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 دقیقه 12زمان تقریبی مطالعه: 

نرم افزارهای مدیریت کارهای اداری ابزارهایی هستند که برای خودکارسازی و تسریع 
در این مقاله به  .شوندها و کسب و کارها استفاده میکارهای اداری رایج در سازمان

 .پردازیمانواع کارها و امور اداری و نرم افزارهای مورد استفاده برای مدیریت آنها می

 

 منظور از امور اداری چیست؟ -1
برخی  .شوندهای اداری کارهای متعددی به صورت روزمره و یا تکراری انجام میدر محیط

ارهای اختصاصی مواردی هستد که ک .از این کارها عمومی و برخی اختصاصی هستند
به صورت تخصصی در واحدهای مختلف سازمان مانند واحد مالی، واحد منابع انسانی، 

 .شود، واحد تولید و غیره انجام میIT واحد بازاریابی، واحد فروش، واحد

شوند یا اما کارهای اداری عمومی آنهایی هستند که در واحدهای متعددی انجام می
معموالً این  Office Work منظور از کارهای اداری یا .ن درگیر آنها هستندتمامی سازما

دسته کارهاست که شما در هر واحد اداری و در هر سازمان با آنها کم و بیش روبرو 
برخی از این کارهای اداری که در هر سازمان و کسب و کاری مشاهده  .شویدمی
ثبت و بایگانی اسناد، مدیریت وظایف و های اداری، نگاریشود، عبارتند از: نامهمی

 .کارها، تنظیم و یادآوری جلسات، مدیریت فرآیندها و امثال اینها
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 چرا به نرم افزار مدیریت کارهای اداری احتیاج داریم؟ -2
همانطور که گفتیم، کارهای اداری، اموری هستند که به صورت تکراری و حتی گاهی به 

تکراری و ساده بودن این  .شوندکارها انجام می ها و کسب وصورت روزمره در سازمان
در سوی مقابل  .شودها میکارها باعث اتالف وقت و انرژی زیادی از سازمان

های آنها صرفه جویی کرده و باعث تواند به میزان زیادی در هزینهخودکارسازی آنها می
 .وندشاینجاست که نرم افزارهای کامپیوتری مطرح می .چابکی سازمان شوند

نرم افزارهای مدیریت کارهای اداری ابزارهایی هستند که به خودکارسازی یا دیجیتالی 
این نرم افزارها بسته به نوع کار و  .پردازندکردن کارهای اداری رایج در سازمان ها می

کنند، انواع مختلفی دارند و برای هر نوع از آنها محصوالت وظایفی که خودکار می
در ادامه به معرفی برخی  .شودهای مختلف نرم افزاری ارائه میکتمتنوعی از سوی شر 

از انواع مختلف کارهای اداری و نرم افزارهای رایجی که برای مدیریت آنها استفاده 
 .پردازیمشوند، میمی

 کدامند؟ نرم افزارهای مربوط به آنها کارهای اداری و انواع -3
شود که همانطور که گفتیم، کارهای اداری مختلفی در هر سازمان انجام می

در ادامه ضمن  .خودکارسازی هر کدام نیاز به استفاده از نرم افزارهای متفاوتی دارد
توضیح انواع مختلف امور اداری عمومی به معرفی نرم افزارهای مرتبط با آنها 

 :پردازیممی

 های اداریتهیه و گردش فرم .1

منظور  .های اداری استترین کارهای اداری در هر سازمان استفاده از فرمی از رایجیک
تعریف شده است که دارای یک از فرم اداری، یک سند با قالبی استاندارد و از پیش

با پر کردن این جاهای خالی شما  .نوشته همراه با جاهای خالی برای پرکردن آنهاست
ها برای تهیه های اداری از فرمدر محیط .شابه ایجاد کنیدتوانید اسنادی با محتوای ممی

شود که برای موارد مختلفی مانند درخواست انواع مختلفی از اسناد استفاده می
مرخصی، درخواست ماموریت، درخواست اضافه کار، درخواست خدمات و امثال اینها 

 .شونداستفاده می

سازهای شوند معموالً فرمها استفاده مینرم افزارهایی که برای تهیه و گردش این فرم
، به چند شیوه مختلف نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر در .اتوماسیون اداری هستند
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ً می .های مورد نظر خود را تهیه کنیدتوانید فرممی های توانید از انواع فرممثال
ها با این فرم .ونیکی آماده است در پیشخوان خدمات کارکنان استفاده کنیدالکتر

مرخصی را به صورت الکترونیکی  های روتین کارکنان مانند درخواستتوان درخواستمی
 .تهیه و در سازمان به گردش انداخت

 اجرا و مدیریت فرآیندهای اداری .2

منظور از فرآیندهای اداری، جریانی به هم پیوسته از کارها و وظایف در سازمان است 
فرآیندهای اداری نقش  .شوندکه با هدف ارائه خدمات یا تولید یک محصول انجام می

دارند و در واحدهای مختلفی از جمله واحد بازاریابی، واحد  مهمی در هر سازمان
حسابداری، واحد مدیریت، واحد فناوری اطالعات و واحد منابع انسانی استفاده 

توانند با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری قسمت زیادی از سازمان ها می .شوندمی
 .این فرآیندها را خودکارسازی کنند

شوند، نرم افزارهای برای خودکارسازی فرآیندهای اداری استفاده می نرم افزارهایی که
با استفاده از سیستم مدیریت فرآیند کسب  .مدیریت فرآیندهای کسب و کار نام دارند

سازی و به صورت قابل پیشبینی توان تمامی فرآیندهای اداری را مدلمی BPMS و کار یا
متعددی در بازار وجود  BPMS رم افزارهاین .اجرا کرده و حتی اثربخشی آن را سنجید

 ، نرم افزارKissflow توان به نرم افزارهای خارجی و مشهور آنها میدارند که از نمونه

Processmaker  و نرم افزار Bizagi اشاره کرد. 

نرم افزار مدیریت فرآیندهای  موجود در ایران نیز BPMS یکی از بهترین نرم افزارهای
برای  ProcessMaker است که از نسخه بومی شده نرم افزار کسب و کار فراگستر

های کاربردی متنوعی مانند این نرم افزار ماژول .کندسازی فرآیندها استفاده میمدل
تر کاربران راحت ساز و تقویم شمسی را برای استفادهنسخه موبایل و تبلت فارسی، فرم

دهد و با اتوماسیون اداری و مکاتبات فراگستر یکپارچه ایرانی در اختیار آنها قرار می
توانند فرآیندها اداری مربوط به خود را ضمن به این ترتیب کاربران می .است

 .مکاتباتشان مدیریت و پیگیری کنند

 مدیریت وظایف .3

شود، مدیریت وظایف یکی دیگر از کارهای رایج اداری که در هر واحد سازمانی انجام می
بندی کارهای ریزی و اولویتمنظور از مدیریت وظایف کارکنان، برنامه .کارکنان است
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آنها، مشخص کردن افرادی که باید کارها را انجام دهند، اطالع رسانی به آنها و نظارت 
تواند کاری پیچیده و یریت وظایف به صورت دستی و سنتی میمد .بر اجرای کارهاست

توانند یک سازوکار دقیق این در حالیست که نرم افزارهای کامپیوتری می .بر باشدزمان
 .و خودکار را برای مدیریت این وظایف در اختیار مدیران قرار دهند

فزار مدیریت کارها شود، نرم اابزاری که برای خودکارسازی مدیریت وظایف استفاده می
دهی از کارها و وظایف کمک ریزی، پیگیری و گزارشو وظایف نام دارد که به برنامه

دهد تا زمان و انرژی خود را بهتر مدیریت این نرم افزار، به کارکنان امکان می .کندمی
رد دهد تا منابع سازمان را بهتر مدیریت کنند و بر عملککنند و به مدیران نیز اجازه می

نرم افزارهای متعددی در سطح جهانی برای  .تری داشته باشندکارکنان نظارت دقیق
 شده ترین آنها عبارتند از نرم افزاربرخی از شناخته .مدیریت کارها و وظایف وجود دارد

Asana ،Slack و Trello.  البته ابزار مدیریت وظایف به عنوان بخشی از امکانات در سایر نرم
به عنوان نمونه ابزار مدیریت کارها و وظایف یکی از  .قابل دسترسی استافزارها نیز 

های اصلی اتوماسیون اداری فراگستر است که به مدیران و سایر کارکنان اجازه قابلیت
های آنها، مهلت انجام آنها و افراد مسئول انجام آنها را دهد وظایف، یادآوریمی

 .مشخص کنند

 انیمدیریت جلسات و تقویم سازم .4

تواند هم شامل ریزی کارها در سازمان است که میتقویم سازمانی ابزاری برای برنامه
توان برای مدیریت ها میاز این تقویم .های سازمانی باشدهای فردی و هم پروژهپروژه

در روش سنتی  .جلسات نیز استفاده کرد و در اغلب واحدهای اداری مورد نیاز هستند
شد که ریزی کارها و مدیریت جلسات استفاده میبرای برنامههای کاغذی از تقویم

افزارهای آنها به میزان زیادی های دیجیتال و نرماما امروزه تقویم .کارایی پایینی داشت
اند و امکانات متنوعی را برای درج و پیگیری رویدادها و استفاده از آنها را تسهیل کرده

 .دهندقرار می اطالع رسانی آنها در اختیار کاربران

افزارهای مدیریت کارها و وظایف وجود دیجیتال معموالً در بیشتر نرم ابزارهای تقویم
افزارهای مایکروسافت و گوگل نیز در دارند و حتی در نرم افزارهای ایمیلی مانند نرم

نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر، یکی دیگر از  .اختیار کاربران قرار داده شده اند
است  زیرسیستم مدیریت جلسات و تقویم سازمانی مونه نرم افزارهاییست که داراین

برخی از  .دهدو مدیریت و به اشتراک گذاری آنها در بستر اتوماسیون اداری انجام می
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گیرد عبارتند از افزار در اختیار کاربران قرار مینرم  2امکاناتی که در نتیجه ترکیب این 
ها و امکان یادآوری رویدادها توسط نامه، امکان تعریف دسترسی کاربران به تقویم

 .ایمیل و پیامک

 
های اداری و نگاریافزارهای اتوماسیون مکاتبات نقش مهمی در تسهیل نامهنرم 

 پیگیری آنها دارند

 های ادارینامه نگاری .5

کنیم، حد آنها صحبت میها و کسب و کارها، صرف نظر از اینکه در مورد کدام واسازمان
معموالً برای انجام کارهای اداری خود نیاز به برقراری ارتباطات رسمی با مخاطبان خود 

تا جایی که ممکن است روزانه بیش از  .نگاری هستنددارند و برای اینکار مجبور به نامه
یکی از  نگاریبه همین دلیل مکاتبات و نامه .یک سازمان رد و بدل شودهزاران نامه در 

ها با استفاده نگاریدر گذشته این نامه .های اداری استهای اصلی در محیطفعالیت
اما  .وری پایینی داشتندشدند که بهرهاز کاغذ انجام شده و به صورت دستی تبادل می

دهند تا تمامی مراحل مکاتبات به شما امکان میامروزه نرم افزارهای مدیریت مکاتبات 
اداری داخلی و خارجی سازمان از جمله نگارش، دریافت، ثبت، ارسال و پیگیری آنها را 

 .به صورت دیجیتالی و خودکارسازی شده انجام دهید
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شوند، نرم افزارهای اتوماسیون ابزارهایی که برای مدیریت این مکاتبات استفاده می
قرار  (ECM) دارند که در دسته نرم افزارهای مدیریت محتوای سازمانی مکاتبات نام

شوند این نرم افزارها که در ایران بیشتر با عنوان اتوماسیون اداری شناخته می .گیرندمی
ثبت، جستجو، بازیابی، گردش مکاتبات، پیگیری آنها و در مرحله آخر، بایگانی آنها را 

آنها همچنین نقش مهمی در کاهش خطاها در  .هنددبه صورت الکترونیکی انجام می
برخی از نمونه نرم افزارهای خارجی که برای  .مکاتبات و بهبود ارتباط با مشتریان دارند
 و نرم افزار Google Workspace شوند عبارتند ازمدیریت مکاتبات سازمانی استفاده می

Outlook پاسخگوی نیازهای فرهنگ اما این نرم افزارها به طور کامل  .مایکروسافت
 .مکاتبات اداری در ایران نیستند

یکی از بهترین نمونه های این نرم افزارها در ایران، اتوماسیون اداری فراگستر است که 
ضمن تسهیل گردش مکاتبات داخلی و خارجی سازمان، امکانات متعددی را مطابق با 

 .دهدار سازمان های ایرانی قرار مینیاز و فرهنگ نامه نگاری های اداری در ایران در اختی
از جمله قابلیت ارجاع خودکار، قابلیت تعیین سطح دسترسی کاربران، قابلیت مشاهده 

های دریافتی کارکنان توسط مدیران باالدستی به جای آنها، پشتیبانی و پاسخ به نامه
 .شوندفارسی و موارد اینچنینی که در نرم افزارهای خارجی یافت نمی OCR از

 بایگانی اسناد و مدارک .6

ها به دالیل متعددی نیاز به بایگانی اسناد و مدارک خودشان دارند و این ضرورت سازمان
به عنوان  .شودربطی به ابعاد سازمان ندارد و کوچکترین کسب و کارها را نیز شامل می

یت نمونه هر سازمان باید اسناد مالی خود را برای رعایت قوانین مالیاتی و قابل
سازی و بازیابی اسناد، همچنین، ناکارآمدی در ذخیره .پاسخگویی قانونی ذخیره کند

 .ها شده و هزینه زیادی را بر آنها تحمیل کندتواند منجر به اتالف زمان در سازمانمی
ترین شود و گاهی حتی سادهبایگانی اسناد و مدارک محدود به یک واحد خاص هم نمی

این موارد باعث شده تا بایگانی اسناد به یک فعالیت اداری  .نی دارندها نیاز به بایگانامه
 .روزمره تبدیل شود و واحدهای مختلف سازمان را درگیر کند

در گذشته و به روش سنتی، عمده کارهای مربوط به بایگانی اسناد و مدارک توسط یک 
نان تنها ملزم به شد و سایر کارکواحد اداری خاص )معموالً واحد دبیرخانه( انجام می

اما امروزه راهکارهای نرم افزاری به کارکنان این امکان  .ارائه اسناد به این واحدها بودند
دهد تا مستقیماً با کلیک روی یک دکمه، سند مورد نظر خود را بایگانی کنند و را می

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


 

 

www.Faragostar.net 7 

رها این نرم افزا .شودباقی کارها توسط نرم افزار و با نظارت ادمین سیستم انجام می
بندی خودکار و جستجو در نام دارند، امکان طبقه (DMS) های مدیریت اسنادکه سیستم

میان اسناد را فراهم کرده و برای ایجاد نظم، کاهش حجم کاری و جلوگیری از اختالل 
های خارجی این نرم افزارها وجود تعداد متنوعی از نمونه .در کارها بسیار مفید هستند

های معروف مورد از نمونه 2توان اما می .چندان شناخته شده نیستنددارند که در ایران 
یکی از بهترین  .مایکروسافت دانست SharePoint و نرم افزار Google Drive آن را سرویس

افزارها در ایران نیز زیرسیستم مدیریت مستندات اتوماسیون اداری های این نرمنمونه
 .فراگستر است

 گفتگوی درون سازمانی )چت سازمانی( .7

 .ها نیازمند ارتباطات غیر رسمی استانجام بخش زیادی از کارهای روزمره در سازمان
ز های شفاهی و یا حتی متنهایی است که خارج امنظور از ارتباطات غیر رسمی، صحبت
 در گذشته این کار با استفاده از یادداشت .شوندچهارچوب نامه های اداری نوشته می

رسان مانند واتزاپ و تلگرام افزارهای پیاماما امروزه از نرم .شدو یا تلفن زدن انجام می
شود که تا حدود برای چنین گفتگوهایی استفاده می Slack و حتی در مواردی نرم افزار

 .کندتر مینها را افزایش داده و آنها را راحتزیادی سرعت آ

های برتر ایرانی این نرم افزارها نیز، نرم افزار چت سازمانی اتوماسیون یکی از نمونه
فراگستر است که به عنوان یک راهکار سازمانی، امکان برقراری ارتباطات غیر رسمی را 

ران و رضایت بیشتر آنها در بستر اتوماسیون فراهم کرده و باعث بهبود تجربه کارب
ای را برای مدیریت گفتگوها از جمله تعیین این نرم افزار امکانات ویژه .شودمی

و مدت زمان نگهداری آنها در  های مجاز، حجم فایلدسترسی کاربران، تعیین نوع فایل
زیرسیستم گفتگوی سازمانی فراگستر، سازمان شما را از  .دهداختیار مدیران قرار می

های این نوع نیاز کرده و امکان نگهداری دادههای خارجی نیز بیرسانفاده از پیاماست
 .کندفراهم می (Local) ارتباطات را به صورت محلی

 تایپ و پردازش کلمات .8

صرف نظر از اینکه مجبور به نگارش یک نامه یا تنظیم یک سند سازمانی باشید، تایپ 
در  .صحت امالیی و گرامری آنها ضرورت دارد آنها به صورت کامپیوتری و اطمینان از

واقع، تعداد زیادی از کارکنان اداری، بخش زیادی از انرژی و زمان خود را صرف تایپ و 
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ها از ابزارهایی با عنوان به همین دلیل، بسیاری از سازمان .کنندویرایش این اسناد می
این ابزارها محیطی  .کنندمینرم افزارهای پردازش کلمات یا ویرایشگر کلمات استفاده 

ها و سایر امکانات کامپیوتری را برای تایپ، اصالح و بازبینی اسناد اداری همراه با فونت
 .دهندمتنوع در اختیار شما قرار می

مایکروسافت  Word افزارها در دنیا، نرم افزارهای این نرمترین نمونهشدهیکی از شناخته
در سیستم اتوماسیون اداری فراگستر  .د بسیاری دارداست که در کشور ما نیز کاربر 

صورت  2نیز به  Word توانید عالوه بر ویرایشگر تحت وب اتوماسیون، از ویرایشگرمی
مایکروسافت  Word به عالوه، استفاده از افزونه .آفالین و آنالین استفاده نمایید

در خارج از محیط اتوماسیون دهد تا بتوانید اتوماسیون اداری فراگستر به شما امکان می
 .نیز به ایجاد و ویرایش اسناد سازمانی مورد نظر خود بپردازید Word اداری و فقط از طریق

 چرا اتوماسیون فراگستر بهترین ابزار مدیریت امور اداریست؟ -4
های اداری همانطور که خواندید، کارهای متنوعی به صورت روزمره و یا تکراری در محیط

های متعددی برای هر سازمان از جمله بهبود ند که خودکارسازی آنها فایدهشوانجام می
در حالی که استفاده از نرم افزارهای اختصاصی  .های آنها داردعمکلرد و کاهش هزینه

های زیادی دارد، اما پراکندگی و عملکرد برای هر یک از این نوع کارها، همچنان فایده
استفاده از راهکارهایی مانند  .شودیی آنها میناپیوسته آنها، باعث کاهش کارا

اتوماسیون اداری فراگستر که تمامی این ابزارها به صورت یکپارچه در اختیار شما قرار 
 .کنددهند، کیفیت و سرعت کارها را چندین برابر میمی

 ها قرار تا بتوانند صفر تا صددر واقع، اتوماسیون فراگستر محیطی را در اختیار سازمان
ها، مدیریت وظایف، گفتگوهای نگاریارتباطات سازمانی و تعامالت خود اعم از نامه

را … ها و گذاری فایلغیررسمی، مدیریت جلسات، بایگانی مستدات و حتی به اشتراک
این نرم افزار به عنوان یک راهکار بومی، ضمن تسهیل  .در یک بستر انجام دهند

های دیگری هم نسبت به ر گفته شد، مزیتمدیریت تمام کارهای اداری که پیشت
از جمله اینکه با ایجاد یکپارچگی میان این ابزارها  .استفاده از نرم افزارهای پراکنده دارد

های آنها، باعث ایجاد امنیت بیشتر اطالعات سازمان شده و تجزیه و متمرکز کردن داده
 .کندتر میو تحلیل آنها را نیز ساده
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 کالم آخر -5
 .در این مقاله با انواع کارهای اداری و نرم افزارهای رایج برای مدیریت آنها آشنا شدید

استفاده از راهکارهای نرم افزاری مانند اتوماسیون اداری نقش مهمی در تسریع کارها 
 .ها دارند و باید مورد توجه هر مدیری قرار بگیرندو افزایش مزیت رقابتی سازمان

گستر یکی از بهترین نرم افزارهای اتوماسیون اداری در ایران است اتوماسیون اداری فرا
برای  .های ایرانی در ابعاد مختلف بوده استکه انتخاب تعداد زیادی از برترین سازمان

توانید از مشاوره رایگان کارشناسان فراگستر استفاده آشنایی بیشتر با این محصول، می
.کنید
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