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 دقیقه 7 مطالعه: تقریبی زمان

ا  خود، هایپرونده و اسناد بایگانی برای امروزی هایسازمان  مانند ابزارهایی از معمول
 چندین که هاییسازمان اما .کنندمی استفاده فراگستر مستندات مدیریت افزار نرم

 اختصاصی بایگانی یک به نیاز خود، تابع هایسازمان از یک هر برای دارند، زیرمجموعه
 آیدمی وجود به فراگستر مخاطبان از بسیاری برای سوال این بنابراین .داشت خواهند

 برای کرد؟ تعریف بایگانی چندین توانمی فراگستر اداری اتوماسیون سامانه در آیا که
 .باشید همراه ما با پرسش، این به پاسخ

 از استفاده و نگهداری دردسرهای با باشید، داشته عهده بر را سازمان یک مدیریت اگر
 این در .هستید آشنا است، ضروری آن روزمره هایفعالیت برای که شماریبی اسناد
 سازمان برای آن های فایده و مزایا بررسی به اسناد، مدیریت مفهوم توضیح ضمن مقاله
 .پردازیممی شما

 

 منظور از مدیریت اسناد چیست؟ -1
 مورد که اسنادی تعداد شود،می تربزرگ کار و کسب یا و سازمان یک اندازه چقدر هر

 نکردن استفاده حالت این در .یابدمی افزایش نیز کندمی بایگانی و داده قرار دهاستفا
 روزمره فعالیت و است توجیه غیرقابل اسناد به بخشیدن نظم برای سازوکارهایی از
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 اسناد مدیریت آن به که است چیزی همان کار و ساز این .کندمی مختل را سازمان
 .گویندمی

 سازماندهی، آوری،جمع برای که است فرآیندهایی از ایمجموعه اسناد مدیریت
 بهینه ضمن فرآیندها این .شوندمی انجام سازمانی اسناد از حفاظت و سازیذخیره
 طوربه را آنها تا دهندمی را امکان این شما به سازمان، در اسناد کار گردش سازی

 استفاده ترراحت آنها از و بگذارید اشتراک به سازمان از خارج و داخل افراد با مؤثرتری
 روی تغییری چه کسی چه بدانید دهدمی امکان شما به همچنین اسناد، مدیریت .کنید

 .گذاشت خواهد سازمان هایفعالیت بر تاثیری چه این و داده انجام اسناد

 سازمان کارکنان پذیریمسئولیت دهد،می کاهش را کاریدوباره اسناد، مدیریت بنابراین
 آنها با که اسنادی انبوه به نسبت را سازمان کنترل و دهدمی افزایش اسناد هب نسبت را

 توانندمی شوند، انجام درستی شکل به اگر فرآیندها این .دهدمی ارتقا دارند، سروکار
 .دهند کاهش نیز را کارها حجم

 افزارهای نرم از اسناد مدیریت سازوکارهای سازی پیاده برای مدرن هایسازمان
 نامیده DMS یا اسناد مدیریت های سیستم که کنندمی استفاده دیجیتالی و یوتریکامپ
 .دهندمی افزایش شدت به را اسناد مدیریت سرعت و کارایی هاسیستم این .شوندمی
 عنوان به که )DMS( اسناد مدیریت هایسیستم از امروزی هایسازمان بیشتر واقع، در

 بایگانی ثبت، برای شود،می شناخته نیز ECM یا سازمانی محتوای مدیریت های سیستم
ا  هاسیستم این اما .کنندمی استفاده خود اسناد مدیریت و  کنند؟می کار چه دقیقا

 کند؟مدیریت اسناد چه اهدافی را دنبال می -2
 ارمغان به سازمان هر برای اسناد مدیریت که توجهی قابل هایمزیت از نظر صرف

 ترینمهم از برخی .شودمی دنبال خاصی اهداف با هاسازمان در آن از استفاده آورد،می
 :از عبارتند اهداف این

 اسناد اشتباه جابجایی یا شدن گم کاهش 

 اسناد بازیابی و جستجو سرعت افزایش 

 اسناد ذخیره برای نیاز مورد فیزیکی فضای کاهش 

 اسناد بهتر بندیطبقه و سازماندهی 
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 اطالعات از استفاده و اسناد گردش کردن ترساده 

 اسناد به فوری دسترسی امکان 

 سازمانی اسناد تمام از ایمن گیری پشتیبان و سازی ذخیره 

 اسناد مختلف هاینسخه میان تفکیک 

 محرمانه اسناد به دسترسی محدودسازی امکان 

 مجزا صورت به پروژه هر به مربوط اسناد مدیریت و سازیذخیره 

 کدامند؟ )DMS( اسناد مدیریت های سیستم

 شما به که است ابزاری ، DMSیا اسناد مدیریت سیستم آید،برمی آن نام از که همانطور
 .کنید مدیریت گسترده معنای به را خود سازمان درون اسناد تمام تا دهد می امکان

 خود اسناد در را خاصی محتوای که دهند می را امکان این شما به ها سیستم این
 مانند دیگر زارهایاف نرم در را آنها کنید، بندی طبقه خودکار طور به را آنها کنید، جستجو

(Office Microsoft و Outlook) روی اصلی، نسخه روی بر تأثیرگذاری بدون و کنید پردازش 
 .بگذارید نظر و کامنت آنها

 توانید می بنابراین .کنند می پیگیری را اسناد تغییرات حتی اسناد مدیریت های سیستم
 مراجعه تر قدیمی های خهنس به نیاز صورت در و کنید مشاهده را نسخه آخرین همیشه

 ساختار شما سازمان در موجود اسناد اکوسیستم به هاسیستم این این، بر عالوه .کنید
 موضوع مبنای بر را آنها بررسی و اصالح و اسناد به رجوع امکان طریق این از و دهدمی

 .کندمی فراهم کارکردشان و

 های مدیریت اسناد اهمیت دارند؟چرا سیستم -3
 اهمیت دلیل و است اسناد بایگانی اتوماسیون برای ابزاری ،مستندات مدیریت سیستم

 با .باشیم داشته نیاز اسناد بایگانی به ما شودمی باعث که است دلیلی همان نیز آن
 و دیجیتالی هایداده و اسناد تعداد کارها،  و کسب بیشتر چه هر شدن دیجیتالی
 هایدستگاه در تجاری، اسناد انواع که طوری به .است شده بیشتر نیز آنها پراکندگی

 ایمیل هایپیوست یا ابری ذخیره هایسامانه در حتی یا سازمان در کامپیوتری مختلف
 دسن یک کردن پیدا به مجبور قانونی گزارش یک ارائه برای اگر حالت این در .اندپراکنده
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 باشید داشته نیاز کاری جلسه یک وسط اینکه یا شوید قبل سال چندین به مربوط مالی
ا  را سند یک تا  .شد خواهید مشکل دچار کنید، پیدا فورا

ا  دیجیتالی اسناد بایگانی که حالیست در این  پراکندگی زیرا شود،می گرفته نادیده معمول
ا  کاغذی، اسناد خالف بر آنها تعدد و  به مجبور که زمانی تنها .آیدنمی چشم به معمول

 مشکل عمق متوجه شوید، خود هایچت یا و ایمیل کامپیوتر، روی سند یک کردن پیدا
 قوانین، رعایت به کمک اسناد، از محافظت باعث اسناد مدیریت سیستم .شد خواهید

 افزایش و زمان در جویی صرفه ها،داده به دسترسی تسهیل اسناد، امنیت بهبود
 امکان شما به حتی دیجیتال بایگانی افزارهاینرم از برخی .شودمی سازمان وریرهبه

 کمتر هم آنها سازیذخیره هزینه تا کنید فشرده را آنها هایداده و اسناد این دهندمی
 .شود

 مدیریت وجود با حتی یکدیگر کنار در اسناد تمامی کردن جمع عادی حالت در البته
 از تا کافیست مشکل این حل برای .باشد مشکلی امر تواندمی نیز مستندات

 و ایجاد برای بستری کردن فراهم با که کنید استفاده اداری اتوماسیون هایسیستم
 سپس .کنید آوری جمع یکجا در را آنها همه که کنندمی کمک شما به اسناد تبادل

 یک .کنید استفاده آنها دیجیتال بایگانی برای اسناد مدیریت هایسیستم از توانیدمی
 وظایف تمام کردن کارآمدتر و ترسریع تر،آسان در مهمی نقش اسناد مدیریت افزارنرم

 .کندمی بازی اسناد مدیریت به مربوط

 مدیریت اسناد چه مزایایی دارد؟ -4
 بهبود را خود کار و کسب تا کندمی کمک شما به مختلفی اشکال به اسناد مدیریت
 :از عبارتند هاسازمان در اسناد مدیریت یمزایا از برخی .ببخشید

 قوانین بهتر رعایت به کمک- 1

 مدیریت سازوکار یک هایمزیت صداترین و سر کم حال عین در و ترینمهم از یکی
 زحمت کمترین با دهدمی امکان شما به که است قوانین بهتر رعایت به کمک اسناد،

 کمک اسناد مدیریت .دهید انجام زمانیسا اسناد با ارتباط در را خود قانونی تعهدات
 ذخیره مربوطه مقررات و قوانین کلیه رعایت با را تجاری مهم اطالعات تمامی تا کندمی

 ذخیره طریق این به که را اسنادی به دسترسی توانید می آن، بر عالوه .کنید مدیریت و
 و ها ادهد خصوصی حریم نقض خطر دهد می امکان شما به که کنید محدود کنید می
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 مستندات مدیریت سیستم یک اندازی راه با .دهید کاهش را ها داده نادرست مدیریت
 داشت نخواهید سند هر بایگانی برای آنها مداوم مرور به نیاز مقررات این رعایت برای

 .کنید پیروی ایدداده ترتیب که سازوکاری از تا کافیست و

 اسناد سازماندهی بهبود- 2

 .شودمی نیز اسناد سازماندهی تسهیل باعث اسناد مدیریت گفتیم، پیشتر که همانطور
 به توانیدمی کنید، استفاده )DMS( اسناد مدیریت دیجیتالی هایسیستم از اگر ویژه به

 عالوه به .کنید سازماندهی و بندیدسته آوری،جمع را دیجیتالی هایفایل راحتی
 شما سازمان نیازهای برای که کرد بهینه ای گونه به را اسناد سازی ذخیره توانمی

 باشید، داشته کوچک آپاستارت یک یا بزرگ وکارکسب یک چه .باشد ترین مناسب
 نیازهای پاسخگوی خاص طوربه که شود اندازیراه ایگونه به تواندمی اسناد مدیریت

 .دهد قرار تیمتان و شما اختیار در راحتی به را اطالعات همه حال عین در و باشد شما

 فیزیکی فضاهای از تر بهینه استفاده- 3

 فیزیکی فضاهای از تر بهینه استفاده باعث بهتر، سازماندهی بر عالوه اسناد، مدیریت
 بدیهی .شودمی ذخیزه تکرار بدون و منظم مرتب، صورت به چیز همه زیرا شود،می

 صرفه این اسناد، ابری سازی ذخیره و اسناد مدیریت ایافزاره نرم از استفاده که است
 داده هایپایگاه از استفاده با توانیدمی حالت این در .کندمی بیشتر مراتب به را جویی

ا  فضای کامپیوتری، سازیذخیره ابزارهای و  خود های داده ذخیره برای نهایتی بی تقریبا
 .باشید داشته

 انیانس خطاهای و هاهزینه کاهش- 4

 هاکاری دوباره کاهش باعث اسناد، بهتر سازماندهی و بخشیدن نظم با اسناد مدیریت
 باعث خود موضوع این .شودمی سازمانی اسناد میان جستجو سرعت افزایش و

ا  و جوییصرفه  پایین با اسناد، مدیریت سازوکارهای .شد خواهد هاهزینه کاهش متعاقبا
 .کند کمک سازمان در هاهزینه کاهش به واندتمی نیز انسانی خطای شانس آوردن

 کنید، استفاده سازمانی مستندات مدیریت برای دیجیتالی افزارهای نرم از اگر همچنین،
 مدیریت و بایگانی فرآیند در انسانی خطاهای ها،هزینه در بیشتر جویی صرفه ضمن
 .کندمی پیدا بیشتری کاهش نیز اسناد

 وری بهره افزایش- 5
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 اسناد، ترسریع اسکن با .است اسناد مدیریت غیرمستقیم آثار از یکی وری هرهب افزایش
 به مربوط هایداده تردقیق تحلیل و تجزیه و آنها ترآسان سازینمایه و بندیدسته

 مهم البته .کندمی کمک وری بهره افزایش به اسناد، مدیریت که است بدیهی اسناد،
 از )اعم اسناد مدیریت سازوکارهای بکارگیری یبرا را لزم آموزش کارکنان که است

 اثرگذاری برای موضوع این .ببینند مستندات( دیجیتال مدیریت یا سنتی بایگانی
 .است ضروری سازمان وری بهره بر اسناد مدیریت

 

 اسناد مدیریت مزایای از برخی

 اسناد گردش بر نظارت بهبود- 6

 کارکنان از یک هر دسترسی سطح تا دهدمی اجازه شما به اسناد مدیریت سازوکارهای
 را اسناد امنیت سطح راحتی به توانست خواهید ترتیب این به .کنید تعیین اسناد به را
 مدیران نظارت بهبود باعث مساله این دیگر، سوی از .دهید ارتقا خود نیاز مورد اندازه به
 مدیریت دیجیتال راهکارهای در ویژه به مزیت این .شودمی زمانسا در اسناد گردش بر

 میزان و کنید پیگیری را اسناد وضعیت لحظه هر در توانیدمی زیرا است ترپررنگ اسناد
 اسناد، مدیریت دیجیتالی راهکارهای .است کمتر بسیار آنها در سیستمی خطای
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 اسناد رفتن بین از ریسک ها،داده زا خودکار و منظم گیریپشتیبان با توانندمی همچنین
 .دهند کاهش را سازمانی

 گروهی کار تسهیل- 7

 و یکدیگر با واحد یک اعضای میان همکاری تا کندمی کمک سازمان به اسناد مدیریت
 است، موفق کار و کسب هر اساس گروهی کار و همکاری .بیابد بهبود واحدها سایر با
 و اسناد به دسترسی .است حیاتی بسیار ناداس مدیریت مزیت این دلیل همین به

 کارکنان به آنها، از متعدد هاینسخه سازیذخیره حین در ترآسان گذاریاشتراک
 نیاز یا زمان دادن دست از بدون اشتباهی، هر ارتکاب صورت در دهدمی امکان سازمان

 .کنند رجوع اسناد قبلی هاینسخه به بتوانند زیاد تالش به

 اطالعات به ترسیدس تسریع- ۸

 مدیریت دارند، اسناد از عظیمی حجم سازیذخیره به نیاز که هاییسازمان در حتی
 سازوکارهای ویژه به .دهد افزایش را اطالعات بازیابی و جستجو سرعت تواندمی اسناد

 دسترسی تسریع در مهمی نقش جستجو، برای بال توانایی با اسناد، مدیریت دیجیتالی
 مدیران سازمان، کارکنان حالت، این در .دارند نیازشان مورد اطالعات به انسازم کارکنان

 به که را آنچه ثانیه چند در توانندمی دارند، نیاز سازمانی اسناد به که کسانی تمامی و
 این و کندمی پیدا افزایش کارها انجام سرعت ترتیب این به و کنند پیدا هستند دنبالش

 .دارد پی در را مشتریان ربیشت رضایت خود، نوبه به

 اسناد مدیریت فرآیندهای خودکارسازی- ۹

 اداری فرآیندهای از آندسته توانندمی سازمانی اسناد مدیریت افزارهای نرم و راهکارها
 نیروی به نیاز ترتیب این به و کنند خودکارسازی دارند سروکار اسناد با که را معمولی
 یا ارسال مانند فرآیندهایی به توانمی جمله زا .دهند کاهش را دستی کار و انسانی
.کرد اشاره دریافتی هاینامه بایگانی و فاکتورها ثبت آنها، ایجاد از پس اسناد بایگانی
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