینجایتا ا دیشا

که ارائه  ینوع خدمات یدارند و بر مبنا یانواع مختلف هاستمیس نیهستند. اما در واقع ا
 :ها عبارتند ازمدل نیاز ا ی. برخشوندیم میتقس یمختلف یهابه مدل دهندیم

 وب یمحتوا تیر یمد ستمیس -4-1
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است که  یستمیس شود،یشناخته م زین WCMوب که با نام  یمحتوا تیر یمد ستمیس
که  ییها. سازماندهدیقرار م یافراد خاص اریرا در اخت تیساوب یکنترل محتوا

 یهایدسترس ستم،یس نیبا استفاده از ا توانندیدارند، م یادهیچیپ یهاتیساوب
 توانندیم زیپرسنل ن جهیقرار دهند. در نت دپرسنل خو اریرا در اخت تیسابه وب یدیکل

 یرا به راحت تیسا یسازمان، مطالب و محتوا یهاکامل دستورالعمل تیبا رعا
 .اصالح و منتشر کنند ،یروزرسانبه

 یمشارکت یمحتوا تیر یمد ستمیس -4-2

شود، به افراد متعدد نیز شناخته می CCM سیستم مدیریت محتوای مشارکتی که با نام
برای دهد به یک سند واحد دسترسی داشته و آن را تغییر دهند. این سیستم اجازه می
نفع دارد، هایی را که چندین ذیخواهند پروژههایی مناسب است که میسازمان

 .مدیریت کنند

 یمبادالت یمحتوا تیر یمد ستمیس -4-3

مناسب است که از تعداد  ییهاسازمان ی( براTCM) یمبادالت یمحتوا تیر یمد ستمیس
 یتالیجید یهالیو فا یها، اسناد کاغذاز انواع مختلف محتوا شامل پرونده یادیز 

 یهاکانال قیرا دارد که محتوا را از طر  تیقابل نیا ستمیس نی. اکنندیاستفاده م
به صورت  تواندیم نیهمچن ستمیس نیکند. ا یبندمختلف ضبط کرده و طبقه

را حذف  یهر کاربر ارسال کرده و محتوا و اسناد اضاف یمناسب را برا یهوشمند، محتوا
 .کند
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 ؟ستیچ ECMمختلف  یاجزا -5
 ره،یذخ ت،یر یکرد: ثبت، مد میتقس یبه پنج بخش اصل توانیرا م ECM ستمیهر س
 :است ریها، به شرح ز بخش نی. هدف اعیو توز  ینگهدار

 یهابه فرمت یاسناد کاغذ لیتبد قیبخش شامل ثبت اطالعات از طر  نیثبت: ا بخش
قالب منسجم و  کیو قرار دادن آنها در  یکیالکترون یهالیفا یآورجمع ،یکیالکترون

مانند فاکتورها،  ییشامل محتواها تواندیاطالعات م نیاطالعات است. ا یسازمانده
 .باشد قیقراردادها و گزارشات تحق

 قیاطالعات از طر  یریاصالح و به کارگ ت،یر یبخش مربوط به مد نی: اتیر یمد بخش
 یمحتوا تیر یمد یافزارهاافزارها، نرماسناد، گروه تیر یمد یافزارهامانند نرم ییابزارها

 .مستندات است تیر یمد یافزارهاوب و نرم

را به صورت کوتاه مدت در  رییبخش موقتا اطالعات در حال تغ نی: ارهیذخ بخش
 شیرایو ایتا به کاربران امکان مشاهده  کندیم رهیذخ ریپذانعطاف ییهایبنددسته

 .اطالعات را بدهد
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 رییمدت و بلند مدت تغ انیکه به ندرت در م یبخش، از اطالعات نی: اینگهدار بخش
 یافزارهاکار را با استفاده از نرم نیو معموال ا کندیم هیته بانینسخه پشت کنند،یم
 یرویها در پکمک به سازمان یبخش معموال برا نی. ادهدیمستندات انجام م تیر یمد

 .شودیاز مقررات استفاده م

بخش توزیع: این بخش، اطالعات درخواستی را در اختیار مشتریان و کاربران نهایی قرار 
 .دهدمی

 ؟دارند تیاهم یسازمان یمحتوا تیر یمد یهاستمیچرا س -6
دارد. هر چند  تیانقدر اهم ECMکه چرا  دیپرسیمرحله از خودتان م نیحتما در ا

نکات  شود،یآنها م ادیز  تیدارند، اما آنچه باعث اهم یادیز  دیفوا ECM یهاستمیس
 است: لیذ

 هابه داده یبخشنظم -6-1

ها باعث بخشی به دادههای مدیریت محتوا با نظمراهکارهای ارائه شده توسط سیستم
های خدماتی ها در تمامی صنایع و بخشبهبود فرآیندهای سازمانی و کاهش هزینه

های تکراری و اطالعات قدیمی، ها، فایلپاک کردن پرونده ها باشود. این سیستممی
نقش مهمی در خالص شدن از شر محتوایی که هیچ کس به آن نیازی ندارد ایفا 

 .کنندمی

 بهتر مقررات تیرعا -6-2

را  یاضاف یندهایفرآ یبه راحت تواندیم ECMکه باشد  یزیسازمان شما هر چ تیمأمور 
بر اساس مقررات عمل کرده و خطرات  دیتوانیم یشما به راحت جهیحذف کند. در نت

 کیبه عنوان  توانندیم ECM یهاستمی. در واقع سدیاز اشتباهات را کاهش ده یناش
 .رندیمورد استفاده قرار بگ یاطالعات یهابردن تنگنا نیاز ب یابزار مهم برا

 خاطر یآسودگ -6-3

است که  نیا یسازمان یمحتوا تیر یمد ستمیاستفاده از س تیاهم لیاز دال یکی
 ECMعمل کند. با استفاده از  داتیدر برابر تهد یخط دفاع نیبه عنوان اول تواندیم

 جهیمحتوا نظارت داشته باشند. در نت تیر یها مجبور خواهند بود که بر مدسازمان
وبه پرسنل هم به ن نیخواهند داد. ا ختصاصامر ا نیا یرا برا یدیخاص و کل یپرسنل
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مختلف  یهایبرداراز کاله یکرده و حت یرا بررس یاداده یهاخود، به صورت مؤثر نقص
 .کنندیم یریشگیپ

 
. دیآشنا شد یسازمان یمحتوا تیر یمد یهاستمیضرورت استفاده از س لیبا دال نجایتا ا

 هاستمیس نیا دیاز فوا گرید ی. برخشودیموارد ختم نم نیراهکارها به هم نیا دیاما فوا
 عبارتند از:

  به چه  قا  یکه دق دهدیبه شما اطالع م جهی: در نتیسازرهیذخ یهانهیکاهش هز
 .دیببر  نیاز ب دیرا با ییو چه محتوا دیدار  ازین ییمحتوا

 باعث بهبود گردش کار خواهد بودیاتیعمل یهانهیهز  کاهش :. 
 مناسب و  یدسترس جادی: با قرار دادن اطالعات مناسب است. ایوربهره شیافزا

 .شودیم یادآوری ندیفرآ نیاز ا یبه عنوان بخش مهم ندهایفرآ یخودکار ساز
 ازیآسان پرسنل به اطالعات مورد ن ی: با دسترسانیمشتر  یمندتیرضا شیافزا 

 .است
 را  هانهیتا هز  دهدیاجازه را م نیها ا: که به سازمانیریگمیتصم ندیفرآ بهبود

 .را بهبود ببخشند ییکاهش داده و کارا
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 امن و  یسازرهیها، ذخداده یگانیها، بااز حساب یریگبانی: پشتتیامن شیافزا
ها را سازمان یتجار اتیانجام شده و تداوم عمل یاطالعات به راحت یابیروند باز 
 .کندیم نیتضم

 

 ؟میاز کجا شروع کن -7
را در شرکت و مجموعه  یسازمان یمحتوا تیر یمد ستمیس کی دیبخواه نکهیقبل از ا
 :دیبه چند سؤال پاسخ ده دیبا د،یکن یسازادهیخود پ

 ستمیاستفاده از س ست؟یشما چ یاهداف کوتاه مدت و بلند مدت تجار ECM 

 د؟یاهداف برس نیکه به ا کندیچگونه به شما کمک م
 کند؟یشما در حال حاضر چگونه انواع مختلف محتوا را اداره م سازمان 
 قبال  از اگر ECM ندیفرآ د؟یکارکرد آن را مشخص کن یچگونگ دیبا دیکردیاستفاده م 

 .دیکن میترس دیموجود در شرکت خود را با یتجار
 افراد مختلف چگونه  نیکه اطالعات در سرتاسر سازمان ب دیمشخص کن دیبا

 کند؟یحرکت م
 تیر یمد یهاستمیها و سحلوجود دارند که راه ییواحدها ایها و بخش ایآ 

 کرده باشند؟ جادیخودشان را ا یمحتوا
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 ستمیس کیخودشان  یدر سازمان شما وجود دارد که برا ییهابخش ایآ 
کرده باشند و  جادیاطالعات ا یفناور یراهکارها یاطالعات بر مبنا یسازرهیذخ

 مقاوم باشند؟ رییدر برابر تغ
 داشته باشد؟ یاطالعات دسترس نیبه ا دیبا یکس چه 
 کنند؟ یابیاطالعات را باز  نیا دیداخل سازمان و اداره شما چگونه با افراد 

 دارد؟ ازیاطالعات ن نیبه ا یو در چه زمان یکس چه 

. شما دیدار  ازیو چرا به آن ن ستیچ ECM که دیبدان یبه خوب دیمرحله شما با نیدر ا
افزار نرم کیوارد مذاکره شده و  زین یافزارسامانه نرم نیبا فروشندگان ا دیتوانیم
 دیرا مدنظر داشته باش نیا دی. البته بادیرا انتخاب کن یسازمان یمحتوا تیر یمد ستمیس

ممکن است در انجام  دیکنیم یاندازبار راه نیاول یرا برا ECM که یکه هنگام
 شیشما پ یمشکالت برا نیا نکهیا ی. برادیروزانه خود دچار مشکل شو یهاتیفعال

 :دیاستفاده کن ریز  ستیبهتر است از چک ل دیاین

. از پرداختن دیکن یبند تیها را اولو. آندیتمرکز کن یدیکل یهاحوزه یرو ابتدا .1
 .دیکن زیندارند، پره یارزش ماد ایو  ستیبه آنها ن یازیکه ن یلیبه مسا

دارد؟  ییایچه مزا ستمیس نیکه استفاده از ا دیکارکنان خود نشان ده به .2
 .دیکن حیآنها تشر  یو عملکرد را برا یمورد انتظار از لحاظ مال یبهبودها

همه کارکنان  یهادگاهیاز د یسازمان یمحتوا تیر یمد ستمیس کی دیخر  در .3
سازمان از  یهابخش یکار تمام نی. با ادیشو ایو نظر آنها را جو دیاستفاده کن

 .شما هماهنگ خواهند بود میاطالع خواهند داشت و با تصم دیخر  نیا
. دیکن یبه کارکنان خود معرف یرا به خوب یسازمان یمحتوا تیر یمد ستمیس .4

که از پلتفرم  ی. از انتظاراتدیشرح ده یآن را به خوب یاندازهاو چشم جهینت
. فرصت دیگوش بده زیآنها ن یهابه حرف انیم نی. در ادیصحبت کن دیدار  دیجد

 .دیفراهم کن دبازخورد از جانب کارمندان خو افتیدر  یرا برا یمناسب
 ستمیدهندگان خدمات س. با ارائهدیدار  ازین یزیبه چه چ قایدق دیر یبگ میتصم .5

 شودیکه به شما ارائه م ییهاحل. راهدیصحبت کن یسازمان یمحتوا تیر یمد
 .دینداشته باش یازین دیجد رساختیز  ایافزار ممکن است باعث شود که به سخت
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را  میت نیا ی. اعضادیمشخص کن ستمیس نیا یسازادهیپ یرا برا ژهیو میت کی .6
که همه  دیحاصل کن نانیداشته باشند. اطم یکه سرعت کاف دیانتخاب کن یطور
 .مشارکت کنند گریکدیبا  یادر تمام مرحله میت یاعضا

داشته باشند. خط  یبه اطالعات دسترس یکسان ای یکه چه کس دیکن مشخص .7
سامانه را به  نیکار با ا یو چگونگ هاهی. توصدیها را مشخص کنآن یهایمش
 .دیها اطالع دهآن

از کاربران را  ی. گروهدیکامل بهتر است که سامانه را تست کن یاندازاز راه قبل .8
آن را تست کرده و اصالحات مدنظر را  یشیآزما یفضا کیتا در  دیانتخاب کن

 .دیآن انجام ده یرو
بهتر است  یسازمان یمحتوا تیر یمد ستمیام شروع استفاده از سهنگ ت،ینها در .9

 یکم تواندیامر م یدر ابتدا د،یجد ی. استفاده از هر فناوردیصبور باش یکم
اجازه  نیسازمان خود ا ی. به اعضادیزمان بده ستمیبه س نیدشوار باشد. بنابرا

آشنا شوند. جلسات  نهساما نیمختلف ا یهابا بخش یکه به خوب دیرا بده
 .دیشو ایسامانه جو نیو بازخورد همه افراد را در خصوص ا دیبرگزار کن یمنظم
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را  یخوب چه امکانات یسازمان یمحتوا تیر یسامانه مد کی -8
 ؟دهدیبه شما ارائه م

به  دیشکل عمل کند، نبا نیبه بهتر  یسازمان یمحتوا تیر یمد ستمیس کی نکهیا یبرا
 دیکن یسازادهیو پ یطراح یطور دیرا با ستمی. سدیبسنده کن” به امور یدگیبهبود رس“

 .مند شوندافراد در سازمان شما از آن بهره یکه تمام

 :امکانات را به شما ارائه دهد نیا دیبا یاسامانه نیچن جهیدر نت

 کند یسازرهیمحتوا را به صورت امن ذخ. 
 در  د،یکه خواست یو از هر مکان دیداشت ازیکه به آن ن یرا در هر زمان محتوا

 .دسترس شما قرار دهد
 دیایب شیافزا یو کارآمد یورآسان، بهره یلطف دسترس به. 
 دیکن یبندو طبقه رهیذخ یثبت کرده و به راحت یرا از هر مکان یلینوع فا هر. 
 پلتفرم نیب یراحت به ECM تعامل باشد یسازمان یهابرنامه ریو سا. 
 نحوه استفاده از اطالعات را به شما ارائه دهد یهارشگزا یبه راحت بتواند. 

 

 یسازمان یمحتوا تیر یمد یهاستمیس ندهیآ -9
استفاده  یسازمان یمحتوا تیر یمد یهااز سامانه یادیز  یهامیها و تامروزه شرکت

کار  نی. با استیاطالعات ن تیر یو مد یسازرهیذخ یاستفاده فقط برا نی. اکنندیم
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فرهنگ  نی. اکنندیم جادیاطالعات را در سازمان خود ا یساز کپارچهیها فرهنگ آن
 .شودیم زیو استفاده از آن ن یسازرهیشامل نحوه ضبط محتوا، ذخ

حوزه ابداع کرد و  نیا یابیارز  یبرا دیاصطالح جد کیخود  2017در گزارش سال  گارتنر
 تیر یمد یهاستمیس“ ندهیکه در آ رودیبود. در واقع انتظار م” پلتفرم خدمات محتوا“آن 

 تیر یشامل مد هاتیولئاز مس یعیوس فیو شامل ط افتهیتکامل  ”یسازمان یمحتوا
 .بشود زیو اجرا ن یزیر هسازمان، جست و جوها و برنام

 
 یپردازش ابر یهاتر از سامانهاستفاده گسترده -9-1

 نیاز محتواها توسط ا یادیهمراه باعث شد که حجم ز  یهادر تلفن یفناور شرفتیپ
ارسال  یسازمان یمحتوا تیر یمد یهاستمیبه س یبندو طبقه رهیذخ یو برا دیابزار تول

هر سازمان  یبرا یمحتواها در حالت عاد نیا یبندو طبقه رهیذخ نهی. هز شودیم
 یامکان را فراهم کرده است که از فناور نیا یتکنولوژ شرفتیآور است. اما پسرسام
. میابزار استفاده کن نیتر یاستقرار اطالعات به عنوان اصل یبرا یپردازش ابر یتکنولوژ

باعث خواهد شد  یپردازش ابر یهاستمیس یبر رو ECM یهاتر سامانهاستقرار گسترده
 .دیباش تهداش یاطالعات دسترس نیبه ا دیبتوان دیکه باش ییکه در هر جا

 ونیدر اتوماس یاستفاده از هوش مصنوع -9-2
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 تیر یمد یهاستمیبه عنوان مکمل س ونیدر اتوماس یاستفاده از هوش مصنوع
ثبت اسناد،  لیتسه یکه برا یعمل خواهد کرد. با توجه به انبوه منابع یسازمان یمحتوا

به  یبه راحت توانیمستمر آنها الزم است، م تیر یو مد یسازرهیذخ ،یسازمانده
برد. به عالوه،  یها پسامانه نیبا ا لتعام یبرا یاستفاده از هوش مصنوع لیپتانس

و  یسازرهیباعث کاهش زمان ذخ یرضروریغ یبا حذف کارها تواندیم یهوش مصنوع
 خواهد شد. زیها نفراداده یبندطبقه لیپردازش اطالعات شده و باعث تسه

 آخرکالم  -10
و ابعاد مختلف آن آشنا  یسازمان یمحتوا تیر یمد یهاستمیس تیمقاله با اهم نیدر ا
 یمحتوا تیر یمد یاز راهکارها ها،ستمیس نیبا شناخت بهتر ا دیتوانی. شما مدیشد

 .دیدر آن استفاده کن یوربهره شیبه روز نگه داشتن سازمان خود و افزا یبرا یسازمان
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