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 یسازوکارها و ندهایفرآ یدست تیر یمد کند،یم دایپ توسعه کار و کسب کی که یزمان
 صورت به یسازمان یهاتیفعال شتریب که امروزه ژهیو به .شودیم برزمان و دهیچیپ آن

 نوع ۷ با ییآشنا یبرا است. شده تردهیچیپ آنها تیر یمد شود،یم انجام خودکار
 فراگستر وبالگ و مقاله نیا با هستند، یکار و کسب هر ازین مورد که یسازمان افزارنرم

 .دیباش همراه

 

 ؟ستیچ ینرم افزار سازمان -1
 Enterprise Application Software ای یسازمان یافزار کاربردکه با عنوان نرم ینرم افزار سازمان

 یکه برا شودیگفته م یوتریکامپ یبه آندسته از برنامه ها شود،یشناخته م زین
و  یمال ،یدیتول یهاتیو فعال اندافتهیو توسعه  یطراح یبه اهداف تجار یابیدست

 یخودکارساز یبرا یسازمان ینرم افزارها شتری. بدهندیانجام م راها روزانه سازمان
 یها و صاحبان کسب و کارهاو به شرکت رندیگیکسب و کارها مورد استفاده قرار م

 .کنندیمحصوالتشان کمک م تیر یفروش و مد ،یابیبازار  د،یتول ندیکوچک در فرآ

افزایش  ضرورت استفاده از نرم افزارهای سازمانی هم به این دلیل است که باعث
تر مشکالت مشتریان های عملیاتی، ایجاد نوآوری و حل سریعوری، کاهش هزینهبهره
شد که به شوند. در گذشته، بیشتر عملیات های تجاری به صورت دستی انجام میمی
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اندازه نرم افزارهای سازمانی دقیق، سریع، انعطاف پذیر و ارزان نبود. بدون این نرم 
شد و سرعت تولید وسعه کسب و کار نیز به صورت دستی انجام میافزارها، مدیریت و ت

 .و نوآوری بسیار پایین بود

افزارهای سازمانی برای اجرا و مدیریت انواع توانید به راحتی از نرماما امروزه می
های تجاری به صورت خودکار، سریع و ارزان استفاده کنید. به همین دلیل عملیات

دهه پیش است و افراد و  ۳تر از ت نوآوری و تغییر بسیار سریعاست که اکنون سرع
کسب و کارهای مختلف، هر ماه، هفته و حتی روز در حال ایجاد و توسعه محصوالت 

 .دو خدمات جدید هستن

 یو ادار یسازمان ینرم افزارها نیبهتر  یمعرف -2
، ابزاری است که با هدف رفع (EAS) افزار کاربردی سازمانیهمانطور که گفته شد، یک نرم

افزارها انواع و کارکردهای شود. این نرمهای بزرگ، طراحی و عرضه مینیازهای سازمان
را  تحول دیجیتال های سازمانی ومختلفی دارند و به طرق مختلفی مدیریت فعالیت

کنند. اما پیش از انتخاب بهترین نرم افزار سازمانی که متناسب با نیازهای تسهیل می
افزار کاربردی سازمانی را بشناسید. ترین انواع نرمکسب و کار شما باشد، الزم است مهم

 :شودیاز هر کسب و کار است، آورده مینوع نرم افزار سازمانی که مورد ن ۷در ادامه 

  یمنابع سازمان یزیبرنامه ر (ERP) 

 یارتباط با مشتر تیر یمد (CRM) 

 یتجار هوش (BI) 

 نیتام رهیزنج تیر یمد (SCM) 

 یمنابع انسان تیر یمد (HRM) 

 یابیبازار  ونیاتوماس 

 ندهایفرآ تیر یکسب و کار و مد ونیاتوماس 

 

 (ERP) یمنابع سازمان یزیبرنامه ر  -2-1
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هایی مانند نگهداری اطالعات مشتریان، ها برای فعالیتهنوز هم بسیاری از شرکت
ها از ابزارهای قدیمی مانند مدیریت موجودی خود، پردازش سفارشات، و ثبت حساب

های کمی در سازمان جریان کنند. در این حالت، دادهاکسل یا قلم و کاغذ استفاده می
ها و مور وابسته به عامل انسانی خواهد بود. دادهکند و موفقیت در انجام اپیدا می

شوند، ممکن است با تاخیر و خطاهای اطالعاتی که به روش دستی و قدیمی ثبت می
تر شدن فرآیندهای وکار شما و پیچیدهمکرر نیز همراه شوند. از سوی دیگر با رشد کسب

چابک تصمیمات های مختلف سیستم و اتخاذ سریع و آن، ایجاد هماهنگی میان بخش
ها و واحدهای مختلف سازمان ضمن استفاده از ابزارهای قدیمی بسیار توسط شعبه

 .دتر خواهد شسخت

یک نرم افزار سازمانی است که از یک پایگاه داده یکپارچه برای تمامی  ERP سیستم
دهد. در کند و تعداد خطاها را کاهش میهای سازمان استفاده میواحدها و عملیات

ها قابل استفاده است. این شوند و برای همه بخشها یک بار وارد میافزار دادهاین نرم
ژول تشکیل شده است که هر کدام مسئول دیجیتالی سیستم معموال از چندین ما

کردن حوزه متفاوتی از کسب و کار شما هستند: حسابداری، مدیریت موجودی، خدمات 
تواند با سایر راهکارهای می ERP مشتری، مدیریت فرآیند کسب و کار و غیره. همچنین، 

 .د، هوش تجاری و غیره یکپارچه شوCRM  افزاری سازمانی از جملهنرم

 (CRM) یارتباط با مشتر تیر یمد -2-2

فروش و ارتباط با مشتری شریان حیاتی هر کسب و کار است. صرف نظر اینکه 
کارشناسان فروش شما چقدر ماهر باشند، سازمان شما بدون استفاده از نرم افزارها، 

هایی را برای فروش محصوالت جانبی، بازاریابی خدمات جدید به مشتریان فرصت
ک نرم افزار سازمانی است که ی CRM. فعلی یا بستن معامالت از دست خواهند داد

ها را از دست ندهید و تیم شما را از وضعیت کند هیچکدام از این فرصتتضمین می
لیستی از مخاطبان و مشتریان سازمان  کند. این نرم افزار، در واقعهر مشتری آگاه می

 .ددهاست که نمایی کلی از روابط شما با هر یک از آنها ارائه می

دهد تا نحوه و زمان تعامل خود با مشتری )اعم از رو در این نرم افزار به شما امکان می
های اجتماعی و غیره( را پیگیری کنید و تضمین رو، تلفنی، از طریق ایمیل، در شبکه

به شما امکان  CRM افزارهایکند که حتی یک سرنخ را گم نخواهید کرد. اغلب نرممی
ها را مدیریت کنید، با مشتریان خود ارتباط یابی کنید، سفارشها را رددهند سرنخمی
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های تبلیغاتی پرداخته ریزی کمپینبرقرار کنید، وضعیت آنها را پیگیری کنید، به برنامه
 .دو اثربخشی آنها را ارزیابی کنی

 (BI) یهوش تجار -2-3

کند تا بر اساس ها کمک میبه شرکت Business Intelligence (BI) افزار هوش تجاری یانرم
هایی که از منابع مختلفی )مانند واحدهای بازاریابی، فروش، تولید، منابع انسانی داده

آورند، به یک بینش عملی دست پیدا کنند. این نرم افزارها از به دست می…( و 
های آماری پیشرفته برای آشکارسازی الگوها و انجام و الگوریتم کاوی، معیارسنجیداده

برای کمک به مدیران  BI هایکنند. همچنین سیستمهای دقیق استفاده میبینیپیش
های پیچیده، از انواع نمودارها و جداول مختلف جهت تشخیص روندها و الگوها در داده

شینه آماری، تصمیم گیری بهتری دهد بدون نیاز به پیو هر آن چیزی که اجازه می
 .بردداشته باشید، بهره می

 ندهیدر آ نکهیا ینیبشیو پ یفعل تیشناخت وضع ییتوانا ا،یو پو یبازار رقابت کیدر 
 نیبدهد. به هم یترنسبت به رقبا به شما بر  تواندیکرد، م دیخواه یرا ط یریچه مس

 یاز جمله ساخت و ساز، استخدام، بهداشت و درمان و فناور عیاز صنا یاریبس ل،یدل
خود  یاستاندارد از ابزارها یرا به عنوان بخش یجارهوش ت یاطالعات، نرم افزارها

 .کرده اند لیتبد

 (SCM) نیتام رهیزنج تیر یمد -2-4

کند نیاز به مدیریت تدارکات مواد هر شرکتی که در زمینه ساخت و تولید فعالیت می
سازی، حمل و نقل و توزیع کاالهای تولید شده دارد. به طور معمول، این اولیه و ذخیره

شود. هر نوع اشتباه در ارتباطات های مختلفی انجام میوظایف توسط افراد در واحد
های مالی و نارضایتی مشتریان شود. برای کسب منجر به زیان توانددر زنجیره تامین می

و کارهایی که مراکز عملیاتی آنها در چندین نقطه جغرافیایی پراکنده است، مدیریت 
افزار تخصصی تقریبا غیرممکن ها و حتی صدها تامین کننده، بدون استفاده از نرمده

 .دخواهد بو

کنند به شما کمک می Supply Chain Management (SCM) ابزارهای مدیریت زنجیره تامین یا
تا از جریان دائم منابع الزم برای تولید و تحویل پیوسته محصوالت خود اطمینان حاصل 

سازی و مدیریت اطالعات آوری، ذخیرهتوانند به شما در جمعافزارها میکنید. این نرم
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فارش مواد اولیه، تامین کنندگان، تولید، پردازش سفارشات، مربوط به فروش، س
های زنجیره تامین انبارداری، تدارکات، توزیع و همچنین تسهیل همکاری بین تمام حلقه

 .دکمک کنن

 (HRM) یمنابع انسان تیر یمد -4-3

های متعددی را در اختیار کاربران قرار نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی، قابلیت
دهد با دهد از جمله جستجو معنایی قدرتمند که به مدیران منابع انسانی اجازه میمی

جستجوی یک ویژگی، صدها نتیجه و داوطلب مرتبط پیدا کنند. همچنین، این 
های شغلی، دهند با استفاده از فیلترهایی مانند مسئولیترها به شما اجازه میافزانرم

ها، حقوق مورد نظر، منطقه جغرافیایی و غیره، نیازهای خود را مشخص کنید و مهارت
 .های موجود را برای یافتن داوطلبان مناسب جستجو خواهند کردسپس تمام پلتفرم

های منابع کند و به تیمخودکارسازی فرآیند استخدام نیز وظایف تکراری را حذف می
از زمان خود را بر وظایف مهم و استراتژیک  ٪۸۰دهد تا بتوانند تا مقدار انسانی اجازه می

نوان مثال مدیران با استفاده از نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی متمرکز کنند. به ع
توانند به دواطلبان شغلی پیام دهند، رزومه آنها را دریافت کنند، به آنها بازخورد می

های پیگیری را انجام دهند و تمامی این دهند، یک مصاحبه شغلی تنظیم کنند، تماس
 .دد داافزار انجام خواهنموارد را در یک نرم

 یابیبازار  ونیاتوماس -4-4

های بازاریابی به صورت دستی غیرممکن است. های بزرگ، انجام تمام فعالیتدر شرکت
هر پیامی پاسخ های فروش را پیگیری کنید، به توانید شخصا هر کدام از سرنخشما نمی

 .بوک، لینکدین یا توییتر را در لحظه به انجام برسانیدها را در فیسروزرسانیدهید و به

ها را به مشتریانی راضی تبدیل کنند تا سرنخافزارهای بازاریابی به شما کمک مینرم
های بازاریابی را برای آنها کنید، مخاطبان خود را تقسیم بندی کنید، کمپین

های اجتماعی، تبلیغات ایمیلی و کلیکی را ی کنید، تبلیغات شبکهسازشخصی
های ریزی کنید، اثربخشی تالشهای خود را از قبل برنامهخودکارسازی کنید، پیام

بازاریابی سازمان خود را بسنجید، و زمان خود را صرف ایجاد محتوای با کیفیت و 
 .های ضروری کنیدفعالیت
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ودکار هزینه تبلیغاتی صرف شده برای جذب مشتری را نیز طور خاین ابزارها حتی به
های کنند تا کمپینها کمک میهای تحلیلی به سازمانکنند و با قابلیتمحاسبه می

های را در فعالیت )ROI (سازی کنند و بهترین بازگشت سرمایهتبلیغاتی خود را بهینه
 .بازاریابی خود داشته باشند

 ندهایفرآ تیر یکسب و کار و مد ونیاتوماس -4-5

اتوماسیون کسب و کار یک نرم افزار اداری است که هم شامل اتوماسیون مکاتبات و 
ای از مراحلی است شود. فرآیند تجاری مجموعههم اتوماسیون مدیریت فرآیندها می

شود. این فرآیندها که توسط کارکنان برای دستیابی به اهداف سازمان انجام می
یک محصول گرفته تا استخدام یک مدیر جدید. توانند هر فعالیتی باشند، از فروش می

شود. با فقدان ارتباط شدن فرآیندهای آنها نیز می تررشد کسب و کارها باعث پیچیده
شوند و این باعث میان واحدهای سازمان، کارکنان اغلب از وضعیت فرآیندها غافل می

 .شودکاهش کارایی مجموعه می

ها ای از روشبه طیف گسترده )Buisiness Process Manager (مدیریت فرآیند کسب و کار
و ابزارهای مورد استفاده برای مستندسازی، تجزیه و تحلیل و خودکارسازی 

کد بوده مناسب، آنهایی هستند که کم BPM کارهای سازمانی اشاره دارد. ابزارهایگردش
بدون نیاز به کدنویسی فرآیندهای خود را به صورت  دهند تاها اجازه میو به سازمان
 .تر کنندها را سادهگیریها را حذف و تصمیمسازی کرده، گلوگاهبصری مدل

خواهید اتوماسیون فرآیندها دارای امکاناتی متناسب با نیازهای شما با این حال، اگر می
ی خود و امکانات داشته باشد، باید راهکارهای موجود را با در نظرگرفتن نیازها

اختصاصی آنها انتخابی کنید. فراگستر یکی از بهترین نرم افزارهای اتوماسیون کسب و 
سازی سازی شده نرم افزار پروسس میکر برای مدلکار در ایران است که از نسخه بومی

 .کندو مدیریت فرآیندها استفاده می

 کالم آخر -۳
نرم افزار  کی. دیآشنا شد یسازمان یافزار کاربردانواع نرم نیتر مقاله با مهم نیدر ا

را  انیکند، روابط سازمان با مشتر  یرا خودکارساز یتکرار یهاروال تواندیم یسازمان
حال،  نیدرآمد و سود سازمان شود. با ا شیباعث افزا ،ییبهبود ببخشد و با بهبود کارا

متفاوت  گریکدیآنها با  یازهایو ن هاتیکسب و کارها، فعال انیدر م ادیبا توجه به تنوع ز 
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باشند که با  ییبه دنبال راهکارها دیها بااست که شرکت لیدل نیاست و  به هم
ضمن مشخص کردن اهداف  دیکار، با نیانجام ا یمطابقت داشته باشد. برا شانیازهاین

 تی. در نهادیر یدر نظر بگ زیآنان را ن یازهایمشورت کرده و ن ییخود، با کاربران نها
و  سهیآنها، به مقا یبندخود و رتبه ازیمورد ن یهایژگیاز و یستیل هیبا ته دیتوانیم

.دیمحصوالت موجود در بازار بپرداز  یبررس
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