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بتوانند  نکهیا یاز آنها برا یاریها دارد و بسسازمان یبرا یادیز  یایمزا یادار ونیاتوماس
 ییآشنا یبرا .هستند یادار ونیاتوماس یسازادهیمند شوند، به دنبال پآن بهره یایاز مزا
 .دیبا وبالگ فراگستر همراه باش ،یادار ونیاتوماس یساز ادهیپ ندیبا فرآ

 یهاستمیس نیها را در باست که امکان انتقال داده یراهکار یادار ونیاتوماس ستمیس
 یسازعالوه بر خودکار ستمیس نیا .دینمایفراهم م ،یسازمان بدون مداخله انسان

از جمله  .داشته باشد یینقش به سزا زیآنها ن یسازدر ساده تواندیم ندها،یفرآ
نمود و شاهد کاهش  یبردارآنها بهره یبرا ستمیس نیاز ا توانیکه م ییندهایفرآ

 ،یها، حسابدارداده تیر یمد: مانند ییندهایبه فرآ توانیسازمان بود، م یکار یبارها
 نیا یسازادهیحال، پ نیبا ا .اشاره نمود یادار فیوظا ریمکاتبات و سا ،یمنابع انسان

از  یاریبس .شود امو با دقت انج یبه درست دیخاص دارد و با یمراحل هاستمیس
 ندیفرآ رایز  روند،ینم یادار ونیاتوماس ستمیها به سمت استفاده از سسازمان

 ادهیمنظم، پ کردیرو کیاما با  .رسدیدشوار به نظر م اریبس شانیآن برا یسازادهیپ
 نیدر ادامه ا .است یابیو هم قابل دست تیر یهم قابل مد یادار ونیاتوماس یساز

 .شد دیآشنا خواه یادار ونیاتوماس یساز ادهیو نحوه پ ییجرامقاله با مراحل ا
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 ؟دارد ییایها چه مزادر سازمان یادار ونیاتوماس یساز ادهیپ -1
 یدر ارتباطات سازمان یاعمده یهاشرفتیبه پ توانیم یادار ونیاتوماس یساز ادهیبا پ

 یسازمان رییدر حال تغ یسازمان را کاهش داد و به ساختارها یحجم کار افت،یدست 
 یبرخ .شودیجا ختم نم نیبه هم یادار ونیاتوماس یساز ادهیپ یایاما مزا .شکل داد

 :عبارتند از ،یادار ونیاتوماس یازس ادهیپ یایمزا نیتر از مهم

 ها را به سیستم اتوماسیون اداری دخالت انسان در انتقال داده: افزایش دقت
 .دهدمقدار قابل توجهی محدود کرده و به این ترتیب میزان خطا را کاهش می

ندهای سازمان توان شاهد افزایش دقت در فرآیبا کاهش خطای انسانی، می
 .بود

 با خودکارسازی فرآیندهای پیچیده تجاری، نیاز : هاکاهش چشمگیر هزینه
ها برای استخدام نیروی انسانی تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا سازمان

های عملیاتی و تواند باعث کاهش هزینهاین موضوع به نوبه خود می .کندمی
 .ها شوددر نتیجه کاهش هزینه

 العاده استفاده از یکی از مزایای فوق: ت و دسترسی آسان به منابعافزایش سرع
در  .گیر، استکننده و وقتاتوماسیون اداری، حذف برخی از فرآیندهای خسته

اند، کارکنان اغلب نموده پیاده سازی اتوماسیون اداری هایی که اقدام بهسازمان
 .کنندزمان خود را صرف انجام کارهای با ارزش می

 یک سیستم اتوماسیون اداری کارآمد، باعث : سازی آنهاها و ذخیرهمدیریت داده
توانند به راحتی و با همچنین مدیران می .شودها میسازی دادهتسهیل ذخیره

ام به نظارت و کنترل ، اقد نرم افزار مدیریت اسناد الکترونیکی استفاده از یک
 .ها نمایندداده

 ها و اتوماسیون اداری به سازمان: ها برای اخذ تصمیمات آگاهانهبررسی داده
و  ها و تجزیهها، مجموعه دادهکسب و کارها امکان دسترسی به گزارش

و بستر مناسب را جهت  های گسترده و وسیع را داده و از این رو زمینهتحلیل
به این ترتیب، کسب و کارها و  .کندگاهانه مدیران، مهیا میگیری آ تصمیم
های کلیدی، برداری از شاخصها و نیز با بهرهداده ها با تجزیه و تحلیلسازمان

 .توانند شاهد اعمال بهبودهایی در فرآیندهای خود باشندمی
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 هاسازمان کار، و کسب فرآیند در بهبود طریق از: کار و کسب فرآیندهای بهبود 
 و خدمات کیفیت و کنند سازیبهینه را خود عملکرد توانندمی کارها و کسب و

 قوانین با را خود انطباق توانندمی همچنین .ببخشند بهبود را خود محصوالت
 .دهند افزایش

 ؟نحوه پیاده سازی اتوماسیون اداری چگونه است -2
 شد، ذکر اداری اتوماسیون برای که مهمی مزایای به دستیابی از هاسازمان از بسیاری

 .کنندمی استقبال هاهزینه کاهش و بیشتر کارایی باالتر، سود دقت، افزایش جمله از
 نیازمند آنها، مزایای از برداریبهره و اداری اتوماسیون سازی پیاده برای هاسازمان اما
 مورد در گیریتصمیم شامل رویکرد این .هستند شدهحساب و دقیق رویکرد یک

 سازی پیاده برای الزم هایزیرساخت تشخیص شوند، خودکارسازی باید که فرآیندهایی
 .است آن اجرایی مراحل و اداری اتوماسیون

بنابراین در قدم نخست، سازمان باید زمان کافی و مشخصی را صرف بررسی انواع 
صحیح از  برای اینکه بتوان به درکی .فرآیندهایی نمایید که نیاز به خودکار شدن دارند

نفعان آنها دست یافت، باید با نگاهی دقیق فرآیندها، مقدار منابع مورد استفاده و ذی
توانید از برای سهولت در این کار، می .به ثبت گردش کارهای موجود بپردازید

به این وسیله، خواهید توانست یک نمایش بصری  .برداری فرآیند، استفاده نماییدنقشه
 :اد کنید که به سواالتی ماننداز فرآیند کاری ایج

 کارهای انجام شده در سازمان کدامند؟ 

 پذیرند؟چگونه این کارها انجام می 

 چه کسانی مسئول انجام این کارها هستند؟ 

 و اسناد چنین از شوند،می اجرا هاسازمان در که فرآیندهایی اغلب .دهدمی پاسخ
 کندمی کمک نفعانذی به شده، ایجاد بصری تصاویر این .نیستند برخوردار نمودارهایی

 سازیساده به نیاز که وظایفی و کار جریان هایگلوگاه شناسایی به اقدام بتوانند تا
 .نمایند دارند،
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 الزم اداری اتوماسیون سازی پیاده برای هاییزیرساخت چه -3
 ؟است

 یکی .است هازیرساخت و امکانات از ایمجموعه نیازمند اداری اتوماسیون از برداریبهره
 آماده اداری، اتوماسیون افزارهای نرم یارائهدهنده هایشرکت مهم بسیار وظایف از

 افزارنرم اجرای برای مناسب ارتباطی بسترهای و ضروری هایزیرساخت این کردن
 از .است سیستم اجرای بندیزمان و منتخب واحدهای اولویت اساس بر اتوماسیون

 :نمود اشاره زیر موارد به توانمی اداری، اتوماسیون سازی پیاده برای امکانات ترینمهم

 باید با توجه به تعداد پرسنل دبیرخانه و کارکنان : دبیرخانه و کارکنان سازمان
 .دستگاه اسکنر، رایانه، پرینتر و غیره تهیه شود: سازمان، امکانات مناسب مانند

 الزم است از تجهیزات مناسب مانندبرای بهبود فرآیند مدیریت نیز : مدیریت :
 .رایانه، قلم نوری و هدست استفاده شود

 سازی و بازدهی مناسب های مهم و ضروری برای پیادهاز زیرساخت: سرور
اتوماسیون اداری، دارا بودن سرورهایی است که با با در نظر گرفتن حجم کاری 

 .واحدهای سازمان، قدرت کافی داشته باشند

  زیرساخت دیگری که برای پیاده سازی موفق : کارکنان سازمانآموزش تمامی
های ها و ماژولاتوماسیون اداری الزم است، تشریح و آموزش تمامی پنل

های اتوماسیون برای کلیه کارکنان سازمان و کاربران سامانه توسط شرکت
 افزار اتوماسیون استدهنده نرمارائه

 ؟داری کدام استمراحل اجرایی پیاده سازی اتوماسیون ا -4
های اتوماسیون اداری، پس از برداری کامل از سیستمسازی صحیح و بهرهبرای پیاده

های گیری در مورد فرآیندهایی که باید خودکارسازی شوند و تشخیص زیرساختتصمیم
این مراحل  .به طور کامل اجرا شود اندازی اتوماسیون اداریراه  الزم، باید مراحل اجرایی
 :ها شامل موارد زیر استاجرایی در اغلب سازمان

 تعیین مدیر پروژه -4-1

در مرحله اول، جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری، با توافق میان شرکت 
ان پروژه به عنوان مدیر  .شودافزار و مشتری، یک مدیر پروژه تعیین میدهنده نرمارائه
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ریزی، هدایت و کنترل پروژه را بر نمایندگان خریدار و فروشنده وظیفه انجام برنامه
 .عهده دارند

 تشکیل ساختار اجرایی -4-2

دومین قدم در راستای اجرای مطلوب پیاده سازی اتوماسیون اداری، تشکیل یک ساختار 
ری و قدرت اجرایی اعضای خود اجرایی است که بتواند با استفاده از حمایت، همکا

کارگیری سامانه اتوماسیون و خودکارسازی امور هموار سازد و مسیر را برای نصب و به
 .مقاومت اعضای سازمان را در برابر این تغییرات کاهش دهد

 تعیین مدیر سیستم اتوماسیون اداری -4-3

است تا بر اموری استفاده از اتوماسیون اداری مستلزم تعیین راهبر و مدیر سیستم 
مانند عملیات نصب، استقرار و آموزش راهبری سیستم اتوماسیون اداری و فرآیندها، 

ای است که از طرف خریدار به عنوان مدیر سیستم این فرد نماینده .نظارت داشته باشد
 .کندهای الزم را از نظر کاربری و راهبری سیستم دریافت میشود و آموزشمعرفی می

 شبکه و افزارینرم و افزاریسخت هایسازی زیرساختآماده -4-4

نیازهای سخت افزاری و نرم پیش افزار اتوماسیون، مستلزم وجوداندازی نرمنصب و راه
از جمله  .شبکه نصب نمایدافزار را روی این است تا شرکت بتواند نرم افزاری سرور

که در عملکرد این شبکه و اجرای سیستم اتوماسیون اداری   افزاریهای سختویژگی
 Client آن، تعداد Hard Disk ، میزان حافظه وServer گرتوان به نوع پردازشموثر است، می

ه بر این اساس الزم است خریدار طبق اطالعاتی ک .اشاره کرد… ها، حجم اطالعات و 
شود، قبل از شروع عملیات نصب، بستر دهنده محصول فراهم میاز سوی شرکت ارائه

 .الزم را فراهم آورد

 افزار بر روی سرورنصب نرم -4-5

 .شودافزار روی سرور سازمان نصب میسازی زیرساخت توسط خریدار، نرمپس از آماده
سازمان یا نصب با  نصب حضوری در محل روش 2تواند به یکی از عملیات نصب می

در صورتی که نصب از راه دور )ریموت( انجام  .انجام شود (Remote) دسترسی از راه دور
شود، سازمان خریدار می بایست پهنای باند و زیر ساخت مناسبی برای این کار را نیز 

 .فراهم کرده باشد
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 نظارت بر استقرار و آموزش نرم افزار اتوماسیون اداری -4-6

و آموزش نرم افزار شامل نظارت بر ورود اطالعات پایه و آموزش نحوه  نظارت بر استقرار
های ورود صحیح آن در سیستم، آموزش سیستم به کلیه کاربران به تفکیک گروه

 .و رفع اشکال کاربران است کاربری و نظارت بر استقرار

  افزار جدیدافزار قبلی به نرمتبدیل اطالعات از نرم -4-7

افزار جدید، فرآیندی است که به افزار قبلی سازمان به نرمتبدیل اطالعات از نرم
این مورد معموال در صورت  .کندتر اتوماسیون کمک شایانی میسازی سریعپیاده

در این صورت،  .شودافزار انجام میدهنده نرمتقاضای مشتری و توسط سازمان ارائه
افزار جدید، اطالعات قبلی کانورت و در پایگاه داده جدید قرار داده پس از نصب نرم

 .شودمی

 خدمات پشتیبانی -4-8

افزار اتوماسیون و پل ارتباطی ترین مراحل پیاده سازی نرمخدمات پشتیبانی از اصلی
استفاده بهینه و مستمر از  .دهنده اتوماسیون با کاربران استمیان شرکت ارائه

این نوع خدمات  .اتوماسیون، فقط و فقط با پشتیبانی قوی و هدفمند امکان پذیر است
در سه حوزه نظارت بر استقرار، آموزش و پشتیبانی مورد نیاز هستند و در دو مقطع 

 انی، یکی هنگام نصب و استقرار سیستم و دیگری پس از اتمام نصب و گارانتی ارائهزم
 .شودمی

 کالم آخر -5
های ساده دیجیتالی ها و کسب و کارها، به سرعت در حال گذار از سیستماغلب سازمان

وری خود را افزایش داده و استفاده از راهکارهای اتوماسیون هستند تا بهرهبه سمت 
در حالی که درک اهمیت اتوماسیون اداری و تصمیم به  .ها را کاهش دهندهزینه

های مهمی در راستای دستیابی به این اهداف است، استفاده از آن در سازمان، قدم
های آن صحیح برای استفاده از مزایا و برتریبه شکل  پیاده سازی اتوماسیون اداری اما

ها توسط سازی این سامانهبا توجه به اینکه بخش مهمی از پیاده .حیاتی است
شود، انتخاب دهنده راهکارهای اتوماسیون اداری انجام میهای ارائهشرکت
سازی دهند بهترین روش برای تضمین پیادههایی که خدمات بهتری ارائه میشرکت
سال سابقه فعالیت  2۰شرکت فراگستر با بیش از  .و صحیح این محصوالت است موفق
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های ایرانی در این حوزه است ترین شرکتدر ارائه محصوالت اتوماسیون اداری از موفق
برای آشنایی  .ترین هدف خود قرار داده استکه همواره رضایت مشتریان را اصلی

انید از مشاوره رایگان کارشناسان ما استفاده توبیشتر با اتوماسیون اداری فراگستر می
.کنید
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