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 تا کندمی کمک هاسازمان به که ابزارهاییست ترینمهم از یکی اداری اتوماسیون
 است الزم هستید، سازمان یک مدیر شما اگر بنابراین بدهند. افزایش را خود وریبهره

 نوع چهار تا باشید همراه فراگستر با بشناسید. را آنها فواید و اداری اتوماسیون انواع تا
 .کنیم معرفی شما به را اداری اتوماسیون انواع ترینمهم از

 

 اداری ونیاتوماس ستمیس فیتعر  -1
افزار افزار و نرمترکیبی از سخت Office Automation Systems یا اتوماسیون اداری سیستم

کامپیوتری در بستر شبکه هستند. در حال حاضر، این نوع سیستم ها برای آن دسته 
گیرند که قبال به صورت دستی یا ر میهای تجاری و ارتباطی مورد استفاده قرااز فعالیت

ریزی شدند، مانند تهیه متون ارتباطات نوشتاری و برنامههای متعدد انجام میدر مکان
 .استراتژیک

هایی که توسط کارکنان درصد از فعالیت 4۵، حدود کینزیموسسه مک طبق برآوردهای
شود، قابلیت خودکارسازی دارند. گیرد و برای انجام آنها دستمزد پرداخت میصورت می

تریلیون دالر صرف پرداخت دستمزد برای این  ۲تنها در ایاالت متحده، ساالنه حدود 
ها در وماسیون اداری نقش مهمی در کمک به سازمانشود. سیستم اتها میفعالیت
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های عملیاتی و بهبود بر و تکراری برای کاهش هزینهحذف این نوع کارهای زمان
 .وری کارکنان داردبهره

برخی از انواع سیستم های اتوماسیون اداری که در این مقاله به آنها اشاره شده است، 
 -4مدیریت اداری و  -۳ارتباطات الکترونیکی  -۲انتشارات الکترونیکی.  -1عبارتند از: 

 (LAN) ها اغلب یک شبکه محلیپردازش تصاویر و ذخیره اسناد. در قلب این سیستم

ها ها، صداها، نامهدهد تا دادهقرار دارد. این شبکه محلی به کاربران این امکان را می
این مقصد در درون و تصاویر را به هر مقصدی که مایل باشند، منتقل کنند، خواه 

شبکه محلی باشد یا اینکه در کشور یا قاره دیگری باشد که به این شبکه متصل است. 
وری را افزایش های اداری را کارآمدتر کرده و بهرههای اتوماسیون اداری فعالیتسیستم

 .دهدمی

 انواع اتوماسیون اداری -2
 یکیانتشارات الکترون -1-۲

پرکاربردترین انواع اتوماسیون اداری است. این نوع انتشارات الکترونیکی یکی از 
ای اتوماسیون شامل ابزارهایی است که تبدیل به بخش ثابت زندگی شخصی و حرفه

 Word افزارافزارهای پردازش کلمات و انتشار کامپیوتری. نرماند، مانند نرمما شده

 ۶۰اشتن ماهانه است، با د Office 365 مایکروسافت، که بخشی از مجموعه محصوالت
های میلیون مشتری تجاری و فعال، پرکاربردترین راهکار در این دست از اتوماسیون

 .اداری است

نیز از این  (CMS) های مدیریت محتواسایر راهکارهای اتوماسیون اداری مانند سیستم
دهند تا به راحتی در شوند و به کارمندان اجازه مینوع اتوماسیون محسوب می

معموال  CMS هایریزی یا ویرایش محتوای دیجیتالی مشارکت داشته باشند. راهکاربرنامه
توانند مبتنی بر پردازش ابری هستند. این به این معناست که هر تعداد از کاربران می

های مورد استفاده در از هر جایی به آن دسترسی داشته باشند. عالوه بر این، فناوری
دهد تا به راحتی محتوای آنالین خود را ساخته و ربران اجازه میاین راهکارها، به کا

های مدیریت محتوا، وردپرس های سیستممدیریت کنند. یکی از مشهورترین نمونه
 .است

 ابزارهای ارتباطی و همکاری الکترونیکی -۲-۲
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وری را هم در دفتر وقفه و مداوم ارتباطات در سرتاسر سازمان، بهرهوجود جریان بی
گیری ویروس دهد. اما پس از همهو هم در دفتر پشتیانی شرکت افزایش میمرکزی 

های دورکاری، ارتباطات سازمانی کارگیری مدلها برای بهو ناچارشدن سازمان 1۹-کووید
درصد  ۷۰چالش برانگیزتر از همیشه شده است. طبق نظرسنجی موسسه گالوپ، حدود 

از راه دور ” گاهی“یا ” همیشه“، ۲۰۲۰ماه آپریل از کارکنان آمریکایی گزارش دادند که در 
 .از کارگران همین پاسخ را دادند ٪۵۶اند. یک سال پس از این تاریخ، کردهکار می

ای ها به طور فزایندهبا توجه به احتمال عادی شدن نوعی از دورکاری در آینده، سازمان
د که ارتباطات سازمانی را های اتوماسیون اداری روی خواهند آور حلبه آندسته از راه

افزارها عبارتند از نرم افزارهای های رایج این نوع نرمکنند. برخی از نمونهتسهیل می
عالوه  .Slack های همکاری مانندفرمیا پلت Microsoft Teams یا Zoom کنفرانس ویدیویی مانند

ها در به سازمان افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کارنرم بر این، ابزارهای توسعه مانند
 .کنندبهبود گردش کار کمک می

از بین ” فرآیندهای تایید“تواند تنگناها را با خودکارسازی به عنوان مثال، یک سازمان می
برای گرفتن امضا توانند به جای افتادن دنبال مدیرها، ببرد. بدین ترتیب کارمندان می

از آنها، از خانه یا محل کار از طریق ایمیل یا تلفن، به سادگی درخواست خود را در 
سیستم اتوماسیون ارسال کنند. فردی که از آن درخواست شده یک اعالن الکترونیکی 

تواند به راحتی وضعیت درخواست خود را بدون کننده میکند و درخواستدریافت می
 .داوم رصد کندنیاز به تماس م

 :برخی دیگر از ابزارهای ارتباطی مورد استفاده در اتوماسیون اداری عبارتند از

 پست الکترونیکی -2-2-1

-E) نوع دیگری از اتوماسیون اداری، پست الکترونیکی یا ایمیل است. پست الکترونیک

mail)  ها را از فایل ها ودهد از طریق صفحه کلید رایانه خود، پیامبه کاربران اجازه می
مدیریت پست  هایهر نقطه در جهان ایجاد، ارسال و دریافت کنند. اکثر سیستم

بندی دهند کارهای پیچیده دیگری مانند فیلتر، اولویتبه کاربران اجازه می الکترونیکی
ها به سایر کاربران؛ ایجاد و ذخیره رونوشت پیامیا ارسال فایل را انجام دهند. 

؛ و درخواست تایید خودکار تحویل پیام از ”های کپینسخه“ها؛ ارسال نویس پیامپیش
افزارها هستند. پست الکترونیکی بسیار محبوب است زیرا های این نرمدیگر قابلیت
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هایی ان است. نمونهدهد و ارز ها را سریع تحویل میاستفاده از آن آسان است، پیام
 .Microsoft Outlook و Eudora ،Lotus Notes افزارهای ایمیل عبارتند ازاز نرم

 پست صوتی -2-2-2

های صوتی ورودی افزار، پیامرسان تلفنی پیچیده است. این نرمپست صوتی یک پیام
پیام از کند. هنگامی که گیرنده آماده گوش دادن است، را دیجیتالی کرده و ذخیره می

ها را برای استفاده توانند پیامشود. گیرندگان مینسخه دیجیتالی به صوت تبدیل می
 .در آینده ذخیره کنند، آنها را حذف کرده یا به افراد دیگر ارسال کنند

 فکس -2-2-3

کند ، دستگاهی است که یک سند دارای نوشته و تصویر را اسکن می(FAX) کسدستگاه ف
های الکترونیکی از طریق خطوط عادی تلفن به دستگاه فکس سیگنالو آن را به عنوان 
کننده، این تصویر را بر روی کاغذ بازسازی کند. دستگاه فکس دریافتدیگری ارسال می

 .کندمی

 یادار تیر یمد -2-3

های اتوماسیون اداری، راهکارهای مدیریت اداری است. آخرین نوع از انواع سیستم
بندی و مدیریت های اتوماسیون اداری مانند راهکارهای زمانیاین دسته شامل فناور

ها را ارائه ها و دادهها ابزار الکترونیکی سازماندهی افراد، پروژهکارها است. این سیستم
ها های تجاری، قرار مالقات، یادداشتها، تاریخدهند. با این استفاده از این سیستممی

وان ایجاد، ویرایش، ذخیره و بازیابی کرد. عالوه بر تو اطالعات تماس با مشتری را می
ها ریزی کرد و پروژهها و قرارهای مهم برنامهتوان یادآوری خودکار را برای تاریخاین، می

توان به ریزی کرد. همه این اقدامات را میبندی و برنامهو وظایف را تخصیص، تقسیم
توانند به راحتی ها مییف، سازمانصورت فردی یا گروهی انجام داد. با مدیریت وظا

های مربوط وظایف را به افراد واگذار کرده و بر اجرای آن نظارت کنند و همچنین داده
آوری و تجزیه و تحلیل کنند. راهکارهای مدیریت فرآیندهای به عملکرد کارکنان را جمع

ازی سازمان کسب و کار، با ایجاد امکان بهبود در سطح فرآیندهای سازمانی، خودکارس
 .برندرا یک گام جلوتر می

است که یک راهکار  ProcessMaker افزارافزارهای مدیریت کسب و کار، نرمیکی از این نرم
شود و محسوب می (BPMS) کد برای مدیریت فرآیندهای تجاریافزاری هوشمند و کمنرم
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کند. جالب است بدانید سازی و مدیریت اتوماسیون کمک میپیادهها در به سازمان
 .کندپشتیبانی می ProcessMaker افزار مدیریت کسب و کار فراگستر ازنرم

 اسناد رهیو ذخ ریپردازش تصو -2-4

های هایی مانند سیستمهای پردازش تصویر و ذخیره اسناد شامل فناوریراهکار
های ضبط ویدئو ی تصویربرداری مانند اسکنرها و کارتمدیریت گردش اسناد و ابزارها

هایی که همچنان بر فرآیندهای کاغذی یا غیر استاندارد متکی هستند، است. سازمان
وری، خطاهای پرهزینه و مشکالت حقوقی را تجربه مشکالت زیادی مانند کاهش بهره

 .کنندمی

بازیابی اسناد را آسان  سازی، جستجو وسیستم مدیریت گردش اسناد، امکان ذخیره
دهد کند. اما عالوه بر این، با حفظ یک مسیر ممیزی، مشکالت حقوقی را کاهش میمی

و تشخیص  (OCR) خوان نوریهایی مانند نویسهها را با قابلیتو وظایف دستی ورود داده
 .کندحذف می (Intelligent Character Recognition) شخصیت هوشمند

 یادار ونیاتوماسانواع نرم افزار  -۳
 شتریب ییآشنا یبرا د،یرا دانست یادار ونیاتوماس یهاستمیس یحال که انواع کارکردها

 نیاز ا کی. هر میپرداز یم ونیاتوماس یافزارهانوع از انواع نرم 4 فیشما به تعر 
و  یتکرار یباعث حذف کارها ،یتجار یندهایفرآ یکردن برخ« خودکار»افزارها با نرم

 .شوندیسازمان شما م یوربهبود بهره

 نرم افزارهای اتوماسیون بازاریابی -3-1

کنند. این ابزارها های فروش کمک میافزارهای اتوماسیون بازاریابی به یافتن سرنخنرم
های بازاریابی کنند تا امکان موفقیت کمپینها فراهم میهمچنین چارچوبی را برای تیم

توانند فرآیندهای بازاریابی افزارهای اتوماسیون بازاریابی میاز نرم را بیشتر کنند. برخی
ها را با دهند که این کمپینها این امکان را میایمیلی را خودکارسازی کنند و به شرکت

 .تیم فروش خود هماهنگ کنند

های متفاوت مفید است و ها با اندازهابزارهای اتوماسیون بازاریابی برای شرکت
های مشتریان بالقوه استفاده شوند. یعنی گیری فعالیتتوانند برای ردیابی و اندازهمی
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هایی که با شرایط از پیش تعریف شده برای خریدار توانند به محض شناسایی سرنخمی
 .احد فروش تحویل دهندمطابقت دارد، آنها را به و

 نرم افزارهای اتوماسیون حسابداری -3-2

بر است که شامل بسیاری از هایی در هر اندازه، حسابداری فرآیندی زمانبرای شرکت
ها، مراحل دستی است. با خودکار کردن کارهای مربوط به ثبت و پردازش حساب

های ، حساب(AR) دریافتنیهای ها می توانند در زمان قابل توجهی در حسابشرکت
ها و سایر گیری از دادهآوری مبالغ، پشتیبانها، جمع، تنظیم صورتحساب(AP) پرداختنی

 .جویی کنندفرآیندهای مالی صرفه

شود، ها خودکار میآوری دادهبا استفاده از یک سیستم اتوماسیون حسابداری، جمع
ها به صورت شوند و تأییدیهه میطور خودکار با اسناد تطبیق دادها بهحسابصورت

شوند. همچنین خطاهای داده را کاهش می دهد و به جلوگیری الکترونیکی ارسال می
 .کنداز تقلب کمک می

 ندهایفرآ ونیاتوماس ینرم افزارها -3-3

به عنوان بخشی از اتوماسیون اداری  (BPMS) افزارهای مدیریت فرآیندهای کسب و کارنرم
پردازند. رآیندها و کارهای خاص مرتبط با کسب و کار شما میبه خودکارسازی ف
ها در سازی سایر ابزارهای اتوماسیون، به شرکتافزارها با یکپارچههمچنین، این نرم

های های آنها، امکان گزارشکنند و با استفاده از دادهوری آنها کمک میافزایش بهره
 .کنندجامع آماری را فراهم می

شوند، شامل ثبت سفارش خودکار، افزارها خودکارسازی میه با این نرمفرآیندهایی ک
ها، ارائه خودکار ای خودکار، انتقال خودکار فایلها، پردازش دستهارسال خودکار ایمیل

افزار مدیریت فرآیندهای رمن گزارشات و خودکارسازی مراحل استخدام است. بنابراین
 .بخشدهای یک کسب و کار را بهبود می، به نوعی تمامی عملیاتکسب و کار

 یمنابع انسان ونیاتوماس ینرم افزارها -۳-4

های آن ای است که بسیاری از بخشاستخدام کارکنان جدید فرآیندی چند مرحله
ابزاری برای  (HRMS) انسانیقابلیت خودکارسازی دارند. یک سیستم مدیریت منابع 
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ها فرآیند استخدام داوطلبان شغلی را خودکارسازی این فرآیند است. این سیستم
 .کنندخودکارسازی می

تواند با بندی مصاحبه و اعالم نتایج، میبنابراین از مرحله دریافت رزومه گرفته تا زمان
از اتوماسیون، واحدهای  استفاده از اتوماسیون اداری خودکارسازی شود. با استفاده

توانند عالوه بر رسیدگی به فرآیند استخدام، فرآیندهایی مانند پرداخت منابع انسانی می
حقوق و دستمزد، مدیریت اطالعات پرسنلی کارکنان، تعیین پاداش و مزایا، مدیریت 

 .های مرخصی و ارائه گزارشات را خودکارسازی کننددرخواست

 کالم آخر -4
افزارهای در این مقاله با انواع اتوماسیون اداری و اهمیت آنها آشنا شدید. نرم

کنند. بنابراین وری در سازمان شما کمک بسیاری میاتوماسیون اداری، به افزایش بهره
رد سازمان خود هستید، آشنایی با انواع اتوماسیون اداری، سازی عملکاگر به دنبال بهینه

افزار اتوماسیون اداری فراگستر بسیاری از کارکردها و فواید آنها ضروری خواهد بود. نرم
کند. برای های اتوماسیون اداری را برای شما فراهم میهای هوشمند سیستمقابلیت

.رشناسان ما استفاده کنیدتوانید از مشاوره رایگان کااطالعات بیشتر، می
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