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 دقیقه 8زمان تقریبی مطالعه: 

، استفاده از راهکارهای اتوماسیون، روش های کاهش هزینه در سازمان یکی از بهترین
دانید که نرم افزارهای اما آیا می .مانند نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر است

هایی اشاره مقاله به روش کنند؟ در اینها کمک میاتوماسیون چگونه به کاهش هزینه
کنیم که از طریق آن، اتوماسیون اداری فراگستر باعث کاهش هزینه های سازمان می

 .شودشما می

 

های کسب اتوماسیون اداری فراگستر چگونه به کاهش هزینه -1
 کند؟و کار کمک می

های متعددی تشکیل اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای فراگستر از زیرسیستم
است و ابزارهای متعددی را برای خودکارسازی کارهای تکراری و روزمره در اختیار  شده

کنید، به اشکال به همین دلیل، بسته به ابزاری که استفاده می .دهدها قرار میسازمان
در ادامه به معرفی ابزارهایی  .تواند باعث کاهش هزینه شما شودمختلفی می

ها با استفاده از آنها، باعث کاهش هزینه سازمان پردازیم که اتوماسیون فراگسترمی
 .شودمی
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 اتوماسیون اداری فراگستر -1-1

 ودکارسازی کارهاخ

ها خودکارسازی کارها و گردش مکاتبات در سازمان، یکی از دالیل اصلی کاهش هزینه
نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر، با  .با استفاده از اتوماسیون اداری است

کارهای اداری روزمره و تکراری بار زیادی را از روی دوش کارکنان سازمان خودکارسازی 
به این ترتیب هزینه نیروی انسانی الزم برای انجام این کارها را نیز حذف  .داردمیبر

 .کندمی

 افزایش سرعت کارها

خودکارسازی کارهای تکراری و الکترونیکی کردن گردش مکاتبات، تاثیر زیادی بر سرعت 
ها و پیگیری آنها و گردش ها، ثبت درخواستانجام کارها، به ویژه سرعت ارسال نامه

تواند روزانه هزاران نامه و به عنوان نمونه اتوماسیون اداری فراگستر می .کارها دارد
سازمانی را فرض کنید که روزانه تعداد زیادی نامه و  .زش کنددرخواست را ثبت و پردا

استفاده از اتوماسیون اداری در چنین  .کند و باید آنها را ثبت کنددرخواست دریافت می
ها سازمانی مستقیماً باعث افزایش بهره وری و به طور غیرمسقیم باعث کاهش هزینه

کند، بیشترین ابعی که هزینه میتواند از مندر واقع چنین سازمانی می .شودمی
 .استفاده را بکند

 سازی نرم افزارهای سازمانییکپارچه

کنند که معموالً قابلیت اتصال های امروزی از نرم افزارهای متعددی استفاده میسازمان
این مساله انتقال اطالعات میان این نرم افزارها را به کاری دستی  .به همدیگر را ندارند

اتوماسیون اداری فراگستر با  .دهدکند و سرعت کارها را کاهش میبدیل میبر تو زمان
عنوان بستری برای تبادل اطالعات سازمان، برقراری ارتباط میان به API داشتن یک

افزارهای مختلف سازمان از جمله نرم افزارهای مالی، انبارداری، ها و نرمسیستم
به این ترتیب ارتباط میان  .کندنها را فراهم می، حضور و غیاب و امثال ای CRMبازاریابی،

 .شوداین نرم افزارها بدون نیاز به کار دستی، با سرعت باال و با کمترین هزینه انجام می

 حذف کاغذ از فرآیندهای اداری
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از  .کارها و فرآیندهای زیادی در هر سازمان وجود دارند که وابسته به کاغذ هستند
های مالی، اسناد، قراردادها و اداری گرفته تا تهیه انواع صورتحسابها و مکاتبات نامه

، نقش کاغذ در فرآیندهای اداری غیرقابل انکار است، اما مشکل اینجاست که …
ویژه در این مساله به .های کوچک زیاد استاستفاده از کاغذ حتی در سازمان

است آنها را وادار کند تا کند و ممکن تر یک مشکل بزرگ ایجاد میهای بزرگسازمان
های قابل توجهی حجم زیاد این کاغذها، هزینه .روزانه تعداد زیادی کاغذ مصرف کنند

تر از همه رشد آنها و سرعت انجام کارها را کندتر کند و مهمها تحمیل میرا به سازمان
ات شما، نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر با دیجیتالی کردن اسناد و مکاتب .کندمی

بخش زیادی از کاغذها را از فرآیندهای اداری سازمان حذف کرده و بدین ترتیب باعث 
حذف کاغذ و دیجیتالی کردن اسناد و مکاتبات،  .شودهای سازمان میکاهش هزینه

 .دهدسرعت پیگیری آنها را نیز افزایش داده و هزینه این پیگیری را کاهش می

 فراگستر  BPMS اتوماسیون مدیریت فرآیندها یا -1-2

های اتوماسیون کسب و کار فراگستر، نرم افزار مدیریت ترین زیرسیستمکی از اصلیی
پردازیم که استفاده از این نرم افزار هایی میدر ادامه به راه .آن است BPMS فرآیندها یا

 :شودها میباعث کاهش هزینه در سازمان

 خودکارسازی فرآیندها

پروسس  BPMS ی فراگستر، نسخه بومی شده از نرم افزارنرم افزار مدیریت فرآیندها
سازی دهد تا تمام فرآیندهای کسب و کار خود را مدلمیکر است که به شما امکان می

تر از اتوماسیون بیش BPMS میزان خودکارسازی گردش کارها با .و خودکارسازی کنید
 در حالی که در .تخاب کنیداداری است، زیرا در اتوماسیون اداری شما باید گیرنده را ان

BPMS  مسیر فرآیند کامالً از پیش تعریف شده است و با کلیک روی یک دکمه، فرآیند
 .شوداز ابتدا تا انتها به صورت خودکار انجام می

تواند تاثیر زیادی کنید، این نرم افزار میبسته به تعداد فرآیندهایی که خودکارسازی می
توان برخی از نمونه فرآیندهایی که می .ما داشته باشدبر کاهش هزینه های سازمان ش

با این نرم افزار خودکار کرد عبارتند از: فرآیند ثبت مرخصی، فرآیند ترخیص کاال از انبار، 
فرآیند خرید یا فروش کاال، فرآیند درخواست و ارائه پشتیبانی، فرآیند سنجش عملکرد 

 .کارکنان و هزاران مورد دیگر
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 شودهای سازمان میآیندها باعث کاهش هزینهبهینه سازی فر 

 بهینه سازی فرآیندهای کسب و کار

ساختن آنها، باعث فراگستر، عالوه بر خودکارسازی فرآیندها با بهینه BPMS نرم افزار
بهینه ساختن فرآیندهای کسب و کار  .شوندهای سازمان میصرفه جویی در هزینه

افزایش کیفیت محصوالت و خدمات آن و انطباق  تواند باعث بهبود عملکرد سازمان،می
به عنوان نمونه، سازمانی را فرض کنید که  .شودبیشتر سازمان با مقررات و قوانین می

در فرآیند پشتیبانی فروش از محصوالت خود، نیروی انسانی بیشتری نسبت به 
یندها، این استفاده از نرم افزارهای خودکارسازی فرآ .کندپشتیبانی فنی استفاده می

دهد و ها نشان میازدیاد یا عدم تعادل نیروها را به عنوان دلیلی برای افزایش هزینه
 .هایشان کمک کندها در کاهش هزینهتواند به سازمانمی

 زیرسیستم مدیریت مستندات فراگستر -1-3

نرم افزار مدیریت  های اصلی اتوماسیون اداری فراگستر،کی دیگر از زیرسیستمی
بندی و مدیریت اسناد سازمانی سازی، طبقهاست که وظیفه اصلی آن ذخیره مستندات

های سنتی به صورت این نرم افزار در واقع کار واحد بایگانی را در سازمان .است
احتماالً تنها با خواندن همین توصیف بتوانید حدس  .دهددیجیتالی و خودکار انجام می
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 .های یک سازمان صرفه جویی کندند در هزینهتوابزنید که این ابزار تا چه مقدار می
شود، بلکه فضای بایگانی به روش سنتی نه تنها باعث مصرف حجم زیادی از کاغذ می

تمامی اینها  .کند و به تعداد نیروی زیادی هم احتیاج داردفیزیکی زیادی را اشغال می
 .کنندهایی را بر دوش سازمان تحمیل میهزینه

سازی دیجیتال اسناد، بسیاری از ستندات فراگستر با ذخیرهنرم افزار مدیریت م
های افزار نیازی به اتاقبا استفاده از این نرم .کندهای بایگانی سنتی را حذف میهزینه

توانید شما حتی می .های قطور کاغذی نخواهید داشتهای آهنی و پروندهبزرگ، قفسه
به سند دیجیتال کنید و دیگر نیاز به اسناد کاعذی خود را با استفاده از یک اسکنر 

حجم بسیار کم اسناد دیجیتالی به شما امکان  .نگهداری سند کاغذی نداشته باشید
 .ترین اسناد را نیز در فضای یک هارددیسک کوچک نگهداری کنیددهد تا قدیمیمی

 دهد تا ضمنعالوه بر اینها، نرم افزار مدیریت مستندات فراگستر به شما امکان می
به این ترتیب  .بندی اسناد، ثبت و بایگانی آنها را به صورت خودکار انجام دهیددسته

 .نیاز به هزینه برای تعداد زیاد نیروی انسانی جهت مدیریت آنها وجود نخواهد داشت
این نرم افزارها با تسهیل مدیریت، نگهداری و جستجوی اسناد، امکان انطباق بیشتر با 

کنند و به این ترتیب، به طور غیرمستقیم از ها فراهم میازمانقوانین را نیز برای س
 .کنندهای قانونی جلوگیری میهای ناشی از جریمهخطاها و هزینه

ها، باعث تر کردن دسترسی به دادهنرم افزار مدیریت مستندات فراگستر با آسان
اد مختلف این نرم افزار با تسهیل گردآوری اسن .شودجویی در زمان نیز میصرفه

کند تنها با جستجوی یک شماره یا عبارت مرتبط به سند، آن سازمانی به شما کمک می
 .را در کسری از ثانیه پیدا کنید

 زیرسیستم گزارشات فراگستر -1-4

های سازمانی تواند به کاهش هزینهکی دیگر از ابزارهای اتوماسیون فراگستر که میی
این نرم افزار ضمن  .ساز فراگستر استشما کمک کند، زیرسیستم گزارشات و گزارش
های مختلفی که در سامانه دهد تا از دادهارائه گزارشات پیش فرض، به شما امکان می

ممکن است بپرسید که این  .شود، گزارش تهیه کنیداتوماسیون فراگستر گردآوری می
ر ساده پاسخ بسیا .ها در سازمان شوندتوانند باعث کاهش هزینهگزارشات چگونه می

فراگستر، باعث افزایش درک و بینش  BPMS این گزارشات به ویژه در نرم افزار .است
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تری را برای تصمیم گیری شوند و اطالعات دقیقمدیران نسبت به عملکرد سازمان می
ها به طور غیرمستقیم باعث افزایش این مزیت .دهندبهتر در اختیار مدیران قرار می

 .های آن خواهند شدنتیجه کاهش هزینهوری سازمان و در بهره

 زیرسیستم دبیرخانه فراگستر -1-5

های بزرگ، واحدی به نام واحد دبیرخانه وجود دارد که وظیفه ثبت و ر سازماند
وجود این واحد، نقش مهمی در  .های وارده و صادره را بر عهده داردگذاری نامهشماره

با این حال، این واحدها به طور  .ردقابلیت پیگیری مکاتبات اداری و تسریع آنها دا
سنتی، نیازمند تعداد زیادی نیروی انسانی بوده و بیشتر کارهای آنها به صورت دستی و 

 .شودشود که این امر باعث تحمیل هزینه زیادی به سازمان میبا سرعت کم انجام می
خودکارسازی در مقابل، استفاده از زیرسیستم دبیرخانه اتوماسیون اداری فراگستر، با 

ها و حذف دفاتر اندیکاتور کاغذی، تا حدود زیادی از گذاری نامهفرآیند ثبت و شماره
 .کاهدهای واحد دبیرخانه میهزینه

 قابلیت میزبانی تحت وب اتوماسیون فراگستر -1-6

با  .ای اتوماسیون اداری فراگستر تحت وب بودن آن استهای پایهکی از قابلیتی
توانید عالوه بر در اتوماسیون اداری فراگستر شما می« بانی وبمیز»فعالسازی قابلیت 

استفاده از اتوماسیون اداری در شبکه محلی سازمان، از طریق اینترنت و در خارج از 
سازمان نیز تنها یبا یک اتصال اینترنت و یک مرورگر، با سرعت و امنیت باال، به سامانه 

توانید حتی در مواردی که این صورت، میدر  .اتوماسیون اداری فراگستر متصل شوید
در منزل یا در مسافرت هستید، در هر ساعت از شبانه روز، با اتصال به اتوماسیون 

ترین فواید این قابلیت این یکی از اصلی .اداری فراگستر، به کارهای خود رسیدگی کنید
هم به نوبه خود، استفاده از نیروی دورکار  .کنداست که دورکاری کارکنان را تسهیل می

بنابراین  .های فضای کار، خدمات و تجهیزات اداری منجر شودتواند به کاهش هزینهمی
 .های سازمان موثر استاین قابلیت در کاهش هزینه

 فرم ساز فراگستر -1-7

های اداری هستند که برای تهیه و ترین ابزارها در هر محیط اداری، فرمکی از کاربردیی
توانند برای انواع ها میاین فرم .روندکار میمحتوای مشابه بهارسال اسنادی با 

در حالت سنتی،  .مورد استفاده قرار بگیرند .…ها و ها، سفارشدرخواست  ها،اظهاریه
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بر شود که زمانها به صورت دستی و کاغذی انجام میتهیه و به گردش انداختن این فرم
دهند تا انواع گستر، این امکان را به شما میساز فراابزارهای فرم .و پر هزینه است

شرکت فراگستر  .های مورد نیاز خود را به صورت الکترونیکی تهیه و استفاده کنیدفرم
، فرم ساز اتوماسیون اداری BPMSنوع از این ابزارها را طراحی کرده که شامل فرم ساز  3

تنوع این ابزارها  .ر استهای از پیش آماده در پیشخوان خدمات کارکنان فراگستو فرم
های دهد تا مطابق نیاز خود از آنها استفاده کنید و با حذف روشبه شما امکان می

 .جویی کنیدهای خود صرفهناکارآمد سنتی، در هزینه

 کالم آخر -2
های مختلفی را برای کاهش در این مقاله خواندید که اتوماسیون اداری فراگستر راه

بنابراین پاسخ به این سوال که این نرم افزار چگونه  .دهدقرار میهزینه در اختیار شما 
 .کند، بسته به نحوه استفاده شما از آن داردهای شما کمک میجویی در هزینهبه صرفه

برای آشنایی بیشتر با اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای فراگستر و امکانات آن، 
.ستفاده کنیدحتماً از مشاوره رایگان کارشناسان ما ا
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