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 دقیقه 8زمان تقریبی مطالعه: 

برای خیلی از مدیران، خودکارسازی و اتوماسیون کسب و کار ممکن است کار مشکلی 
اما دالیل متعددی وجود دارند که باید همین امروز کسب و کار خود را به  .به نظر برسد

 .پردازیمدر این مقاله به برخی از این دالیل می .سمت اتوماسیون ببرید

 

 ؟منظور از اتوماسیون کسب و کار چیست -۱
آالت و کنیم، خیلی از افراد به یاد ماشینوقتی در مورد اتوماسیون صحبت می

افتند که کارهای تولیدی را به طور خودکار و بدون دخالت انسانی انجام هایی میروبات
ها هم به نوعی اتوماسیون محسوب در حالی که استفاده از این دستگاه .دهندمی
نایع خاص است و واژه اتوماسیون کسب و کار به شود، کاربرد آنها مختص برخی صمی

 .شوداینها محدود نمی

های منظور از اتوماسیون کسب و کار در مفهوم عام آن، خودکارسازی تمامی فعالیت
تواند شامل انواع کارهای دستی مانند ورود تکراری و روزمره در سازمان است که می

روزرسانی وظایف و ارسال ایمیل به هها، انتقال اطالعات، یادآوری کارها، بداده
هدف از اتوماسیون کسب و کار، بهبود و سرعت بخشیدن به  .مشتریان باشد

 .های روزمره کسب و کار شما و همچنین به حداقل رساندن احتمال خطاستفعالیت
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افزار شود نیز نرمابزاری که برای اتوماسیون و خودکارسازی این کارها استفاده می
دهند تا کارهایی را که باید توسط افزارها به شما امکان میاین نرم .است اتوماسیون

شما و تیمتان انجام شود سازماندهی و خودکارسازی کرده و آنها را به راحتی خودکار 
 .کنید

 توانیم به سمت اتوماسیون برویم؟چگونه می -2
ترین ابزار برای اتوماسیون کسب و کار استفاده از نرم افزارهای همانطور که گفتیم اصلی

این ابزارها که نرم افزار اتوماسیون  .است اتوماسیون اداری فراگستر اتوماسیون مانند
شوند، از منطق مبتنی بر قانون برای نیز نامیده می (Workflow Automation) گردش کار

خودکارسازی بسیاری از فرآیندهای اداری رایج، از جمله فرآیندهای مربوط به واحدهای 
 .کننداستفاده می مالی، بازاریابی و منابع انسانی

ترین راه برای حرکت به سمت اتوماسیون یک کسب و کار، استفاده از بنابراین، اصلی
نحوه استفاده از آنها نیز  .این نرم افزارها برای خودکارسازی فرآیندهای سازمان است

 .کافیست تا ابتدا فرآیندهای کاری خود را استاندارسازی و روتین کنید .بسیار ساده است
 .افزارها، آنها را خودکارسازی کنیدسازی و تعریف آنها در این نرمتوانید با مدلس میسپ

ترین کاربردهای نرم افزارهای مدیریت فرآیندها در به عنوان نمونه، یکی از محبوب
 .های واحد منابع انسانی استارتباط با فعالیت

حقوق و دستمزد، بیمه، حضور  هایتواند اطالعات کارکنان را با سیستماین نرم افزار می
به این  .کنید، تبادل کندو غیاب و هر سیستم دیگری که در منابع انسانی استفاده می

شود و احتمال خطا در ورود اطالعات ترتیب زمان کمتری برای انجام این کارها صرف می
ری گذاتواند اشتراکنرم افزار اتوماسیون همچنین می .بردحساس را نیز از بین می

تر کند، پیروی از قوانین را بهبود ببخشد و فرآیندهای اطالعات بین اعضای تیم را آسان
 .تر کندتر و سریعمهمی مانند استخدام و آموزش نیروی انسانی جدید را ساده

 دالیلی که باید به سمت اتوماسیون بروید؟ -3
ست و چطور باید تا به اینجای کار متوجه شدید که منظور از اتوماسیون کسب و کار چی

چرا باید همین  .اما سوال ابتدایی ما هنوز باقی مانده است .به سمت آن حرکت کنیم
امروز کسب و کار خود را به سمت اتوماسیون ببریم؟ در ادامه به برخی از دالیل و 

 .کنیمهای آن اشاره میضرورت
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 هاجویی در هزینهصرفه .1

جویی در های حرکت به سمت اتوماسیون کسب و کار، صرفهترین ضرورتیکی از اصلی
دهید در حال از هر روزی که بدون اتوماسیون به فعالیت خود ادامه می .هاستهزینه

به همین  .توانستید آنها را هزینه نکنیدهایی هستید که میدست دادن بخشی از دارایی
گذاری به اتوماسیون کسب و کار به عنوان یک سرمایهعلت است که مدیران دوراندیش، 

ای باشد تواند به اندازهها میجویی در هزینهزیرا که میزان صرفه .کننددرازمدت نکاه می
به عالوه، اتوماسیون کسب  .های اولیه آن را پوشش دهدکه پس از چند سال، هزینه

دهد و ی کار را کاهش میهای اضافی نیاز به نیروو کار با خودکارسازی فعالیت
 .رساندهای کاغذبازی، تعمیرات و نگهداری را نیز به حداقل میهزینه

 کاهش خطاها .2

وکارها ساالنه مبالغ هنگفتی را در نتیجه دهد که بسیاری از کسبتحقیقات نشان می
این یکی از دالیلی است که استفاده  .دهندخطای انسانی در انجام وظایف از دست می

کند در واقع فرقی نمی .کندافزار اتوماسیون را برای کسب و کار شما ضروری میاز نرم
که کسب و کار شما کوچک باشد یا بزرگ؛ جلوگیری از خطا برای سالمتی و صحت 

در بیشتر موارد هم، خطاهای انسانی رایج در کسب  .عملکرد سازمان شما ضروری است
این  .اری هستند و قابلیت خودکارسازی دارندشوند که تکر و کارها مربوط به کارهایی می

 .دهندها انجام میها کارهای تکراری را بهتر از انساندر حالیست که ماشین

ها و تحمیل از سوی دیگر، خطا در انجام وظایف نه تنها باعث از دست رفتن فرصت
و به کسب  تواند باعث وارد شدن خسارتشود، بلکه میهزینه به کسب و کارها می

اشتباه امری طبیعی میان انسان هاست، اما بسته به نوع فعالیت  .کارها نیز بشود
مثالً ممکن است  .تواند تبعات زیادی داشته باشدکسب و کارتان، اشتباه در کارها می

های قانونی فراموش شوند که هر کدام های پرداخت یا پیروی از دستورالعملکه تاریخ
این در حالیست که ابزارهای اتوماسیون برخالف  .ندشوباعث خسارات خاص خود می

 .شوندکنند و خسته نمیها خطا نمیانسان

 افزایش رضایت مشتریان .3

یکی از ابتدایی ترین مشکالتی که در کسب و کارهای سنتی و خودکارنشده وجود دارد، 
تواند با خودکارسازی وقتی رقیب شما می .سخت بودن جلب رضایت مشتریان است
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ریان، نیازهای آنها را به سرعت برطرف کند، فرآیندهای ارائه خدمات خود به مشت
تواند با کاهش خطا در به عالوه، اتوماسیون می .مشتریان شما را نیز جذب خواهد کرد

به  .ها و فرآیندها، باعث افزایش رضایت مشتریان شودکارها و بهبود کیفیت عملیات
در مورد  خواد مشکل خود راعنوان نمونه موردی را فرض کنید که یک مشتری می

 .محصولی که خریداری کرده با تیم پشتیبانی شرکت مطرح کند

تواند به صورت دیجیتالی و تحت وب، کسب و کاری که خودکارسازی شده می
در این صورت، درخواست آنها  .های مشتریان را از هر نقطه دنیا دریافت کنددرخواست

 .شوده ارسال میشود و به صورت خودکار برای کارکنان مربوطهرگز گم نمی

 جویی در زمانصرفه .4

دانیم که زمان طالست و این بیش از هر چیز برای کسب و کارها صدق همه ما می
ها، سودی است که از دست شما هر لحظه تاخیر یا کندی در انجام فعالیت .کندمی
 .توانند با داشتن سرعت بیشتر، از شما پیشی بگیرندبه عالوه رقبای شما می .رودمی

سازی و کنند تا با سادهه شما کمک مینرم افزارهای اتوماسیون کسب و کار ب
به عنوان مثال،  .خودکارسازی کارها، سرعت آنها را به میزان زیادی افزایش دهید

ریزی کارها، هماهنگی میان افراد و نظارت و کارکنان معموالً زمان زیادی را صرف برنامه
رپذیر و تعریف با تبدیل کارها به فرآیندهای تکرا .کنندها میپیگیری وضعیت فعالیت

نقش و وظیفه هر یک از افراد، دیگر نیازی به صرف زمان برای هماهنگی آنها نیست و 
 .توانید به سرعت آنها را اجرا و پیگیری کنیدمی

 کاهش نرخ ترک کار کارکنان .5

برخالف این تصور عامیانه که راهکارهای اتوماسیون باعث بیکار شدن نیروهای انسانی 
روند، نیروهای انسانی خود هایی که به سمت اتوماسیون میشرکتشود؛ بسیاری از می

های تکراری و های آن این است که انجام فعالیتیکی از علت .کنندرا بهتر حفظ می
اما راهکارهای اتوماسیون،  .شودروزانه باعث کاهش روحیه کارکنان و ترک کار آنها می

تر و کارهایی را های مهمتا فعالیت دهداین مشکل را حل کرده و به افراد اجازه می
به این ترتیب اتوماسیون باعث افزایش رضایت  .انجام دهند که نیاز به خالقیت دارند

تری کارکنان راضی نیز معموالً عملکرد بهتری دارند و برای مدت طوالنی .شودکارکنان می
 .ماننددر سازمان می
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 تسهیل ارتباطات سازمان .6

گذشته با استفاده با استفاده از نامه نگاری بوده و امروزه ترکیبی ارتباطات سازمانی در 
هایی که هر روز در ها و ایمیلبا این حال، تعداد نامه .از نامه نگاری و ایمیل است

شوند رو به افزایش است و برقراری ارتباطات و پیگیری آنها در ها رد و بدل میسازمان
توانند از ابزارهایی مانند جیمیل و ها میزمانهر چند سا .کندسازمان را پیچیده می

ابزارهای یادآوری گوگل استفاده کنند، اما این راهکارها متناسب نیازهای سازمانی 
 .اندطراحی نشده

بنابراین یکی دیگر از دالیلی باید به سمت اتوماسیون کسب و کار رفت این است که 
ترین مکاتبات که کارکنان آن برای سادهسازمانی  .بتوان ارتباطات سازمان را تسهیل کرد

خود نیازمند صرف زمان زیادی باشند و یا نتوانند به راحتی آخرین وضعیت و گردش 
راهکارها و نرم افزارهای  .تواند عملکرد موفقی داشته باشدمکاتبات خود را ببیند، نمی

نها را در یکجا توانند تمامی مکاتبات، فرآیندها و وضعیت آاتوماسیون کسب و کار، می
توانید بخشی از مکاتبات خود افزارها حتی میبا استفاده از این نرم .به شما نشان دهند

 .های تکراری( را خودکارسازی کنید)مانند ارجاع

 تسهیل رشد سازمان .7

رشد هر کسب و کار، فرآیندی پیچیده و مشکل است، زیرا متغیرهای ناشناخته زیادی 
بنابراین، هرچه فرآیندهای  .کنندن را با چالش مواجه میوجود دارند که رشد سازما

 .تر خواهد بودغیراستاندارد و دستی در یک کسب و کار بیشتر باشد، رشد آن نیز سخت
 .شودتر میاما اگر فرآیندهای کسب و کار استاندارد و خودکارسازی شوند، رشد آن آسان

ن است که مطمئن شوید، نرم در چنین حالتی، تنها کاری که باید انجام دهید ای
 .افزارهای شما توانایی پردازش حجم بیشتری از کارها را دارند

تر تر و راحتتر بوده، بلکه بسیار ارزاندر این صورت، رشد کسب و کار نه تنها ساده
ها در سرتاسر جهان از راهکارهای اتوماسیون برای رشد واحدهای شرکت .خواهد بود

افزارها هایی که در آنها از نرمبرخی از حوزه .کننداستفاده میمختلف کسب و کار خود 
شود، عبارتند از پشتیبانی مشتریان، و ابزارهای اتوماسیون به طور گسترده استفاده می

صرف نظر از اندازه یا  .های اداری و فروشهای اجتماعی، فعالیتبازاریابی، رسانه
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تواند یک استراتژی قوی برای رشد ن میماهیت یک کسب و کار، استفاده از اتوماسیو
 .آن باشد

 تقویت توان رقابتی سازمان .8

در  .دهدها قرار میاتوماسیون کسب و کار، مزایای رقابتی مهمی را در اختیار شرکت
ً به دنبال واقع در هر صنعتی همیشه زمینه برای بهبود وجود دارد و شرکت ها دائما

 .هایی برای بهبود سطح عملکرد خود و به دست آوردن برتری نسبت به رقبا هستندراه
اسر جهان، از راهکارهای اتوماسیون کسب و کار را به وکارها در سرتبسیاری از کسب

هایی بسیاری از ضرورت .کنندعنوان ابزاری کلیدی برای جلوتر ماندن از رقبا استفاده می
توانند مستقیم و غیر مستقیم به ایجاد مزیت رقابتی برای که تا پیش از خواندید، می
 .کسب و کار نیز کمک کنند

 بهبود عملکرد .9

ها برای کنید و هفتهال برای شما پیش آمده که نامه یا درخواستی را ارسال میحآیا تابه
دریافت پاسخ منتظر بمانید؟ شاید مشخص نیست که چه کسی باید پاسخگو باشد یا 

حتی ممکن است نامه  .رسدها انقدر زیاد است که نوبت به شما نمیتعداد درخواست
مشکالت با اتوماسیون وجود نخواهند هیچکدام از این  .یا درخواست شما گم شود

 .داشت

های کنند که اتوماسیون فقط برای شرکتبسیاری از کسب و کارهای کوچک فکر می
 .اما واقعیت اینطور نیست .سازی آن هزینه زیادی خواهد داشتبزرگ است و پیاده
طریق  کند و از اینسازی و خودکار میها و کارهای تکراری را سادهاتوماسیون فعالیت

به عالوه، یک کسب و کار  .دهدهای عملیاتی سازمان را در دراز مدت کاهش میهزینه
تواند فرآیندهایش را خودکار کرده و عملکرد خود را به میزان با هر اندازه و ماهیتی می
 .قابل توجهی بهبود بخشد

 پذیری کارکنانمسئولیت .10

شوند، به تعریف و خودکارسازی میتر شده و فرآیندها وقتی ارتباطات در سازمان ساده
به این ترتیب، هر  .توان مشخص کرد که چه کسی مسئول کدام کار استراحتی می

های شروع یک فرآیند، های تأیید، درخواستدرخواستی اعم از درخواست
 .شودبه فردی که مسئول آنهاست، ارجاع می… های پیگیری یک فرآیند و درخواست
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شود، زیرا پذیری کارکنان میب و کار، باعث افزایش مسئولیتاین نوع شفافیت در کس
 .ای برای ابهام در مورد یک وظیفه یا عدم اطالع از آن وجود نخواهد داشتدیگر بهانه

 کالم آخر -4
ها و دالیلی که باید کسب و کار خود را همین امروز به در این مقاله با برخی از ضرورت

تر اینکه رواج اتوماسیون کسب و کار از همه مهم .سمت اتوماسیون ببرید آشنا شدید
ها کاری بسیار مشکل به حدی رسیده است که بدون انجام آن رقابت با سایر شرکت

یکی از بهترین راهکارهای خودکارسازی کسب و کار در ایران، استفاده از  .خواهد بود
نرم افزار، ضمن این  .افزار اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای فراگستر استنرم

کند تا با یک کلیک ساده، ها، به شما کمک میسازی و استانداردسازی فعالیتساده
شود، اجرا کرده و بر آنها نظارت وکارتان انجام میتمامی فرآیندهایی را که در کسب

.کنید
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