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 دقیقه 10 :زمان تقریبی مطالعه

های دنیا از ترین و معتبرترین سازمانشاید برایتان جالب باشد که بسیاری از بزرگ
دانید که چه چیزی آنها اما آیا می .کنندراهکارهای اتوماسیون کسب و کار استفاده می

دلیل که باعث  15دهد؟ در این نوشته در مورد را به سمت این راهکارها سوق می
 .سراغ اتوماسیون اداری بروند، صحبت خواهیم کردشود مدیران بزرگ دنیا به می

 

کدام کسب و کارهای بزرگ دنیا از نرم افزارهای اتوماسیون  -1
 کنند؟استفاده می

بسیاری از بزرگترین کسب و کارهای دنیا از راهکارهای اتوماسیون کسب و کار استفاده 
آنها مانند برخی از  .کنند، اما نوع راهکارهای مورد استفاده توسط آنها یکسان نیستمی

راهکارهای خاص خودشان را … ، اسپیس ایکس، اینتل، نایکی و Nvidiaشرکت آمازون، 
افزاری های نرمبرخی دیگر هم از راهکارها و محصوالت شرکت .کنندطراحی و تولید می
 از راهکار Adobe و Coca-Cola هایبه عنوان نمونه شرکت .کننددیگر استفاده می

Monday.comیها، شرکت Motorola و Hubspot از نرم افزار اتوماسیون Kissflow ،
از  Unilever و DHL ،Addidas هایهای لنوو و بانک آفریقا از پروسس میکر، شرکتشرکت
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و بسیاری دیگر از  IBM ،Spotify ،T-Moblie ،Verizon هایبیزاجی و شرکت BPMS نرم افزار
 .کننداستفاده می Slack نرم افزار

های خود دارند و گیریهای بزرگی قطعاً سازوکارهای دقیقی برای تصمیمچنین شرکت
استفاده تمامی آنها از نرم افزارهای گردش کار و خودکارسازی فرآیندهای کسب و کار 

ماند، این است که چرا این کسب و بنابراین سوالی که باقی می .تواند اتفاقی باشدنمی
اند؟ در ادامه به برخی سراغ ابزارهای اتوماسیون کسب و کار رفتهکارها و مدیران آنها به 

 .پردازیماز این دالیل می

کسب و  مدیران بزرگ دنیا به سراغ اتوماسیون چرا -2
 روند؟می کار

ترین چالش پیاده سازی اتوماسیون اداری در یک کسب و کار، مقاومت معموالً مهم
با وجود این، اهمیت خودکارسازی  .ستکارکنان و فرهنگ سازمان در مقابل تغییر ا

های سازمان به حدی زیاد است که کسب و کارها فرآیندها و دیجیتالی کردن فعالیت
شوند که به دنبال راهکارهای های رقابتی خود در بازار مجبور میبرای حفظ توانایی
توجهی  تواند مزایای قابلعالوه بر این، اتوماسیون کسب و کار می .اتوماسیون باشند

 .کندرا برای یک سازمان به ارمغان بیاورد که مدیران را به استفاده از آنها ترغیب می
 :برخی از این مزایا عبارتند از

 کاهش خطای انسانی -1

این یکی از  .کنیم و خطاپذیر هستیمها گاهی اوقات اشتباه میهمه ما انسان
در هم به کارکنان خود آموزش بطوری که هر چق .های معمولی در هر انسان استویژگی

های الزم را در اختیار آنها قرار دهید، باز هم سرزدن اشتباه از دهید و دستورالعمل
تا زمانی که یک سازمان کارها را بصورت دستی انجام  .سوی آنان اجتناب ناپذیر است

فی توانند تبعات مختلدهد، این خطاها وجود خواهند داشت و بسته به نوع آنها میمی
 .را برای یک سازمان داشته باشند

تواند به عنوان مثال، هر گونه اشتباه در نگارش قراردادها یا ارائه گزارشات قانونی می
به همین دلیل است که مدیران و  .تبعات سنگینی یک برای کسب و کار داشته باشد

 .شوندهای بزرگ به استفاده از راهکارهای اتوماسیون کسب و کار ترغیب میسازمان
زیرا بیشتر خطاهای انسانی ناشی از کارهای تکراری و دستی هستند که قابلیت 
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توانند آنها را بدون کوچکترین خطایی خودکارسازی دارند و راهکارهای اتوماسیون می
 .کنندشوند و اشتباه نمیها، کامپیوترها خسته نمیزیرا برخالف انسان .انجام دهند

 افزایش رضایت مشتریان -2

آنچه  .داند که موفقیت آنها در گرو رضایت مشتریان استهر مدیر و سازمان بزرگی می
دانند این است که راهکارهای اتوماسیون نقش مهمی در افزایش برخی از مدیران نمی

دهند تا بدون راهکارهای اتوماسیون به شما امکان می .رضایت مشتریان دارند
نسانی، در هر ساعت از شبانه روز و به سرعت های مربوط به تعداد نیروی امحدودیت

های چت یکی از این راهکارها، ربات .پاسخگوی طیف وسیعی از مشتریان باشید
 .دهندهای مشتریان پاسخ میهوشمند هستند که به سرعت به پرسش

البته کاربردهای اتوماسیون کسب و کار برای ارائه خدمت به مشتریان به این موارد 
تواند بسیاری از خدمات آنها را به صورت خودکار و از بستر وب د و میشومحدود نمی

ها اشتباه این راهکارها برخالف انسان .صورت قابل پیگیری در اختیار آنها قرار دهدبه
کنند، نیاز به مرخصی یا حقوق ندارند و با بهبود کیفیت خدمات شما به مشتریان، نمی

 .دهنداعتبار شما را افزایش می

 استانداردسازی کارها -3

یکی از مزایای اصلی استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون اداری، استانداردسازی 
های در حالت عادی، کارکنان ممکن است یک فرآیند مشخص را به روش .کارهاست

این مساله باعث کاهش کارآمدی این  .مختلف و بر مبنای سلیقه خود انجام دهند
تمال خطا یا اختالف در مورد نحوه انجام کارها را نیز افزایش شود و احفرآیندها می

 .دهدمی

با استفاده از راهکارهای اتوماسیون، شما مجبور خواهید شد تا تمامی فرآیندها و کارها 
در این صورت کارکنان نیز کارها را بر اساس  .را به صورت استاندارد تعریف و اجرا کنید

کسان و تعریف شده در اتوماسیون انجام خواهند داد ها و سازوکارهای یدستورالعمل
از این رو، اتوماسیون اداری  .توانند به روش انتخابی خودشان آنها را انجام دهندو نمی

تواند به شما در استانداردسازی به ویژه اتوماسیون مدیریت فرآیندهای کسب و کار می
 .فرآیندها و افزایش کارآمدی آنها کمک کند

 هازینهکاهش ه -۴
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 .شوندهای شما میهای متعددی باعث کاهش هزینهراهکارهای اتوماسیون به شیوه
از جمله با کاهش خطاها، کاهش نیاز به نیروی انسانی، حذف کارهای غیرضروری، 

این در حالیست که هر کدام از این  .های عملیاتیبهبود کارایی کارکنان و کاهش هزینه
به عنوان نمونه، استخدام  .را به سازمان شما تحمیل کند تواند هزینه زیادیموارد می

تواند پرهزینه باشد، به خصوص اگر این کار را برای به انجام رساندن کارکنان بیشتر می
تواند کارهای را به در حالی که اتوماسیون اداری می .دهیدکارهای تکراری انجام می

 .یاز به استراحت نیز نخواهند داشتسرعت و با کمترین هزینه انجام دهد و خستگی و ن

های بزرگ به استفاده از راهکارهای به همین دلیل است که مدیران و سازمان
گذاری هر چند، هزینه و سرمایه .شونداتوماسیون برای کاهش هزینه ترغیب می

سازی یک راهکار اتوماسیون ممکن است بیشتر از استخدام یک ابتدایی برای پیاده
با این حال، اتوماسیون و خودکارسازی یک کسب و کار یک  .نی باشدنیروی انسا

گذاری است که در مدت زمانی کوتاهی نه تنها هزینه ابتدایی خود را جبران سرمایه
 .کندجویی میهای آتی سازمان نیز صرفهکند، بلکه در هزینهمی

 کاهش نیاز به کارهای دستی -5

راهکارهای اتوماسیون  .هر مدیری اهمیت دارد استفاده بهینه از منابع سازمان برای
میزان نیاز به انجام کارهای دستی و تکراری را با دیجیتالی کردن و خودکارسازی آنها تا 

توانید بسیاری از فرآیندهای با این راهکارها شما می .دهندحدود زیادی کاهش می
های ها در شبکهپستهای تبلیغاتی و قرار دادن کسب و کار خود مانند ارسال ایمیل

توانند بر شود و میبه این ترتیب زمان کارکنان آزادتر می .اجتماعی را خودکارسازی کنید
انجام کارهایی تمرکز کنند که برای موفقیت سازمان و کسب و کار بیشترین اهمیت را 

دی دهد تا حدود زیاهای بزرگ به مدیران اجازه میاین مساله به ویژه در سازمان .دارد
 .استفاده از نیروی انسانی خود را بهبود ببخشند
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 شوداتوماسیون اداری باعث کاهش نیاز به کارهای دستی می

 افزایش بهره وری سازمان -۶

در  .دهندراهکارهای اتوماسیون به اشکال مختلفی بهره وری سازمان را افزایش می
شود، در نهایت به افزایش بهره وری واقع خیلی از مزایایی که برای این ابزارها در می

ها، کاهش خطای انسانی، بهبود مدیریت از جمله کاهش هزینه .کنندآن کمک می
ریزی و بهبود بینش مدیران و برنامه منابع، حذف کارهای تکراری و دستی،

های آنها، خودکارسازی کارها و پایداری و قابل اتکاء بودن فرآیندها، همگی گیریتصمیم
های بزرگ نیز برای افزایش توان مدیران و سازمان .وری سازمان موثرندبر افزایش بهره

شود که به آنها را ی میرقابتی خود به چنین مزیتی نیاز دارند و این یکی دیگر از دالیل
 .کندبه استفاده از راهکارهای اتوماسیون کسب و کار ترغیب می

 افزایش پایداری فرآیندها -۷

ها و های راهکارهای اتوماسیون کسب و کار برای سازمانترین مزیتیکی از اصلی
ه از با استفاد .مدیران موفق، ایجاد اطمینان و پایداری در فرآیندها و خروجی آنهاست

توانید با شود، بلکه شما میابزارهای اتوماسیون، نه تنها از خطای انسانی جلوگیری می
های کوچکترین جزئیات فرآیندها را مشخص کرده و با ایجاد دستورالعمل BPMS ابزارهای
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دقیق برای اجرای آنها، یک ثبات در خروجی آنها به وجود بیاورید و بر اجرای صحیح آن 
های دقیق و امکان نظارت کامل بر فرآیندها نین ابزارهایی با ارائه گزارشچ .نظارت کنید

این مساله به نوبه  .دهندهای سازمان، درصد موفقیت آنها را نیز افزایش میو فعالیت
دهد که فرآیندها خود به کارکنان، مدیران و به مشتریان کسب و کار، این اطمینان را می

این پایداری و قابل اتکاء بودن  .اتکاء و پایدار هستند های آن، مشخص، قابلو فعالیت
 .برای هر سازمان معتبر و بزرگی ضروری است

 بینی مدیرانبهبود بینش و توانایی پیش -۸

هایی که کارها به صورت دستی انجام پیش از رواج راهکارهای اتوماسیون و در سازمان
های سازمان و نحوه عملکرد آن تتوانند بینش دقیقی از فعالیگیرد، مدیران نمیمی

بینی خروجی کارها تا حدود زیادی بر حدس و گمان تکیه داشته باشند و برای پیش
ها و تهیه گزارش از آنها نیز عمالً از سوی دیگر، امکان ردیابی دستی فعالیت .کردندمی

ار، مدیران اما با استفاده از راهکارهای اتوماسیون کسب و ک .بسیار پر هزینه خواهد بود
های مربوط به آنها را بدون هیچگونه توانایی نظارت بر تمامی فرآیندها و مشاهده داده

دهد، بلکه این مساله نه تنها بینش بهتری به مدیران می .هزینه اضافی خواهند داشت
 .کنندهای آن تقویت میتوانایی آنها را برای پیش بینی وضعیت آینده شرکت و فعالیت

به ویژه در کسب و کارهای بزرگی که فرآیندهای متعدد و زیادی را پیگیری این موضوع 
به همین دلیل است که بسیاری از بزرگترین مدیران  .کنند اهمیت بیشتری داردمی

ردیابی فرآیندها و درک بهتر آنها با  .کننددنیا، از راهکارهای اتوماسیون استفاده می
زمان، دهد مدتتر است و به شما امکان میتر و سریعاستفاده از اتوماسیون ساده

یک کار  .بینی کنیدکار و منابع مورد نیاز برای موفقیت یک فرآیند خاص را پیشمیزان
توانید به عالوه دیگر نیازی به حدس و گمان هم نخواهید داشت و می .داندخاص را می

 .های دقیق بگیریدتصمیمات را بر اساس داده

 ینرعایت بهتر قوان -۹

اتوماسیون اداری و خودکارسازی فرآیندهای سازمان، به اشکال متعددی به بهبود رعایت 
ترین آنها خودکارسازی فرآیندهای یکی از مهم .کنندقوانین توسط سازمان کمک می

از  .کندمربوط به ارائه گزارشات قانونی است که از فراموشی در انجام آنها جلوگیری می
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توانند باعث کاهش خطا های سازمانی آنها نیز میازی فعالیتسوی دیگر، استانداردس
 .هایی شوند که در نهایت باید برای رعایت قوانین انجام پذیرنددر فعالیت

استاندارد بودن چنین  .به عنوان نمونه فرآیند یک گزارش مالیاتی را در نظر بگیرید
خودکارسازی مراحل آن نیز برد و فرآیندی هر گونه تردید یا خطای فردی را از بین می

ها های فعالیتدر نهایت، حفظ سوابق و داده .شودباعث کاهش خطا در اجرای آنها می
تواند شفافیت الزم برای پاسخگویی و نظارت های اتوماسیون اداری میدر سیستم

 .قانونی را فراهم کنند

 بهبود مدیریت منابع -10

ها کمک به سازمان BPMS نرم افزارهای راهکارهای اتوماسیون کسب و کار، به ویژه
در واقع، آنها شما را وادار  .کنند تا آگاهی بهتری از وضعیت منابع خود داشته باشندمی
کنند تا تمامی اجزای موجود در فرآیندهای سازمان خود را مشخص کرده و متمایز می

اختیار سازمان به این ترتیب شما خواهید توانست درک بهتری از منابعی که در  .کنید
به عالوه، این نرم افزارها موارد  .است، داشته باشید و از همه ظرفیت آنها استفاده کنید

تواند به شما در استفاده بهینه از این دهند که میها را نیز نشان میهدررفت و گلوگاه
اده های دنیا، استفبه همین دلیل است که بسیاری از بزرگترین سازمان .منابع یاری کند

ها و بهبود سازی فعالیتاز راهکارهای اتوماسیون را به عنوان یکی از ابزارهای بهینه
 .دهندمدیریت منابع سازمان مورد استفاده قرار می

 پذیری کارکنانافزایش مسئولیت -11

های سازمان با استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون خودکارسازی فرآیندها و فعالیت
عیین دقیق وظایف و مشخص کردن افراد مسئول برای انجام هر یک اداری، مستلزم ت

ها مشخص باشد، جایی در این صورت، وقتی تمامی وظایف و مسئولیت .از آنهاست
تواند ادعا کند که از به عبارتی هیچ کس نمی .ماندبرای خطا یا اهمال باقی نمی
 .مسئولیت خود آگاه نبوده است

هایی که فرآیندهای آنها استاندارد نبوده و وظایف آنها در طرف مقابل، در کسب و کار 
« کسمسئولیت هیچ»شوند، وظایف و کارها به درستی تعریف و به افراد محول نمی

بنابراین،  .توانید تقاضای پاسخگویی از شخص خاصی را داشته باشیدنیستند و شما نمی
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ارکنان در قبال نرم افزارهای اتوماسیون نقش مهمی افزایش مسئولیت پذیری ک
 .بخشندوظایفشان دارد و نظارت بر عملکرد آنها و عملکرد سازمان را بهبود می

 تسهیل رشد سازمان -12

های استفاده از راهکارهای اتوماسیون توسط مدیران ها و انگیزهترین علتیکی از مهم
 هایی که قبالرشد هر سازمان به ویژه در حوزه .بزرگ، تسهیل رشد سازمان است

شود و اند، معموالً همراه با آزمون و خطای بسیاری انجام میای در آن نداشتهسابقه
نیازمند جذب تعداد زیاد نیروی انسانی جدید و آموزش آنها برای انجام کارهای دستی 

ها را برای استخدام نیروی استفاده از ابزارهای اتوماسیون، نه تنها نیاز سازمان .است
 BPMS کند، بلکه در صورتی که از ابزارهاید کسب و کار برطرف میبیشتر در مراحل رش

ها و فرآیندهای کند تا پیش از انجام آزمون و خطا، رویهاستفاده کنند، آنها را تشویق می
به این ترتیب، رشد  .سازمان را به دقت طراحی کنند و تمامی متغیرها را درنظر بگیرند

تر تر و سریعتر، ارزانمک ابزارهای اتوماسیون سادهها اعم از کوچک و بزرگ با کسازمان
 .خواهد بود

 بهبود کار تیمی -13

های موفق، یکی دیگر از دالیل انتخاب راهکارهای اتوماسیون اداری توسط سازمان
توانند مکاتبات و ابزارهای اتوماسیون نه تنها می .بهبود کار تیمی در سازمان است

سهیل کنند، بلکه با حدف کارهای دستی، این امکان را برای ارتباطات میان کارکنان را ت
 .کنند تا زمان بیشتری را برای همکاری و مشارکت با یکدیگر صرف کنندآنها فراهم می

به عالوه، برخی از راهکارهای اتوماسیون، ابزارهای دقیقی برای تقسیم وظایف، ایجاد 
دهند که ها قرار میار سازمانها در اختیهماهنگی میان کارکنان و مدیریت پروژه

علت نیست که ابزارهای کار بی .تواند تاثیر بسیار زیادی بر باردهی کارکنان بگذاردمی
 .چنین محبوبیتی دارند Slack گروهی مانند

 سرعت بخشیدن به تحول دیجیتال -1۴

در  .تحول دیجیتال ضرورتی که توجه بسیاری از مدیران را به خود مشغول کرده است
وکارها از مزایایی تحول دیجیتال آگاه هستند، اما برای حالیکه بسیاری از کسب

های ترین مشکالت آنها، هزینهیکی از اصلی .سازی آن با مشکالتی روبرو هستندپیاده
افزارهای متعددی است که برای دیجیتالی کردن و سازی نرممربوط به تهیه و پیاده
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از سوی   .های خود به آنها احتیاج خواهند داشتخودکارسازی طیف وسیع فعالیت
باعث شده تا  1۹گیری کووید دیگر، تغییر فرهنگ کاری و افزایش دورکاری پس از همه

ود شوند وکارهای مجبور به سرعت بخشیدن به تحول دیجیتال در سازمان خخیلی کسب
 .تا بتوانند کارایی و ادامه رشد خود را تضمین کنند

بکارگیری راهکارهای اتوماسیون اداری مانند اتوماسیون کسب و کار فراگستر، ابزاری 
کند تا بتوانند تمامی فرآیندهای متنوع خود و انواع ها کمک میاست که به این سازمان

لی و خودکارسازی کنند و نیازی به تهیه و امور اداری رایج در کسب و کار خود را دیجیتا
استفاده از ابزارهای اتوماسیون تحت وب  .افزارهای متعدد نداشته باشندسازی نرمپیاده
کد مانند اتوماسیون اداری فراگستر باعث کاهش هزینه ابتدایی و افزایش سرعت و کم

ها، کاهش هزینهافزارهای اتوماسیون اداری، ضمن نرم .شونداستقرار آنها نیز می
افزایش کارایی و بهبود رضایت مشتریان، با حذف کاغذ از فرآیندهای کاری، به تحقق 

 .کنندوکار کمک میاهداف تحول دیجیتال رهبران کسب

 بهبود روحیه کارکنان -15

تواند باعث افزایش بکارگیری اتوماسیون در محیط کسب و کار به اشکال مختلفی می
وری آنها و افزایش افزایش روحیه کارکنان نیز به نوبه خود بر بهره .روحیه کارکنان شود

به عنوان نمونه، استفاده از اتوماسیون اداری و  .گذاردخالقیت آنها تاثیر می
شود استانداردسازی فرآیندها، باعث مشخص شدن تمامی وظایف و نحوه انجام آنها می

برد که این خود باعث ا را از بین میو اختالفات و ابهامات مربوط به نحوه انجام کاره
 .شودکاهش اصطکاک و تنش در محیط کار می

تر کارها کارها باعث افزایش سرعت آنها و تایید سریعبه عالوه، خودکارسازی گردش
بنابراین کارکنان نیازی به صرف زمان برای انتظار تایید مدیران  .شودتوسط مدیران می

شود برای نوآوری یا بهبود توانند از زمانی که آزاد میمیو یادآوری به آنها ندارند و 
شفافیت در کارها هم به افرادی که عملکرد خوبی دارند  .روندهای کاری استفاده کنند

 .هایی را که شایسته آن هستند، دریافت کننددهد تا بتوانند پاداشاجازه می

 کالم آخر -3
خواهد رقابتی باقی وکاری که میر کسبدالیل زیادی وجود دارد که اتوماسیون را برای ه

مواردی که در این مقاله خواندید، برخی از دالیلی است که  .کندبماند ضروری می

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

www.Faragostar.net 10 

مدیران و کسب و کارهای بزرگ دنیا را به استفاده از ابزارهای اتوماسیون کسب و کار 
افزارهای صرف نظر از اینکه سازمان شما چه مقیاسی داشته باشد، نرم  .کندتشویق می

یکی از بهترین  .های زیادی برای شما خواهند داشتاتوماسیون کسب و کار فایده
اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای  های این راهکارها در ایران، نرم افزارنمونه

ای از ابزارهای اتوماسیون مکاتبات و اتوماسیون فرآیندها را است که مجموعه فراگستر
های ایرانی دهد و توسط بانک ملی، ایرانسل و بسیاری از شرکتدر اختیار شما قرار می

.شودبزرگ استفاده می
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