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 دقیقه 9زمان تقریبی مطالعه: 

 .کنیمدر این مقاله در مورد معیارهای انتخاب نرم افزار دبیرخانه مناسب صحبت می
برای آشنایی با نکاتی که پیش از خرید یک نرم افزار دبیرخانه باید به آنها توجه کنید، با 

 .این مقاله و وبالگ فراگستر همراه باشید

شود و انجام آنها ه میحجم مکاتبات سازمان ها و کسب و کارها هر روز بیشتر از گذشت
هایی هستند که نرم افزارهای دبیرخانه، سیستم .به طور دستی دیگر توجیه مالی ندارد

گذاری، ثبت و رهگیری مکاتبات اداری را به تمامی وظایف دبیرخانه از جمله شماره
توانید ها، شما میبا استفاده از این سیستم .دهندصورت دیجیتالی و خودکار انجام می

اما معیارهای انتخاب نرم افزار  .سرعت انجام امور را تا حدود زیادی افزایش دهید
دبیرخانه مناسب چیست و باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ در این مقاله به این 

 .دهیمسواالت پاسخ می

 

 معیارهای انتخاب و خرید نرم افزار دبیرخانه -1
با گسترش استفاده از نرم افزارهای سازمانی، نقش و عملکرد آنها نیز افزایش یافته 

بنابراین هنگام خرید یک نرم افزار دبیرخانه مناسب، باید به معیارهای انتخاب  .است
این معیارها نقش مهمی در بهبود تجربه کاربران و افزایش  .آنها توجه زیادی کنید
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نرم افزارهای  دسته از معیارهای انتخاب یک 2ر ادامه به د .بازدهی سازمان شما دارند
 .پردازیممناسب می دبیرخانه

 

 هایی داشته باشد؟نرم افزار دبیرخانه مناسب باید چه ویژگی -2
 ثبت نامه های سازمان

ابتدایی ترین و در عین حال اصلی ترین قابلیت نرم افزار دبیرخانه ثبت نامه های وارده 
هر چند ثبت خودکار نامه در دفاتر اندیکاتور دیجیتال کاری ساده  .و صادره سازمان است

رسد، اما یک نرم افزار دبیرخانه خوب، قابلیت های متعددی برای مدیریت این بنظر می
از جمله امکان استفاده از دفاتر اندیکاتور متعدد،  .دهدشما قرار میفرآیند در اختیار 

گذاری، امکان تعریف دفتر اندیکاتور و فرمت های مختلف شمارهتعریف فرمت
 های متعددها با روشگذاری مستقل برای هر دبیرخانه، امکان ثبت نامهشماره

( نویس نامهشده و پیش ECE هشده، نامبارگزاری تصویر نامه، اسکن نامه، نامه ایمیل)
، تاریخ نامه، شماره پرونده، موضوع، نامهو ثبت تمامی مشخصات نامه ها )شماره

ارجاع، محرمانگی، فوریت، فرستنده، گیرندگان، نوع ارجاع، نوع ارسال، متن 
 .…(ها وکلیدواژه

 های مکاتباتی و فیزیکی واصلهثبت بسته
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های مکاتباتی و فیزیکی های بزرگ، ثبت بستهسازمانها به ویژه در بسیاری از سازمان
های اداری توسط دبیرخانه سازمان انجام واصله به سازمان در یک فرآیند مجزا از نامه

تواند چندین نامه داخل یک بسته، هرگونه کاال، تجهیزات، این بسته ها که می .شودمی
بیرخانه ثبت، پیگیری و ارجاع داده ها در نرم افزار دباشد، باید همانند نامه… هدایا و 

بنابراین امکان ثبت این بسته ها در نرم افزار دبیرخانه از اهمیت زیادی برخوردار  .شوند
 .است

 مدیریت فکس و ایمیل

با توجه به استفاده از تکنولوژی های متعدد برای انجام امور دبیرخانه، از نرم افزارهای 
نرم  یک .رود که قابلیت مدیریت فکس و ایمیل را نیز داشته باشددبیرخانه توقع می

صورت ایمیل یا فکس در اختیارش هایی که بهکارآمد باید بتواند انواع نامه افزار دبیرخانه
 .گیرد را نیز ثبت و بایگانی کندقرار می

 ECE پشتیبانی از پروتکل

های اتوماسیون متفاوتی برای انجام مکاتبات خود سازمان های مختلف از سیستم
های متفاوتی برای ایجاد و ها نیز از قالبتمکنند و هر یک از این سیساستفاده می

یک روش تبادل الکترونیکی مکاتبات است  ECE پروتکل .کنندها استفاده میارسال نامه
افزارهای اتوماسیون اداری در ایران و با های سازنده نرمکه توسط تعدادی از شرکت

کند، تکل پشتیبانی مینرم افزاری که از این پرو .هدف رفع این محدودیت به وجود آمد
صورت الکترونیکی سازمانی خود را نیز بههای بروندهد تا نامهبه سازمان شما اجازه می

 .ارسال کند

 هابندی نامهبایگانی و دسته

بندی های اداری مشخصات مختلفی دارند و دسترسی سریع به آنها مستلزم طبقهنامه
بندی مکاتبات را داشته باشد، وانایی طبقهیک سیستم دبیرخانه نه تنها باید ت .آنهاست

بلکه باید بتواند امکان شخصی سازی این دسته بندی را برای هر یک از کاربران فراهم 
کند تا آنها بتوانند به راحتی و به سرعت به نامه ها و اسناد مورد نیاز خود دسترسی پیدا 

 .کنند

 (دسترسی در هر زمان و مکان) تحت وب بودن
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ه گسترش دورکاری و توسعه اینترنت، بسیاری از کارکنان، کارهای خود را از با توجه ب
ای نیاز دارند که در هرجا و هر زمان ها نیز، به دبیرخانهسازمان .دهندراه دور انجام می

گفته  نرم افزار تحت وب به چنین نرم افزاری، .از طریق اینترنت قابل دسترس باشد
 .شودمی

 امکان تعیین سطح دسترسی کاربران

با توجه به وجود یک سلسله مراتب و ساختار سازمانی در اکثر کسب و کارها، این 
ضرورت وجود دارد که بتوان دسترسی هر یک از کارکنان را با توجه به سمت و پست 

عالوه بر این، یک نرم افزار دبیرخانه باید بتواند با توجه به  .سازمانی آنها تعریف کرد
ی هر یک از کارکنان، سطح مکاتبات ممکن در درون نوع فعالیت، حوزه و گروه کار

 .سازمان را نیز برای آنها تعریف کند تا از نامه نگاری های نامربوط نیز جلوگیری شود

 افزارهای سازمانیامکان یکپارچگی با سایر نرم

یکپارچگی و هماهنگی با سایر نرم افزارهای اداری نیز یکی از معیارهای مهم برای 
این قابلیت، امکان تبادل اطالعات میان دبیرخانه  .م افزار دبیرخانه استانتخاب یک نر 

ها توسط اتوماسیون اداری با سایر واحدهای سازمان و همینطور مدیریت گردش نامه
 .دهدکند و به این ترتیب مکاتبات درون سازمانی را ارتقا میرا مقدور می

 های ورود اطالعاتسازی فرمشخصی

ها ی پرترافیک، انواع متنوعی از مکاتبات )از جمله نامه، صورتجلسه، فرمهادر دبیرخانه
این تنوع باعث شده تا سرعت عمل در ثبت  .شوندثبت، پیگیری و بایگانی می…( و

برای  .های اطالعاتی یکی از عمده مشکالت کاربران نرم افزارهای دبیرخانه باشدآیتم
های ناسب باید امکان تغییر در ترتیب آیتمکاهش این مشکل، یک نرم افزار دبیرخانه م

 .سازی آنها را داشته باشدها و امکان شخصیاطالعاتی در فرم

 ثبت مکاتبات انبوه با اطالعات مشابه

یکی از مشکالت اصلی که باعث کاهش سرعت عملکرد کاربران نرم افزار دبیرخانه 
نرم افزار  یک .شود، ثبت مکاتبات متعدد از یک فرستنده با اطالعاتی مشابه استمی

باید این امکان برای کاربران فراهم کند که محتوی آیتم در هنگام  دبیرخانه مناسب
 .ی در سیستم باقی مانده و نمایش داده شودذخیره و ثبت اطالعات، برای فرم بعد
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 ارائه گزارشات

ها و امکانات مهم نرم افزارهای دبیرخانه، قابلیت گزارش گیری از مکاتبات از دیگر ویژگی
های دریافتی و ارسالی و مدت زمان الزم به این ترتیب میزان دقیق نامه .اداری است

 .برای انجام اقدامات مربوط به آنها توسط هر یک از کارکنان در اختیار شما خواهد بود

 های متعددکان ارسال پیوستام

ها و حجم آنها داشته در نرم افزارهای دبیرخانه، نباید محدودیتی برای تعداد پیوست
 .باشید

 پشتیبانی از تعداد باالی مکاتبات

یک نرم افزار دبیرخانه مناسب باید به نحوی طراحی شده باشد که محدودیتی برای حجم 
همچنین، حجم مکاتبات نباید تاثیری بر کارکرد  .های وارده یا صادره نداشته باشدنامه

و سرعت سیستم داشته باشد و عملکرد مناسب آن باید توسط شرکت ارائه دهنده 
 .تضمین شود

 پشتیبانی از ساختار هلدینگی )چند سازمانی(
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یک نرم افزار دبیرخانه مناسب باید درگاه های متنوعی را به منظور دریافت و ارسال 
این سیستم بستری را فراهم میکند تا واحدها و شعبه های  .فراهم کند خودکار نامه ها

مختلف در سازمان های هلدینگی بتوانند نامه های خود را که از طریق فکس، پست 
کنند، به صورت مجزا از سایر واحدهای سازمان ثبت و دریافت می… الکترونیکی و 
 .مدیریت کنند

 رسانی خودکار از طریق ایمیل و پیامکاطالع

اطالع رسانی خودکار از طریق ایمیل و پیامک در هنگام ثبت برخی از انواع مکاتبات 
یک نرم افزار دبیرخانه  .رسانی آنها شودتواند باعث افزایش سرعت پیگیری و اطالعمی

لف به مخاطبین اطالع های مختها از راهمناسب باید بتواند بالفاصله بعد از ثبت نامه
 .رسانی کند

دهنده نرم افزار دبیرخانه باید چه خصوصیاتی شرکت توسعه -3
 داشته باشد؟

 .کنیمترین محصوالت به نام تولیدکننده و برند آن دقت میما حتی برای خرید ساده
افزار سازمانی باید برای انتخاب شرکت بنابراین بدیهی است که هنگام خرید یک نرم

به ویژه به این علت که خرید یک نرم  .دهنده آن نیز معیارهایی داشته باشیمتوسعه
گذاری بلند مدت است و هرگونه اشتباه در انتخاب نرم افزار افزار سازمانی یک سرمایه

در ادامه به معرفی  .تواند ضررهای زیادی را به شما و سازمانتان وارد کندمناسب می
افزاری نسبت به شرکت ارائه دهنده محصوالت نرم پردازیم که به یکمعیارهایی می

 .دهددیگران برتری می

 اعتبار حقوقی شرکت

انتخاب شرکتی که دارای اعتبار حقوقی است، تا حدود زیادی اصالت خدمات و 
بنابراین باید محصوالت شرکتی را تهیه کرد که نه  .کندمحصوالت آن را مشخص می

ها است، بلکه و ثبت شده در دفتر ثبت شرکتتنها دارای یک شخصیت رسمی حقوقی 
صالح مانند شورای عالی الزم برای فعالیت از سوی مراجع ذی حداقل دارای مجوزهای

کننده های نظارتانفورماتیک و گواهی صالحیت خدمات انفورماتیکی از سوی سازمان
بندی ر رتبهشود شرکت مذکور دارای رتبه باالیی دبه عالوه توصیه می .دولتی باشد

 .شورای عالی انفورماتیک بوده و در این زمینه سابقه طوالنی داشته باشد
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 داشتن گواهینامه های امنیتی

های توسعه دهنده محصوالت نرم های تعیین کیفیت و اعتبار شرکتیکی از بهترین راه
جمله  از .های امنیتی مربوط به محصوالت آنهاستافزاری، برخورداری آنها از گواهینامه

توان به پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا )امنیت فضای ها میاین گواهینامه
 .تولید و تبادل اطالعات( و گواهینامه نما )نظام مدیریت امنیت اطالعات( اشاره کرد

 اعتبار معنوی سازمان و برند آن

یکی از  .تواند اعتبار معنوی یک سازمان و برند آن را نشان دهدعوامل متعددی می
ها و های تشخیص میزان این اعتبار، بررسی مشتریان این شرکتترین راهساده

ها بزرگتر و معتبرتر باشند، نشان از هرچقدر مشتریان این شرکت .ها استسازمان
سهم یک  .دهنده یک نرم افزار داردکیفیت برتر محصوالت و خدمات شرکت توسعه

توانند شرکت از بازار در مقایسه با رقبا، اندازه سازمان و میزان سابقه فعالیت آن نیز می
 .به یک عنوان معیارهایی برای سنجش اعتبار معنوی سازمان مورد استفاده قرار بگیرند

 میزان رضایت مشتریان از سازمان

افزار، بررسی میزان دهنده نرمخاب یک شرکت توسعهیکی از بهترین معیارها برای انت
تواند در این با توجه به اینکه هر سازمانی می .رضایت مشتریان از محصوالت آن است

مورد اغراق کند، بهترین راه این است که نظر مشتریان را از زبان خودشان بشنوید و 
حصول نیز بیشتر به هر چه اعتبار مشتری بیشتر باشد، رضایت وی از م .جویا شوید

 .کنداعتبار شرکت اضافه می

 تعهد سازمان به خدمات پس از فروش

هر  .افزاری یک ضرورت حیاتی استویژه برای محصوالت نرمخدمات پس از فروش به
محصول نرم افزاری، حتی اگر با بهترین کیفیت تولید شده باشد، با توجه به کاربردهای 

تواند رفع این خدمات می .س از فروش خواهد بودمختلف مشتریان نیازمند خدمات پ
اندازی مجدد، رفع مشکالت احتمالی های الزم، نصب و راهعیب سیستم، ارائه آموزش

روزرسانی نرم افزار، اعزام کارشناس کاربران، بازآموزی به نیروهای جدید، توسعه و به
 .به محل و مواردی از این دست باشد
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 کالم آخر -4
مورد نکاتی که پیش از انتخاب نرم افزار دبیرخانه باید به آنها توجه  در این مقاله در

مانند نرم افزار دبیرخانه نیاز به  نرم افزارهای سازمانی انتخاب یک .کنید، صحبت کردیم
صوال یک سرمایه گذاری بلند مدت محسوب معیارهای دقیق و دقت زیادی دارد و ا

بنابراین انتخاب شما نه تنها باید قابل اطمینان، دارای بهترین امکانات،  .شودمی
پشتیبانی قوی و رضایت مشتریان باشد، بلکه باید قابلیت یکپارچه سازی با سایر نرم 

یازهای شما را افزارهای سازمانی را نیز داشته باشد تا همراه با رشد سازمان بتواند ن
توان به نرم افزار دبیرخانه فراگستر اشاره کرد که بخشی های آن میاز نمونه .برطرف کند

از اتوماسیون اداری فراگستر است و قابلیت اتصال و ارتباط با مجموعه مختلفی از نرم 
نید تواشنایی بیشتر با این محصول و شرایط تهیه آن میبرای آ .فزارهای سازمانی را داردا

 .از مشاوره رایگان کارشناسان ما استفاده کنید

 سواالت متداول مشتریان -5
 معیارهای انتخاب نرم افزار دبیرخانه کدامند؟ -1

ها و امکانات ویژگی“دسته  2معیارهای انتخاب یک نرم افزار دبیرخانه مناسب، شامل 
این  2هر  .شودمی” دهنده نرم افزارمعیارهای مربوط به شرکت توسعه“و ” نرم افزار

 .موارد تاثیر مهمی در بهبود تجربه کاربران و افزایش بازدهی سازمان شما خواهد داشت

  هایی داشته باشد؟ناسب باید چه ویژگینرم افزار دبیرخانه م -2

رود عبارتند از: ثبت افزار دبیرخانه مناسب انتظار میهایی که از یک نرمبرخی از ویژگی
، ECE ها، مدیریت فکس و ایمیل، پشتیبانی از پروتکلخودکار و پیشرفته انواع نامه

 …  ارها وافز ها، تحت وب بودن، امکان یکپارچگی با سایر نرمبایگانی نامه

 دهنده یک نرم افزار باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟شرکت توسعه -3

رود افزاری انتظار میبرخی از معیارهایی که از یک شرکت ارائه دهنده محصوالت نرم
های امنیتی، اعتبار معنوی سازمان عبارتند از: اعتبار حقوقی شرکت، داشتن گواهینامه

.ن از سازمان و تعهد سازمان به خدمات پس از فروشو برند آن، میزان رضایت مشتریا
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