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 دقیقه 7 :زمان تقریبی مطالعه

در  .ها، ادارات و کسب و کارها یک فعالیت ضروری استبایگانی اسناد برای سازمان
بایگانی  این مقاله ضمن بررسی علت این اهمیت، به معرفی یک ابزار مناسب برای

 .پردازیمسازمانی می اسناد

 

 منظور از بایگانی چیست؟ -1
بندی اسناد و اطالعات در قهبایگانی فرآیندی است که برای حفظ، ذخیره سازی و طب

در این فرآیند، آندسته از اسنادی که دیگر بصورت فعال  .شودها استفاده میسازمان
گذاری شده و در یک فضای در سازمان در حال گردش و مورد استفاده نیستند، شماره

ها در واقع اسناد راکدی هستند که با هدف امکان این .شوندمشخص ذخیره می
بنابراین معلوم نیست که  .شوندآنها در آینده در صورت نیاز، ذخیره می دسترسی به

 .چه زمانی ممکن است دوباره به آنها احتیاج پیدا شود

ای انجام شود که در صورت لزوم، اطالعات به راحتی در دسترس بایگانی باید به گونه
به عنوان مثال ممکن  .باشند حتی اگر برای مدت زمان طوالنی استفاده نشده باشند

است شرایط قانونی باعث شود نیاز باشد به برخی از اسناد و اطالعات قدیمی دسترسی 
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شود هر زمان که به این اسناد نیاز داشته باشید ث میفرآیند بایگانی باع .پیدا کنید
 .بتوانید آنها را مجددا فعال کرده و در سازمان به گردش بیندازید

 چرا بایگانی اسناد در سازمان ها مهم است؟ -2
بایگانی کردن اسناد و اطالعات سازمانی برای نظم دادن به حجم زیاد اسنادی که در 

دهد تا کنترل بهتری شوند، ضروری است و به مدیران اجازه میها استفاده میسازمان
همانطور که یک کسب و کار یا سازمان  .ان داشته باشندبر فرآیند گردش اطالعات سازم

کند که استفاده درست از آنها مستلزم کند، اسناد و اطالعات بیشتری ایجاد میرشد می
اگر یک سازمان از سیستم بایگانی استفاده نکند برای  .نظارت و مدیریت دقیق است

 .مدیریت این حجم از اسناد و اطالعات به مشکل خواهد خورد

 .شدن آنها اشاره کردتوان به جلوگیری از گماز سایر دالیل اهمیت بایگانی اسناد می
سازی آنها وجود نداشته باشد، احتمال وقتی سازوکاری برای نظم دادن به اسناد و ذخیره

یعنی حتی اگر از بین نرفته باشند پیدا کردن آنها آسان  .گم شدن آنها بسیار زیاد است
شود بتوانید بر دسترسی صحیح به آنها الوه، بایگانی اسناد موجب میبه ع .نخواهد بود

 .نظارت کنید و در موارد الزم محدودیت در دسترسی به آنها ایجاد کنید

 مزایای بایگانی برای کسب و کارها و ادارات چیست؟ -3
در  .های روشنی داردبایگانی اسناد، هم برای کسب و کارها و هم برای ادارات، مزیت

 :پردازیمها میه به تعدادی از این مزیتادام

 کنداز نابودی اسناد جلوگیری می -1

اطالعاتی که به صورت مناسب و استاندارد ذخیره و نگهداری نشوند، ریسک باالیی برای 
 .حتی ممکن است به صورت عمدی توسط برخی از افراد نابود شوند .از بین رفتن دارند

آورد که همواره بتوانند ر را در کسب و کارها به وجود میبایگانی اسناد این اطمینان خاط
تواند از به عالوه، بایگانی مناسب اسناد می .به اسنادی که نیاز دارند دست پیدا کنند

خطرات یا سوانح طبیعی نیز تا حدود زیادی جلوگیری کند، زیرا سندی که به درستی 
 .طر کمتری قرار داردشود و در معرض خبایگانی شده است به راحتی گم نمی

 کندرعایت الزامات قانونی را تسهیل می -2
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دهد و ممکن است عدم بایگانی صحیح اسناد، ریسک مشکالت قانونی را افزایش می
بدون  .ها شودهای سنگین یا مجازات برای مدیران شرکتدر مواردی منجر به جریمه

ها وظیفه و سازمانبایگانی، حتی ممکن است اسنادی که اهمیت قانونی داشته 
تواند از بروز یک سازوکار موثر برای بایگانی اسناد می .نگهداری آنها را دارند، گم شوند

کند که زیرا روش خاصی برای مدیریت اسناد ایجاد می .چنین اتفاقاتی جلوگیری کند
های کارکنان، احتمال خطا در نگهداری و ذخیره سازی اسناد را صرف نظر از مهارت

 .دهدمیکاهش 

 
 دهدها امنیت اسناد را افزایش میبایگانی صحیح اسناد و پرونده

 دهدامنیت اسناد را افزایش می -3

 .ی حفظ امنیت اسناد باشدتواند ابزاری مناسب براها میبایگانی صحیح اسناد و پرونده
اولین مورد استانداردهایی است  .خصوصیت بایگانی اسناد است 2این مزیت ناشی از 

این استاندارها از جمله مهر و موم  .شوندکه برای اسناد و برای بایگانی آنها تعریف می
 .دهداسناد، امکان هر نوع دستکاری در سیستم بایگانی را تا حدود زیادی کاهش می

صوصیت دوم قابلیت تعیین دسترسی به اسناد است که نظارت سازمانی بر آنها را خ
 .شوددهد و عمالً مانع هر نوع تالش برای به خطر انداختن امنیت آنها میافرایش می
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توانند در یک فضای امن و به دور از دسترس عالوه بر این موارد، اسناد بایگانی شده می
سازی اسناد بایگانی شده نیز بنابراین محل و نوع ذخیره .افراد غیرمجاز ذخیره شوند

 .در حفظ امنیت آنها موثر باشد تواند می

 شودها میجویی در هزینهباعث صرفه -۵

اند، زمان و انرژی بسیاری را کار کردن با اسنادی که پراکنده هستند و طبقه بندی نشده
جویی ر فرآیند بایگانی باعث صرفهبندی و ذخیره اسناد دطبقه .از سازمان خواهد گرفت

آوری جویی نه تنها برای جمعاین صرفه .شودها و زمان سازمان میزیادی در هزینه
های بایگانی از روش .شوداسناد است بلکه بازیابی و دسترسی به آنها را نیز شامل می

نگهداری یعنی هر بار که با  .کندهای سازمان کمک میغیرمستقیم نیز به کاهش هزینه
کنید یا امنیت اسنادتان را حفظ مناسب اسناد از یک خطای قانونی پیشگیری می

 .کنیدجویی میتوانست بر شما تحمیل شود، صرفههایی که میکنید، در هزینهمی
 .های دوباره نجات دهدهزینه

 
 کندبایگانی روشمند و صحیح اسناد، دسترسی به آنها را بسیار آسان می

 ایجاد امکان دسترسی سریع و آسان به اسناد -۶
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بایگانی روشمند و صحیح اسناد و مدارک سازمانی، دسترسی به آنها را بسیار آسان 
به عنوان مثال حتی اگر هزاران سند در بایگانی شما وجود داشته باشد، شما  .کندمی
راحتی و  .توانید با استفاده از تاریخ و شماره اسناد آنها را در کمترین زمان پیدا کنیدمی

اسناد بایگانی شده، به ویژه در دراز مدت برای سازمان ها  مزیت دسترسی سریع به
زیرا به مرور زمان حجم اسناد بایگانی شده در یک سازمان افزایش  .شودآشکارتر می

تواند چالشی بندی میکنند و پیدا کردن یک سند بدون وجود یک سیستم طبقهپیدا می
 .بزرگ باشد

 دات فراگستربایگانی اسناد با نرم افزار مدیریت مستن -4
 .های سنتی بایگانی بودمزایای زیادی که برای بایگانی ذکر کردیم، تنها محدود به روش

های سنتی در حال جایگزین شدن به جای روش بایگانی الکترونیکی این درحالیست که
در بایگانی الکترونیکی تمامی فرآیندهای مربوط به بایگانی و مدیریت  .بایگانی است

افزارها و سخت افزارهای اسناد به صورت دیجیتالی و خودکار و با استفاده از نرم
ن روش ها و افزایش سرعت بایگانی در ایکاهش هزینه .شودکامپیوتری انجام می

 .بیشتر آن شده استموجب گسترش هرچه

ها در ایران، نرم افزار های بایگانی دیجیتالی برای سازمانیکی از بهترین نمونه
اتوماسیون اداری فراگستر است که با داشتن زیرسیستم مدیریت مستندات یا نرم افزار 

ا بایگانی و سطح دهد تا انواع اسناد سازمانی خود ر بایگانی اسناد به شما اجازه می
های مهم برای بایگانی اسناد در یکی از قابلیت .دسترسی به آنها را تعیین کنید
” تعریف و ایجاد قالب از نوع سند”آن اضافه شد،  7اتوماسیون فراگستر که در نسخه 

   word ,excel, powerpoint گذاری اسنادی نظیراشتراکبود که باعث ایجاد تحول بزرگی در به
های از نوع سند با سایر عمده تفاوت قالب .ه صورت تیمی در بستر اتوماسیون شدب… و 

 .آنهاست” قابل ویرایش بودن“های نامه در امکان قالب

هایی که نرم افزار بایگانی و مدیریت مستتدات فراگستر را از سایر از دیگر ویژگی
رای بایگانی اسناد با کند، امکان طراحی فرم براهکارهای موجود در بازار متمایز می

ساز فراگستر، شما یعنی در صورت داشتن نرم افزار فرم .ساز استاستفاده از فرم
البته برای اینکار نیازمند  .ها را نیز بایگانی کنیدتوانید عالوه بر اسناد عادی، فرممی

همچنین، نرم افزار مدیریت  .داشتن نرم افزار فرم ساز فراگستر نیز خواهید بود
ً مشابه ندات فراگستر این قابلیت را به شما میمست دهد که با اسناد بایگانی شده دقیقا
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ً از کارتابل فراگستر ایمیل، فکس یا پرینت کرده نامه ها برخورد کنید و آنها را مستقیما
 .و ارجاع دهید

 کالم آخر -۵
سازمانی با رشد کسب و کارها و استفاده هر چه بیشتر آنها از اسناد، بایگانی اطالعات 

ها و ابزارهای متعددی برای بایگانی با این حال، روش .ضرورت بیشتری پیدا کرده است
تواند اسناد را برای مدت طوالنی حفظ بایگانی الکترونیکی می .مؤثر اسناد وجود دارد

بنابراین صرف هزینه برای  .کرده و در صورت نیاز آنها را در کمترین زمان فراخوانی کند
شود بلکه رید یک ابزار بایگانی مناسب، نه تنها هزینه محسوب نمیانتخاب و خ

نرم افزار مدیر مستندات  .کندای است که به حفظ اطالعات شما کمک میسرمایه
تواند ضمن افزایش امنیت های این ابزارهاست که میفراگستر یکی از بهترین نمونه

وری و سهولت مدیریت رههای سازمان، باعث افزایش بهاسناد شما و کاهش هزینه
 .اسناد در سازمان شما شود

 سواالت متداول -۶
 منظور از بایگانی چیست؟ -1

بایگانی فرآیندی است که آندسته از اسنادی را که دیگر بصورت فعال در سازمان مورد 
گذاری و ذخیره استفاده نیستند، با هدف امکان دسترسی به آنها در آینده، شماره

 .کندمی

 ها مهم است؟چرا بایگانی اسناد در سازمان -2

ها، کنترل بهتر بر فرآیند گردش زیرا باعث نظم دادن به حجم زیاد اسناد در سازمان
شدن آنها و امکان نظارت اطالعات سازمان، مدیریت اسناد و اطالعات، جلوگیری از گم

 .شودبر دسترسی صحیح به آنها می

 ها چیست؟انمزایای بایگانی برای سازم -3 

کند، از نابودی اسناد جلوگیری می :های متعددی دارد، از جملهبایگانی اسناد مزیت
دهد، باعث کند، امنیت اسناد را افزایش میرعایت الزامات قانونی را تسهیل می

.کندشود و دسترسی سریع و آسان به اسناد ایجاد میها میجویی در هزینهصرفه
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