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وری در سازمان استفاده از اتوماسیون اداری و های افزایش بهرهیکی از بهترین راه
سازی فرآیندها و افزایش رشد کسب و کار سادهمدیریت فرآیندها است. اگر به دنبال 

خود هستید، الزم است بدانید که اتوماسیون اداری چیست و چه مزایایی دارد. برای 
آشنایی با تعریف اتوماسیون اداری و شرح مزایا و کابردهای آن، با وبالگ فراگستر 

 .همراه باشید

  

ایع راه پیدا کرده است، از در طول چند دهه گذشته، اتوماسیون تقریبا به همه صن
های بهداشت و درمان. اما طی های خودپرداز گرفته تا خطوط مونتاژ و سیستمدستگاه

های کامال و یادگیری ماشینی، اتوماسیون را به قله (AI) های اخیر، هوش مصنوعیسال
 شود،اند. این ترکیب که از آن به عنوان "اتوماسیون هوشمند" یاد میجدیدی رسانده

دهد تا دهد و به کسب و کارها امکان میها را تغییر مینحوه تعامل انسان و ماشین
ضمن افزایش کارایی و درآمدزایی خود، بهتر بتوانند در بازارهای چالشی امروز رقابت 

 .کنند

 

العاده زیادی بر سود خالص تواند تاثیر فوقدهند که اتوماسیون میتحقیقات نشان می
زند که اتوماسیون تخمین می" IBM باشد. موسسه "ارزش تجاریها داشته شرکت

، میلیاردها دالر سودآوری خواهد داشت. این مقاله 2022هوشمند فقط در سال 
کند و عالوه بر های اتوماسیون اداری را بررسی میانداز در حال تغییر سیستمچشم

علت اهمیت  دهد کهتعریف اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندها، توضیح می
اتوماسیون اداری چیست و هنگام استفاده از اتوماسیون در سازمان خود باید به چه 

 .نکاتی توجه کنید

 

 ست؟یچ یادار ونیاتوماس -1
ه و مدیریت فرآیندها که با عنوان اتوماسیون کسب و کار نیز شناخت اداری اتوماسیون

شود، اصطالحی است که به استفاده از فناوری جهت انجام کارهای تکراری اشاره می
کند. این تر آزاد میکند، به طوری که وقت کارکنان را برای انجام کارهای با ارزشمی
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 )RPA (، اتوماسیون فرآیند رباتیک )BPA(ها شامل اتوماسیون فرآیند کسب و کارفناوری

 .استفاده از هوش مصنوعی استو اتوماسیون با 

 
های مرکزی عظیم و تیمی از متخصصان برای در گذشته، اتوماسیون نیاز به پردازنده

های اتوماسیون که مبتنی بر پردازش ابری نگهداری آنها داشت. اما امروزه پلتفرم
دهند. برخی از ها قرار میهستند، استفاده از اتوماسیون را در دسترس همه شرکت

 :اع اتوماسیون اداری عبارتند ازانو

کند. اتوماسیون ساده: اتوماسیون ساده، کارهای ساده و ابتدایی را خودکارسازی می
ابزارهای اتوماسیون ساده، بدون نیاز به کدنویسی یا با کدنویسی اندک، کارهای تکراری 

گروهی کنند و از این طریق باعث حذف خطاهای انسانی و تسریع کار را دیجیتالی می
 (RPA) و اتوماسیون فرآیند رباتیک (Office Automation) شوند. اتوماسیون اداریمی

 .هایی از اتوماسیون ساده هستندنمونه

به  کار و کسب فرآیندهای مدیریت اتوماسیون فرآیند یا :فرآیند اتوماسیون -1-1
پردازد. اتوماسیون فرآیند سازی فرآیندهای سازمانی میسازی و شفافیکنواخت

وری و تواند بهرهپذیرد، میافزارهای اختصاصی صورت میکه اغلب توسط نرم
های تجاری ارزشمندی را در کارایی سازمان را افزایش دهد و در عین حال بینش
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هایی از و خودکارسازی گردش کار، نمونه فرآیندکاوی. اختیار شما قرار دهند
 .اتوماسیون فرآیند هستند

کند ها را ترکیب میها و ماشیناتوماسیون پیشرفته: اتوماسیون پیشرفته انسان -2-1
زمان ادغام کند. اتوماسیون پیشرفته که امکان را در سا ستمیستا چندین 

های بدون ساختار همراه با تر را دارد، از دادهخودکارسازی فرآیندهای پیچیده
کند. یادگیری ماشینی، پردازش زبان طبیعی و تجزیه و تحلیل آنها استفاده می
های این نوع اتوماسیون، باعث ارتقای مدیریت دانش و بهبود در سامانه

 .شودبانی تصمیم در کسب و کارهای تخصصی میپشتی
اتوماسیون هوشمند: اتوماسیون هوشمند که مبتنی بر هوش مصنوعی است،  -3-1

هایی توانند "یاد بگیرند" و بر اساس موقعیتها میبه این معنی است که ماشین
گیری کنند. اند، تصمیمکه در گذشته با آنها مواجه شده و تجزیه و تحلیل کرده

ان مثال، در بخش خدمات مشتریان، دستیاران مجازی مبتنی بر هوش به عنو
ها را کاهش دهند و در عین حال تعامالت توانند هزینهمصنوعی می

پذیر کنند. در نتیجه، تری را میان مشتریان و کارکنان انسانی امکانهوشمندانه
 .آیدات بهتری برای مشتریان بوجود میتجربه خدم

 

 اداری چیست؟ ونیاتوماسعلت اهمیت  -2
حال که دانستید اتوماسیون اداری یعنی چه و با تعریف اتوماسیون اداری آشنا شدید، 

ترین پاسخ شود که علت اهمیت اتوماسیون چیست؟ سادهاین سوال مطرح می
هایی مانند کاهش کارهای تکراری و آزادسازی انرژی سازمان باشد که تواند مزیتمی

های نها آشنا شدید. اما علت اهمیت اتوماسیون، صرفا مزیتدر تعریف اتوماسیون با آ
آن نیست، بلکه نیازهای سازمان نیز عوامل مهمی است که استفاده از راهکارهای 

 .کنندخودکارسازی را ایجاب می

 

ترین این نوع نیازها، آندسته از مشکالت سازمان هستند که برای رفع آنها به مهم
خی از این مشکالت عبارتند از: انجام نشدن به موقع کارها، اتوماسیون نیاز دارید. بر 

نیاز مداوم به حضور فیزیکی در واحدها برای پیگیری کارها، عدم دسترسی به موقع به 
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اطالعات مورد نیاز، عدم امکان دسترسی از راه دور به اطالعات، قطع شدن فرآیند کارها 
کارها، تنش میان مدیران و در صورت غیاب شخص مسئول، سپری شدن مهلت انجام 

های افراد سازمان به دلیل عدم شفافیت در فرآیندها، عدم امکان تعیین شاخص
های سازمانی متعدد و گیری از آنها، وجود شعب و زیرمجموعهارزیابی مناسب و بهره

ها، عدم پیشرفت در فرآیندهای سازمان به دلیل مجزا و دشواری مدیریت یکپارچه آن
 .یزیکی افرادعدم حضور ف

سازی عملیات و صرف نظر از نیازهای فوق، اتوماسیون اداری راهی عالی برای ساده
های بزرگ است. های کوچک و هم در شرکتافزایش رشد کسب و کار هم در شرکت

ابزارهای اتوماسیون با هدف جایگزین کردن نیروی کار انسانی با نیروی کار ماشینی 
تان در جای دیگری از کسب و دهند از منابع انسانیاجازه میاند و به شما طراحی شده

 .کار خود استفاده کنید

 

افزارهای های اتوماسیون نیز استفاده کسب و کارها از نرمبرای تحقق کامل ظرفیت
کارهای های موجود برای خودکارسازی در تمام گردشمعتبر اتوماسیون و بهترین شیوه

تر توانند ایجاد تجربه دیجیتالی سریعها میدکارسازیسازمانی ضرورت دارد. این خو
سازی فرآیندهای داخلی سازمان باشند. با این حال، برخی برای مشتریان یا صرفا ساده

های مورد نیاز برای خودکارسازی های موجود شامل طیف کامل فناوریاز راهکار
تواند منجر موضوع میهای سازمانی نیستند. این صددرصدی تمامی فرآیندها و عملیات

های باالتر و به تعویق انداختن توسعه به استفاده بیشتر از راهکارهای مقطعی، هزینه
 .کسب و کار شما شود

 

 مزایای اتوماسیون اداری چیست؟ -3
 مزایای بعد از تعریف اتوماسیون اداری و ذکر اهمیت آن، باید به این سوال پرداخت که

چیست؟ استفاده از اتوماسیون در دنیایی که به سرعت در حال تغییر  اداری اتوماسیون
توانند به شما های اتوماسیون میاست، اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال، سیستم

ک از رفتارهای مشتریانتان پس از اتمام بینی کنید که کدام یکمک کنند تا پیش
توانید نحوه گیری کرونا ادامه خواهد یافت. همچنین به کمک اتوماسیون میهمه
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کنید را کنترل و مدیریت کنید. اتوماسیون، تجربیاتی که برای مشتریان خود ایجاد می
ن تواند به شما کمک کند ایبه ویژه اتوماسیون ترکیب شده با هوش مصنوعی، می

تر کنید که موجب فروش بیشتر، استفاده بهتر از منابع و تجربیات را تصحیح و بهینه
 .رضایت بیشتر مشتریان خواهد شد

 

ها برای انجام این کار، استفاده از یک پلتفرم اتوماسیون کسب و یکی از بهترین روش
 :کار است که به شما اجازه بدهد موارد زیر را انجام دهید

ها یا کنند تا ناکارآمدیافزارهای اتوماسیون به شما کمک مینرمکشف فرآیندها:  -1-3
نقاط حساس در فرآیندهای عملیاتی خود را مشخص کنید و موفق به تعیین 
محلی شوید که خودکارسازی فرآیندها بیشترین تأثیر مثبت را خواهند گذاشت. 

 .دپذیر سازی صورت میکشف فرآیندها با استفاده از فرآیندکاوری و مدل
کنند از افزارهای اتوماسیون به شما کمک میاستفاده از هوش مصنوعی: نرم -2-3

آورید، همراه با های خود بدست میهایی که از خودکارسازی عملیاتداده
های مناسب را کسب یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی استفاده کنید تا توصیه

و از آنها برای انجام کارهای کنید و بتوانید زمان نیروهای انسانی خود را آزاد کرده 
 .تر استفاده کنیداستراتژیک

وری وجود افزایش نیروی کار: در هر کجا که ظرفیت برای سطح باالتری از بهره -3-3
اتوماسیون فرآیند توانید از ابزارهای دارد یا در صورت نیاز به نیروی کمکی، می

 .ها استفاده کنیدو نیروی کار دیجیتالی برای همکاری با انسان (RPA) رباتیک
افزارهای های اصلی نرمهای اصلی: با استفاده از قابلیتخودکارسازی عملیات -4-3

گیری و کار، مدیریت تصمیماتوماسیون مانند پردازش اسناد، هدایت گردش
توانید نیازهای کسب و های سازمانی کلیدی، میخدمات محتوایی در عملیات

 .کارخود را به راحتی برطرف کنید

 

های ستم اتوماسیون اداری فراگستر یکی از بهترین راهکارهای موجود برای عملیاتسی
اصلی سازمانی مانند خودکارسازی مکاتبات و مدیریت فرآیندهای کسب و کار است. 
نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر به عنوان بهترین اتوماسیون اداری در ایران، دارای 

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

www.Faragostar.net 6 

ث بهبود عملکرد سازمانی و مدیریت کارهای گروهی های متعددی است که باعقابلیت
آنالین )یا بدون نصب و آفالین(،  Word شود. کارتابل آفالین و آنالین، ویرایشگرمی

نسخه موبایل سازمانی، مدیریت فکس، ایمیل و پیامک، مدیریت تقویم و جلسات، 
العاده دیگر فوقهای ها و فرآیندها و بسیاری از قابلیترسانه سازمانی، مدیریت فرم

 .تنها بخشی از این امکانات است… مانند تبدیل گفتار به متن. جستجوی هوشمند و

 

نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر عالوه بر خودکارسازی مکاتبات، قابلیت ذخیره و 
کند. برای آشنایی بیشتر با نرم افزار مدیریت مستندات را نیز برای شما فراهم می

توانید با پرکردن فرم زیر از مشاوره رایگان کارشناسان ما اداری فراگستر، میاتوماسیون 
 .استفاده کرده و از دموی محصوالت ما نیز بازدید کنید

 

 کاربردهای متداول اتوماسیون اداری چیست؟ -4
حال که دانستید اتوماسیون اداری چیست و چه مزایایی دارد، نوبت به 

سازی فرآیندها اداری برای سادهاست. اتوماسیون  اداری اتوماسیون کاربردهای بررسی
 :های یک سازمان مناسب استدر اکثر بخش

های بازاریابی: در اتوماسیون ایمیل مارکتینگ )بازاریابی ایمیلی(، فعالیت -1-4
افزارها برای ارسال ایمیل به لیست مشتریان در یک توانند از نرمها میشرکت

ها به های اجرای کمپینبندی از پیش تعیین شده استفاده کنند و هزینهزمان
توان صورت دستی را کاهش دهند. همچنین با استفاده از اتوماسیون می

متصل کرد  (CRM) های بازاریابی را به سیستم مدیریت ارتباط با مشتریانتالش
های های خودکار در رسانهو حتی کارهایی مانند هدف قرار دادن مشتریان با پیام

 .افزارها انجام دادنرماجتماعی را از طریق این 
توانند طیف های اتوماسیون مدیریت منابع انسانی میمنابع انسانی: سیستم -2-4

های استخدامی، وسیعی از وظایف منابع انسانی، از جمله پردازش درخواست
ها، ارسال پیشنهادات شغلی، استقرار نیروهای جدید، زمان بندی مصاحبه

ها ا را خودکارسازی کنند. این سیستممدیریت حقوق و دستمزد و مدیریت مزای
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های توانند با استفاده از تجزیه و تحلیل داده، به آگاهی بیشتر از راههمچنین می
 .وری نیروی کار دست یابندافزایش بهره

و سایر  Salesforce فرآیندهای فروش: ابزارهای اتوماسیون فروش مانند -3-4
سازند تا زمان کمتری قادر می های فروش راتیم (SaaS) افزاریهای نرمسرویس

های مربوط به معامالت کرده و زمان بیشتری را برای را صرف ثبت فعالیت
شود، های تلفنی که منجر به جذب بیشتر مشتریان جدید میبرقراری تماس

توانند وظایف تکراری در طول فرآیند فروش را صرف کنند. این ابزارها می
های فروش با توجه کیفیت لیدها و فرصتخودکارسازی کنند، مانند تشخیص 

به سفر خریدار، سپردن مشتریان بالقوه به نمایندگان فروش مناسب برای آنها 
 .هابینی فروش با پشتوانه دادهو ایجاد پیش

های مالی و حسابداری، ریزیامور مالی و حسابداری: با خودکارسازی برنامه -4-4
ها، تعیین نند تجزیه و تحلیل دادهتر ماتوانند برای کارهای مهمها میشرکت

نفعان وقت بگذارند. به عنوان مثال در مدیریت استراتژی و همکاری با ذی
شود، ها به صورت خودکار انجام می، ثبت داده (AP)های پرداختنیحساب

ها به شوند و تاییدیهها به طور خودکار با اسناد مطابقت داده میصورتحساب
ها شوند. این باعث کاهش خطاهای موجود در دادهمیگیری طور خودکار پی

 .کندشده و از تقلب از طریق نظارت هوشمند جلوگیری می

 

 کالم آخر -5
در این مقاله خواندید که اتوماسیون اداری چیست و با تعریف اتوماسیون اداری و برخی 

یون در ایران دهندگان اتوماسارائهاز مزایا و کاربردهای آن آشنا شدید. یکی از برترین 
راهکارهایی جامع برای اتوماسیون اداری و همینطور  ارائهشرکت فراگستر است که با 

های ایرانی در مسیر خودکارسازی ها و سازماناتوماسیون کسب و کار، به تمامی شرکت
افزار کند. به عنوان مثال، بانک ملی ایران از نرمشان کمک میفرآیندهای کاری

کند و از ر برای اتصال هزاران شعبه خود در سطح کشور استفاده میاتوماسیون فراگست
جویی ها صرفهوری خود را افزایش داده و میلیاردها تومان در هزینهاین طریق بهره

 .کرده است
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های ها و قابلیتسیستم اتوماسیون فراگستر، ابزار قدرتمندی است که از ماژول
، نسخه BPMSساز، توان به فرمها میکند. از جمله این قابلیتمتعددی پشتیبانی می

موبایل، چندسازمانی، چند امضایی، تبدیل گفتار فارسی به متن و پشتیبانی از 
 اداری اتوماسیون افزار نرم با مایکروسافت اشاره کرد. WORD وایرایشگر

تر توانید کارهای تکراری را حذف کرده و منابع خود را به کارهای با ارزشمی فراگستر
اختصاص دهید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد راهکارهای اتوماسیون فراگستر، 

با کارشناسان ما از مشاوره رایگان استفاده کرده و راهکارهایی که توانید با تماس می
.متناسب کسب و کار شما هستند را پیدا کنید
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