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 دقیقه 7زمان تقریبی مطالعه: 

سازی برای هر کسب و کاری که به دنبال رشد سریع و نظم بخشیدن به سیستم
، سیستم سازی کسب و کار نرم افزارهای .های خود است، ضرورت داردفعالیت

دهی به فرآیندهای کاری و استانداردسازی آنها، باعث ابزارهایی هستند که با نظم
این نرم افزارها ضمن افزایش  .شوندوری و کاهش خطاهای انسانی میافزایش بهر

در این مقاله  .کنندسیاری از خطاهای انسانی نیز جلوگیری میوری سازمان، از ببهر
های آن ضمن تعریف نرم افزار سیستم سازی کسب و کار، به معرفی بهترین نمونه

 .پردازیممی

 

 نرم افزار سیستم سازی کسب و کار چیست؟ -1
شود که از پیش تعریف شده و ای از سازوکارهایی گفته میسیستم به مجموعه

 .باشنداستاندارد هستند و بدون نیاز به آزمون و خطا توسط افراد قابل استفاده می
هایی اگر خودکار نیز باشند، بدون نیاز به نیروی انسانی قابل اجرا خواهند چنین سیستم

 .رسانی کننددهند تا به راحتی به مشتریان خود خدمتبود و به کسب و کارها امکان می
وری و تواند به صورت غیر مستقیم بهرهسازی و خودکارسازی فرآیندها میسیستم

 .سوددهی یک کسب و کار را نیز افزایش دهند
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سازی هم ابزارهایی هستند که به فرآیندهای سازمانی نظم داده و افزارهای سیستمنرم
و در صورت خودکارسازی، خواهند توانست تا آنها را بدون نیاز به  کننداستاندارد می

شوند کارها با حداقل اشتباه، افزارها باعث میاین نرم .دخالت نیروی انسانی اجرا کنند
کار شامل  سازی کسب وافزارهای سیستمنرم .تفاهم و خطاهای انسانی انجام شودسوء

شوند هی به فرآیندهای کسب و کار استفاده میدتمام نرم افزارهایی است که برای نظم
دهد تا با کمترین میزان نظارت و دخالت مدیران، کارها را و به سازمان امکان می

سازی کسب و کار خیلی در نگاه اول، شاید نرم افزارهای سیستم .خوبی پیش ببرندبه
وری و رشد کسب هرههیجان انگیز به نظر نرسند، اما برای مدیرانی که به دنبال افزایش ب
 .و کار خود هستند، استفاده از این ابزارها بسیار جذاب خواهد بود

تم سازی کسب و کار چه تفاوتی با اتوماسیون نرم افزار سیس -2
 دارد؟

های زیادی با یکدیگر سازی و نرم افزارهای اتوماسیون شباهتافزارهای سیستمنرم
نوع  2تا جایی که بسیاری از افراد این  .شونددارند و به نوعی خویشاوند محسوب می

نرم افزارهای اتوماسیون،  .ارنددانند، اما آنها در واقع با هم تفاوت دنرم افزار را یکی می
ای سازمان، به خودکارسازی آنها نیز هسازی فرآیندها و فعالیتعالوه بر سیستم

ً شامل افراد، ماشینمی اما نرم افزارهای  .شوندها میها و رایانهپردازند و معموال
مکن ها مکنند و بسیاری از سیستمها را خودکارسازی نمیسازی لزوماً فعالیتسیستم

 .است شامل هیچ فرآیند خودکاری نباشند

های تبلیغاتی و توانند ایمیلافزارهای اتوماسیون بازاریابی میبه عنوان نمونه، نرم
ً در چنین  .های اجتماعی را به صورت خودکار ارسال کنندهای شبکهپست مسلما

شود، هر چند برخی از مراحل افزاری، بسیاری از کارها به صورت خودکار انجام مینرم
تهیه تصاویر گرافیکی، همچنان به صورت دستی و  آن مانند نگارش متن تبلیغات و

اما سازوکارهایی مانند نرم افزارهای مدیریت کارها و  .شودها انجام میتوسط انسان
کنند، شامل خودکارسازی ها که تنها به مدیریت تبلیغات یک سازمان کمک میتیم

 .دهندهای شما نظم میشوند و تنها به فعالیتکارها نمی
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 توان سیستم سازی شده دانست؟چه کسب و کاری را می -3
سازی شده، کسب و کاری است که فرآیندهای کاری خود را یک کسب و کار سیستم

 .برای به حداکثر رساندن کارایی آنها، به صورت استانداردسازی شده تعریف کرده است
نان سازمان برای انجام وظایف خود سازوکارهایی از پیش به این ترتیب، مدیران و کارک

تعریف شده در اختیار خواهند داشت تا کارها را به سرعت، موثر و بدون سرعت انجام 
های استانداردشان را خودکارسازی این کسب و کارها ممکن است برخی از رویه .دهند

 .کمیل باشندتا بدون نیاز به انجام دستی آنها، قابل ت نیز کرده باشند

تواند متفاوت باشد و ها میسازی در سازمانالبته میزان ظرفیت و استعداد سیستم
مسلماً  .وکارها ممکن است تنها تا حدودی استانداردسازی شده باشندبرخی از کسب

تر شوند، قابلیت بیشتری برای هر چه هوش مصنوعی و ابزارهای یادگیری ماشینی قوی
گیری انسانی برای آید، زیرا نیاز به تصمیمبه وجود میسازی فرآیندها سیستم

سازی در هر حال، کسب و کارهایی که سیستم .رویدادهای غیرمترقبه کمتر خواهد شد
کنند و در عین حال با وری بیشتری را تجربه میاند، عملکرد، سود، رشد و بهرهشده

 .شوندصرف زمان، هزینه و کار کمتری رشد کرده و اداره می

 
 نرم افزارهای سیستم سازی انواع متنوعی دارند
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 انواع نرم افزارهای سیستم سازی کسب و کار کدامند؟ -4
بنابراین بسته به  .های مختلف کسب و کار قابل انجام استسازی در بخشسیستم

ها و فرآیندهای کاری در هر کسب و کار، نرم افزارهای سیستم سازی انواع فعالیت
ترین شکل نرم افزارهای کاملترین و گسترده .تواند وجود داشته باشدمتنوعی می

و نرم افزارهای اتوماسیون  (BPMS) ریت فرآیندتوان نرم افزارهای مدیسازی را میسیستم
اما نرم افزارهای متعدد دیگری نیز برای استانداردسازی و سیستمی کردن  .اداری دانست

ترین به معرفی عمده در ادامه .های واحدهای خاص سازمانی وجود داردفعالیت
شوند، میسازی کسب و کارها که توسط اغلب سازمان استفاده افزارهای سیستمنرم
 .پردازیممی

 (CRM) نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتریان -4-1

ها برای موفقیت هر کسب و کار است ترین ضرورتارتباط مناسب با مشترییان از مهم
نرم افزار  .کند تا وفاداری مشتریان را نسبت به خود افزایش دهدو به سازمان کمک می

یکی از نرم افزار سیستم سازی کسب و کار است که  CRM مدیریت ارتباط با مشتریان یا
به  .کندا مشتری را در سازمان استانداردسازی و منظم میفرآیندهای فروش و ارتباط ب

شود، سفارش هیچ مشتری طوری که دیگر پیگیری مشتریان به فراموشی سپرده نمی
شوند و افتد، مشتریان خوش حساب و بدحساب از یکدیگر تفیکیک میبه تعویق نمی

 .یابدرضایت مشتریان افزایش می

تا مسیر تعامل هر یک از مشتریان کسب و کار خود  کندبه شما کمک می CRM نرم افزار
کسب و کار شما با  .شان باشیدهمراه را دنبال نموده و در مراحل گوناگون این مسیر،

فروش قرار دارند، قادر  آگاهی از این که هر یک از خریداران در کدام نقطه از چرخه
کرده و با  موثری سفارشی ورط مشتری از فروش را به خواهد بود تا بازاریابی و تجربه

 .ها را به سمت مذاکره و نهایتاً خرید سوق دهدایجاد حس رضایت در مشتریان، آن
این ابزار به شما کمک خواهد کرد تا برای تعامل با مشتریان خود، مسیری هموار و 

 !ها اطمینان یابید مطلوب فراهم نموده و به این ترتیب، از بازگشت آن

 اتوماسیون اداری افزارهای نرم -4-2

که هر طوریهدف از استانداردسازی فرآیندهای کسب و کار، نظم دادن به آنهاست، به
خود انجام ندهد و یا نیازی به فکر کردن و ابداع روش  شخص کارها را بر مبانی سلیقه
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افزارهایی که برای استانداردسازی عمده ترین نرماصلی .انجام آنها نداشته باشد
شوند، نرم افزارهای اتوماسیون اداری و نرم افزارهای سازمانی استفاده می هایفعالیت

هستند که کارهای تکراری را تعریف، استاندارد و  (BPMS) اتوماسیون مدیریت فرآیندها
های سازمانی مانند با این حال، همواره بخشی از فعالیت .کنندخودکارسازی می

کنند و مبدا عادی از استاندارد خاصی پیروی نمیمکاتبات اداری وجود دارند که در حالت 
اتوماسیون اداری یا اتوماسیون گردش مکاتبات ابزاری  .و مقصد آنها مشخص نیست

 .پردازدسازی و سیستمی کردن این فرآیندها میاست که به منظم

شوند و نیاز به در واقع، هر چند که مکاتبات اداری به صورت موردی انجام می
تواند فرآیند ارسال و پیگیری آنها را نی کاربر دارند، اتوماسیون اداری میآفرینقش

این است که انجام  BPMS از این نظر، تفاوت اتوماسیون اداری با .استانداردسازی کند
این  .کندآندسته از کارهای تکراری را که فرآیند و گردش منظمی ندارند استاندارد می

ها، مکالمات آنالین و سایر ارتباطاتی جلسات، ایمیل تواند شامل تمامها میفعالیت
بنابراین کارکرد اصلی اتوماسیون اداری،  .باشند که ارسال و پیگیری آنها استاندارد نیست

سیستم سازی فرآیند گردش مکاتبات و نحوه پیگیری آنهاست و به کاربران امکان 
د استفاده کرده و کارایی دهد از یک رویه خاص برای ارسال و پیگیری مکاتبات خومی

 .آنها را افزایش دهند

 افزارهای هوش تجارینرم  -4-3

کسب و کارها باید وضعیت خود را بطور مداوم مورد پایش و سنجش قرار دهند تا قبل 
ها آنها را مورد تهدید جدی قرار دهند، بتوانند آنها را شناسایی  از اینکه خطرات و ریسک

البته این موضوع فقط در مورد  .ه با آنها اتخاذ نمایندکرده و راهکارهایی برای مقابل
کند و یک سازمان نیاز دارد تا آنها ها نیز صدق می تهدیدها نیست بلکه در مورد فرصت

توان بر بدیهی است برای این منظور نمی .را قبل از رقبا تشخیص داده و تصاحب کنند
ید بر مبنای گزارشات علمی و اساس ذهن مدیران و صاحبان کسب و کار عمل کرد و با

 .گیری نمودبر اساس روندهای گذشته اقدام به تصمیم

در حالت عادی برای تهیه گزارشات مدیریتی رویه و نظم مشخصی وجود ندارد و فرآیند 
ها، میزان پراکندگی آنها، فرمت آنها و کار تا حدود زیادی بسته به محل قرارگیری داده

در این حالت  .شودگر انجام میکه به تشخیص تحلیل هایی استدر نهایت پردازش
ساز و مواردی های داده، ابزارهای گزارشنیروی انسانی شما باید در مورد انواع پایگاه
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اینچنینی، اطالعات زیادی داشته باشد تا بتواند گزارشات مورد نظر مدیریت شرکت و 
جمع آوری اطالعات و نحوه  اما نرم افزارهای هوش تجاری مسیر .سازمان را تهیه کند

کنند و این قابلیت را دارند که به سادگی پردازش آنها را منظم و از پیش تعریف شده می
و با چند کلیک ساده، گزارشات مورد نیاز سازمان را در اشکال مختلف در داشبوردها 

ط های جدید توسافزارها نیاز به ابداع روشبا استفاده از این نرم  .نمایش دهند
های مورد توانند به سرعت به گزارشگر برای انجام آنها نخواهد بود و مدیران میتحلیل

 .تر بگیرندیافته و تصمیمات هوشمندانه را سریعنیاز خود دست

 افزارهای مالی و حسابداری نرم -4-4

های مالی خود ندارید و محاسبات مالی، اگر سازوکارهایی برای مدیریت دقیق حساب
رد، به گیهای شما به شکل سیستمی صورت نمیو تسویه حساب وصول مطالبات

نرم افزارهای مالی و حسابداری یکی از  .ابزارهایی برای سیستم سازی مالی نیاز دارید
ها را به شکل حساببندی و تسویهاین نوع ابزارهاست که مدیریت جریان نقدی، بودجه

از سایر مزایای سیستم سازی امور مالی در سازمان  .دهدسیستمی برای شما انجام می
تر شود، قراردادهای سازمان دقیقمحاسبات مالی شما استاندارد می این است که فرآیند

 .یابدها و مشکالت مالی سازمان نیز کاهش میشده و دغدغه

 هانرم افزارهای مدیریت پروژه و تیم -4-5

های خود نیازمند استفاده از سازوکارهایی هر سازمانی برای موفقیت در پروژه ها و طرح
تواند یکی از ابزارهایی که می .های خود استها و تیموژهسازی مدیریت پربرای سیستم

 .ها را منظم و ساختارمند کند، نرم افزارهای مدیریت پروژه استها و تیممدیریت پروژه
ها را اعم از کوچک و بزرگ کنند تا تمامی پروژهاین نرم افزارها به سازمان کمک می

از سایر مزایای  .نظارت داشته باشندمدیریت کرده و بر پیشرفت لحظه به لحظه آنها 
توان به بهبود مدیریت عملکرد تیم ها و کارکنان، هماهنگی بهتر افزارها میاین نرم

 .ها در دستیابی به نتایج مورد انتظار اشاره کردکارها و افزایش موفقیت پروژه

 (BPMS) نرم افزارهای مدیریت فرآیندها -4-6

های سازمان یعنی ترتیب و نظم انجام آنها مشخص شود سازی فرآیندها و رویهسیستم
افزار مدیریت فرآیندها نرم .ارایی آنها بیشتر شده و میزان خطای آنها کاهش پیدا کندتا ک

دهد تمامی فرآیندهای سازمان خود را ابزاری که به شما اجازه می BPMS یا
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سازی کسب و کار این استانداردسازی کنید و تفاوت آن با سایر نرم افزارهای سیستم
ها را دارد و آنها را خودکارسازی ریزترین فعالیتاست که قابلیت استانداردسازی حتی 

انواع متعددی دارند، ولی عموماً از سازوکار و ابزارهای  BPMS نرم افزارهای .کندنیز می
ها و برای کمک به استانداردسازی رویه BPMN سازها و زبانمشابهی مانند مدل

 .کنندخودکارسازی آنها استفاده می

 BPMS یکی از معروفترین و کاربردترین آنها، نرم افزار پروسس میکر است که نرم افزار

توانید با استفاده از این ابزار شما می .فراگستر نیز نسخه بومی شده همین ابزار است
 BPMN فرآیندهای متنوعی را در که در سازمان شما در جریان است با استفاده از زبان

ها این فعالیت .به صورت استاندارد تعریف و خودکارسازی کنیدسازی کرده و مدل  2.0
تواند از استخدام و آموزش نیروی انسانی گرفته تا فرآیند اخذ تسهیالت در یک بانک می

ریت فرآیندهای یکی از بهترین راهکارهای مدی اتوماسیون اداری فراگستر .را شامل شود
های متعدد ایرانی در صنایع کسب و کار در ایران است که استفاده از آن توسط سازمان

سازی به عنوان ابزاری برای سیستم BPMS پذیری باالیو حوزه متنوع نشان از انعطاف
فرآیندهای کسب و کار و صد البته کیفیت باالی محصول و قوت خدمات پس از فروش 

 .اردشرکت فراگستر د

 نرم افزارهای اتوماسیون رباتیک فرآیند -4-7

های مختلفی برای اتوماسیون و همانطور که تا به اینجا خواندید، سیستم
توان با استانداردسازی فرآیندهای سازمانی وجود دارد و بسیاری از فرآیندها را می

با  .کار کردیا اتوماسیون مکاتبات استانداردسازی و خود BPMS افزارهایاستفادده از نرم 
شوند این حال، برخی از کارهای تکراری و روزانه را که معموالً به صورت دستی انجام می

این  .ها انجام دادباتهای نرم افزاری بسیار ساده مانند چتتوان با استفاده از رباتمی
 شوند،های نرم افزاری که نرم افزارهای اتوماسیون رباتیک فرآیند نیز نامیده میربات

 .برای انجام وظایف کوچک و تکراری بسیار مناسب هستند

سازی و خودکارسازی یک رویکرد جامع برای بهینه  BPMدش کار،در دنیای اتوماسیون گر 
در حالی که نرم افزارهای اتوماسیون روباتیک  .فرآیندهای تجاری از ابتدا تا انتها است

ناوری است که با وظایف کوچکتر و یک ف Robotic Process Automation (RPA) فرآیند یا
شود که فقط بخشی از یک فرآیند تجاری را تشکیل ها انجام میتکراری که توسط ربات

های موجود در هم اکنون در بسیاری از کسب و کارها ربات  .دهند سر و کار داردمی
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ی دهند که باعث شده است وابستگی به نیروخطوط تولید کارهای مختلفی را انجام می
برای کارهای سیستمی هم  .انسانی کمتر شده و دقت خیلی اقدامات بیشتر شوند

ها، کارهایی را توانیم با استفاده از رباتیعنی می .توان چنین اقداماتی انجام دادمی
 .دهد سیستمی و خودکاری کنیمکه یک کارمند در پشت سیستم انجام می

 کالم آخر -5
کند تا با کار کمتر، دستاوردها و ما کمک میسیستم سازی کسب و کار به سازمان ش

سود بیشتری داشته باشد و ضمن حفظ روحیه کارکنان، نیاز به نظارت بر آنها را کاهش 
سازی، ضمن نیاز به تفکر دستیابی به سیستم .داده و از خطاهای انسانی جلوگیری کند

نرم  .از داردسیستمی، یادگیری سازمانی و نیروهای متخصص، به ابزارهایی نیز نی
افزارهای سیستم سازی کسب و کار مانند اتوماسیون اداری، بهترین نمونه این ابزارها 

های های سازمان، فرآیندها و رویههستند که ضمن دیجیتالی کردن بسیاری از فعالیت
البته استفاده از این  .کنندکاری را در واحدهای مختلف سازمان شما استاندارد می

سازی ای سازوکارهای ایجاد شده و نتایج آنها و انجام بهینهزم بررسی دورهابزارها مستل
.الزم است
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