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 به را خودتان اداری کارهای بیشتر احتماال هستید، کوچک کار و کسب یک صاحب اگر
 دلیل اصال که بپرسید شاید بنابراین دهید.می انجام کامپیوتر از استفاده با و تنهایی
 ضرورت و مزایا با آشنایی برای چیست؟ هاسازمان در اتوماسیون از استفاده اهمیت

 .باشید همراه فراگستر وبالگ با ،اداری اتوماسیون از استفاده

 صاحبان از بسیاری هم هنوز ،اداری اتوماسیون هایسیستم فواید و مزایا تمام وجود با
 و کسب هر گسترش و رشد با اما دارند. تردید اتوماسیون اهمیت مورد در کار و کسب

 سرعت به هست، نیاز مورد تجاری فعالیت ادامه برای که وظایفی تعداد و ابعاد کار،
 و کسب از بسیاری .شودمی مشخص اداری اتوماسیون اهمیت و کندمی پیدا افزایش

 افزار نرم از توانندمی مشکالت این حل برای که گرفتند یاد اخیر هایسال در کارها
 .کنند استفاده اداری اتوماسیون

 

 ؟اتوماسیون اداری چیست -1
بپردازیم، باید بدانید  هاپیش از اینکه به دالیل اهمیت استفاده از اتوماسیون در سازمان

کنیم. به طور کلی، و دقیقا از چه چیزی صحبت می اتوماسیون اداری چیست تعریف
های کامپیوتری برای اتوماسیون اداری اصطالحی است که به استفاده از تکنولوژی

کند. با این حال ازمانی اشاره میهای سخودکارسازی کارهای ساده و تکراری در محیط
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تر به نظر برسد. از نظر فنی، اتوماسیون تواند پیچیدهتعریف فنی اتوماسیون اداری می
گونه ای که هیچها است، به گونهاداری فرآیند تنظیم و مشاهده جریان خودکار داده

تفاق بیفتد، دخالت انسانی، خطا و اشتباه در آن وجود نداشته باشد. برای اینکه این ا
ها آوری، سازماندهی، ذخیره، تجزیه و تحلیل و انتشار دادهباید یک ابزار برای جمع

ای های اتوماسیون هستند که به گونهوجود داشته باشد. چنین ابزارهایی سیستم
های محرمانه اند که قابل اعتماد باشند و بتوان به آنها در مدیریت دادهطراحی شده

 .ردسازمانی اعتماد ک

دانید، باید تمرکز خود را به سیستم اتوماسیون اکنون که تعریف اتوماسیون اداری را می
ها را از اداری معطوف کنیم. سیستم اتوماسیون اداری آن ابزاری است که حرکت داده

های انسانی یا عدم دقت تسهیل یک سیستم به سیستم دیگر بدون دخالت مکانیسم
ها، تجزیه و تحلیل آنها آوری دادهای به جمعالعادهقکند. چنین ابزارهایی کمک فومی

کنند. هدف از چنین ابزارهایی خودکارسازی و سازی کارهای روزمره میو ساده
 .ها و فرآیندهای تجاری استسازی تمام رویهبهینه

 ؟چیست هادالیل اهمیت استفاده از اتوماسیون در سازمان -2
 یکمک به بهبود ارتباطات سازمان -1-2

اتوماسیون اداری عالوه بر خودکارسازی امور جاری، با دیجیتالی کردن مکاتبات، به بهبود 
کند. به عبارتی، یکی از سازمانی یک شرکت کمک میسازمانی و برونارتباطات درون

اطالعات در یک ، کمک به تسهیل جریان هادالیل اهمیت اتوماسیون اداری در سازمان
ها دارد. به شرکت است، زیرا این موضوع نقش مهمی در افزایش عملکرد این سازمان
ها یا شعب عنوان مثال، با استفاده از قابلیت ویدئو کنفرانس، افراد مختلف از بخش

توانند به راحتی و بدون نیاز به سفرهای طوالنی تشکیل مختلف در یک شرکت می
  .جلسه بدهند

سرویس ویدئو کنفرانس فراگستر، یک نمونه از این راهکارهاست. این قابلیت که در 
شود، امکان حضور آسان کاربران در افزار اتوماسیون اداری فراگستر ارائه میبستر نرم

افزاری خاص، در هر افزار و وابستگی به سختبدون نیاز به نصب نرم جلسات آنالین را 
فقط با کلیک …( تگاهی )کامپیوتر، لپ تاپ، موبایل، تبلت و مکان و زمانی و با هر دس

 .بر روی یک لینک فراهم کرده است
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نام دارد، به عنوان بستری برای برگزاری  Faragostar Meet یا” تفراگستر می“این قابلیت که 
دهد تا جلسات تصویری یا صوتی جلسات آنالین، این امکان را به کسب و کارها می

 .آنالین برگزار کنندبین اعضای سازمان خود را به صورت 

ن مالقات به بهبود ارتباط درون یا بین قابلیت ویدئو کنفرانس با کاهش هزینه و زما
توانند در هر زمان که مشکلی پیش ، زیرا شرکت کنندگان میکندها کمک میسازمان

 .آید، بدون نگرانی در مورد فاصله یا هزینه دور هم جمع شوندمی

های اتوماسیون اداری، نقش مهمی در تسهیل مکاتبات و از سوی دیگر سیستم
پیام را  توانندها، افراد میهای سازمانی دارند. زیرا با استفاده از این سیستمنگارینامه

به سرعت بسازند و به راحتی برای گیرندگان مختلف ارسال کنند. به عبارت دیگر، 
های اتوماسیون اداری، همانند پست الکترونیکی، اجازه ارسال پیام به تعداد سیستم

توان گفت که دهد. از این طریق، میزیادی از گیرندگان را در مناطق مختلف ارائه می
 .کنندهبود جریان اطالعات در یک سازمان کمک میاتوماسیون اداری به ب

 هابهبود عملکرد و کاهش هزینه -2-2

این است که باعث کاهش  هااز دالیل دیگر اهمیت استفاده از اتوماسیون در سازمان
سازی درگیر شدن کارکنان سازمان با کارهای تکراری اداری مانند ایجاد گزارش و مرتب

های های اتوماسیون با پشتیبانی از فایلفرمد. برای مثال پلتشواطالعات مشتریان می
های حجیم مشتریان کمک سازی داده، به ذخیرهEXCEL گسترده نظیر اکسلصفحه

شود، زیرا اطالعات تنها کنند. این مساله به نوبه خود باعث کاهش کاغذبازی میمی
شوند. در اع بعدی ذخیره مییک بار گردآوری شده و بدون نیاز به چاپ مجدد، برای ارج

شود، بلکه به نظم بخشیدن به محل کار نتیجه، نه تنها به افزایش حجم کار کمک می
 .کندنیز کمک می

افزار اتوماسیون اداری فراگستر به عنوان یکی از بهترین به عنوان نمونه، نرم
افزارهای اتوماسیون اداری در ایران، قابلیت پشتیبانی از هر فایلی از جنس سند، نرم

دهد تا قابلیت به کاربران اجازه می را دارد. این… مانند ورد، اکسل، پاورپوینت، ویزیو و 
 .به راحتی به صورت تیمی و اشتراکی از یک سند استفاده و آن را ویرایش کنند

کند تا حجم وظایفشان عالوه بر این، فرآیندهای اتوماسیون به کارکنان سازمان کمک می
کاهش یابد و انرژی خودشان را در طول روز به جای آنکه صرف انجام کارهای تکراری و 
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خسته کننده کنند، صرف کارهای دیگری در سازمان کنند که ارزش واقعی برای کسب و 
شوند، کار دارند. از آنجا که اکثر فرآیندها در اتوماسیون اداری بصورت خودکار انجام می

جام یک سری از کارها و وظایف، نیروی انسانی مجزا استخدام دیگر الزم نیست برای ان
ی عملیاتی سازمان هاشود و همین امر قطعا صرفه جویی قابل مالحظه ای در هزینه

خواهد داشت. سیستم اتوماسیون اداری اجازه میدهد تا شما با استفاده از منابع کمتر، 
 .تری انجام دهیدکار بیشتر و اثربخش

 

 یمیت یبهتر کارها تیر یمد امکان -2-3

تواند ابزاری مناسب برای کار تیمی باشد. در حالی که این روزها اتوماسیون اداری می
افزارهای شود، ابزارهای کار تیمی در نرمبرای کار گروهی استفاده می ابزارهای گوناگونی

شوند. با استفاده از اتوماسیون اداری، پرسنل یک اتوماسیون اداری نیز یافت می
توانند در هر موقعیت زمانی و مکانی به تمامی مکاتبات خود، ایمیل، فکس، سازمان می

سی داشته باشند و این امر به بهبود کار تقویم جلسات و بسیاری امکانات دیگر دستر 
 .تیمی آنها منجر خواهد شد

در واقع اگر تیم شما تمامی ابزارهای معرفی شده را تنها در یک محیط کاری داشته و 
افزار بتواند به تمامی ابزارهای کار گروهی دسترسی داشته باشد، بدون تنها با یک نرم
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تواند با سرعت و کیفیت بیشتری وظایف خود را پیگیری نماید. یکپارچگی شک می
وری و ها، افزایش بهرهفزایش کارایی کارکنان، کاهش هزینهابزارهای سازمانی باعث ا

در نهایت سودآوری بیشتر سازمان شما خواهد شد. زیرا به ابزارهای متعددی نیاز ندارید 
 .افزارهای مختلف سردرگم باشندو اعضای تیم الزم نیست که میان نرم

شود که بازخوردها قابلیت پیگیری فرآیندها، باعث تسهیل نظارت بر عملکرد تیم نیز می
افزار های نرمترین ویژگیکند. یکی از مهمرا تسریع کرده و ایرادیابی را راحت می

 ارتباط، ناشی از قابلیت پشتیبانیاتوماسیون اداری فراگستر در این 
افزار اتوماسیون اداری فراگستر، است. به این ترتیب که با استفاده از نرم چندسازمانی از

افزار مجزا در شعب دیگر خود نخواهد سازمان مرکزی شما نیازی به استفاده از یک نرم
مان داشت. این مساله نه تنها باعث تقویت و تسهیل کار تیمی میان شعب یک ساز 

شود که زنجیره نظارت بر فرآیندهای سازمانی مانند مکاتبات شود، بلکه باعث میمی
 .قطع نشود

 کالم آخر -3
آشنا شدید. همانطور  هادر این مقاله با دالیل اهمیت استفاده از اتوماسیون در سازمان

ری وجود دارد. که در این مقاله خواندید، مزایای متعددی برای استفاده از اتوماسیون ادا
افزارها با خودکارسازی مکاتبات متعدد روزانه، کارهای اداری تکراری و هماهنگی این نرم

شود ها میهای مربوط به امور جاری در اکثر سازمانمربوط به آنها باعث کاهش هزینه
دهد. اتوماسیون اداری ابزاری ها را کاهش میهای انسانی و مالی سازمانو هزینه
پذیر برای افزایش یکپارچگی، مدیریت بهتر اسناد و مدارک، کاهش و انعطاف قدرتمند

باشد. آگاهی از این دالیل به شما در انتخاب ها و افزایش بهروری سازمان میهزینه
بهترین راهکارهای اتوماسیون متناسب با نیازهای سازمانتان کمک خواهد کرد. برای 

توانید از مشاوره ر اتوماسیون اداری فراگستر، میافزاهای نرمآشنایی بیشتر با قابلیت
.رایگان کارشناسان ما استفاده کنید
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