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بسم اهلل الرّحمن الرّحیم



2

ربانهم رزیی منا بع  سازمانی
 فرشاد کاوه: تهیه کننده

 جناب آقای دکتر عرب زاد: استاد



ERP

(Enterprise Resource Planning)
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ا در سطح دني: ات موجوديواقع

ط محيطي كسب وكاريشرايردائمييتغ

كسب وكاريندهايروزافزون فرايدگيچيپ

يتجارين رقبايد بيرقابت شد

ياالكافت خدمات ويدريان متقاضيرشد مشتر

يتجار

يجهانيه بازارهاياز زاو)شدن تجارت يجهان،

(دين مواد و تمركز توليتام
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سيستم هاي اطالعاتي در كشور ما: ات موجوديواقع

سطح پايين اتوماسيون و استفاده از تكنولوژي اطالعات

سيستم هاي جزيره اي و مجزا 

(ا هماطالعات ناقص، نامتقارن ومغاير ب) تصوير مه آلود و ناروشن از سازمان

فقدان اطالعات تحليلي و مديريتي

:يعني 

.كارايي كل سازمان ها، غير قابل مشاهده است

.فرايندها، ناكارآمدند



6

عوامل مهم

ويوژتكنولدر هرتجارت تنها يشگاميپيبرامهم عامل 

يسازمان براتيقابلست، بلكه ينت يفيك

موثر اطالعات وشايسته تيريمد

.باشدينيز م

به زبان ساده

ت جامع منابع سازمانيريمد
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ست؟يچاره چ

 اطالعات،يجمع آور
،يپردازش دست

يريرت گيمغا
و

يكنترل دست

ل و يتحل
يريم گيتصم

اطالعات،يجمع آور

،يپردازش دست

ويريرت گيمغا

يکنترل دست

ل و يتحل
يريم گيتصم

اكنون ندهيآ

ت بايفعال
ارزش افزوده

ت بدونيفعال
ارزش افزوده

ت بايفعال
ارزش افزوده

ت بدونيفعال
ارزش افزوده
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.عمليات مهم ترين جزء سيستم هاي عملياتي است/سيستم برنامه ريزي توليد

 ريزي مواد مورد نيازبرنامه(MRP) 

.مي کندنرم افزاري است که برنامه ريزي تهيه يا توليد قطعات اصلي يا مواد را در مورد اقالم وابسته تسهيل

برنامه ريزي منابع توليد(MRP II) 

. نيد، هزينه قطعات و جريان نقدينگي مورد نياز براي آنها را نيزمشخص ميي کMRPعالو ه بر خروجي هاي مشابه  

.همچنين هزينه نيروي کار، ابزار، تعمير تجهيزات و انرژي را نيز تخمين مي زند

سيستم هاي به هنگام(JIT) 

را ( نيد آن اعم از فضا، نيروي کار، مواد اوليه، انرژي و مان)رويکرد ي است که تالش مي کند، هدر رفتن همه منابع 

ارشيي و تولييد اين مفهوم غالبيا  در تولييد سف. به حداقل رسانده و سيستم ها و فرايند ها را به طور مداوم بهبود بخشد

.سفارشي انبوه به کار مي رود

مديريت پروژه

وجهي در بر داشته و يک پروژه معموال  تالشي يک باره، متشکل از فعاليت هاي مرتبط بسياري است که هزينه قابل ت

.ممکن است هفته ها و يا سال ها به طول انجامد
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است برنامه ریزی منابع سازمانی از جدید ترین ابزار های مدیریتی می باشد که قادر

های فعالیت حوزه،اطالعات موجود در سازمان را بااستفاده ازفناوری اطالعات در تمام 

ر سازمان به طور منسجم و یکپارچه جمع آوری نموده ونتایج حاصل ازآن را در اختیا

.استفاده کنندگان در سطوح مختلف سازمان قراردهد 

سازمان ها میتوانند به کاربرد های پیشرفته سازمانی همچون ERPاستفاده از با 

،تدارکات (SCM)،مدیریت زنجیره تامین (CRM)مدیریت ارتباط با مشتری

ران دست پیداکند در این تحقیق سعی شده تا مدیران و کارب. . . . .و(E-P)الکترونیکی 

را از ضرورت استفاده ازسیستم های یکپارچه در سازمانها مطلع سازیم
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ERP چيست؟

ERP(Enterprise Resource Planning)

نگرسازمانوجامع،سازمانیدرونکاربرديافزارينرمبستهیک،
یکپارچه،ماژولهايازSUIT))مجموعهیکوشاملاستاندارد،ماژوالر
لقابولیشدهمهندسیپيشازوشدهطراحیپيشازاندازي،راهآماده
راهنای.باشدمیسازمانهاپویاينيازهاياساسبرپيکربنديوتنظيم
دباشمیمحوراطالعاتوفرآیندگرا،پذیرانعطاف"کامال(Solution)حل
زودهافارزشایجاددرمؤثرواصلیفرآیندهايوفعاليتهاکليهشاملو

اساسبرسيستمدرشدهتعریفپيشازفرایندهاي.باشدمیسازمان
Best)بهروشها Practice)اندشدهاستخراج.
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ساختار ماژوالر

يكپارچگي

از پيش طراحي شده
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ERPست؟يچ

ريكپارچه و فراگيكاربردهاي نرم افزاري 

تكنولوژي اينترنت

Finance

ت گردش كاريريمد

تيريمد
انيامور مشتر

رهيت زنجيريمد
ن مواديتام

ت يريمد
ديتول

يت ماليريمد
تيريمد

پروژه ها

ت يريمد
يانسانيروين
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چيست ERP

 مانند یکbackboneی چند منظوره و توسعه یافته است که فرایندهای کسب و کار داخل

ی عملیاتی و سیستم های اطالعاتی را با یکدیگر یکپارچه و اتوماتیک می کند تا کلیه نواح

.را پوشش دهد
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ERPش يدایپ

ERP

MRP

MRP II

70دهه 

80دهه 

90دهه 

Management Information System (MIS)

Integrated information Systems (IIS)

Executive information Systems (EIS)

Corporate information Systems (CIS)

Enterprise wide Systems (EWS)

Material Resource (Requirement) Planning (MRP)

Manufacturing Resource Planning (MRPII)

Money Resource Planning (MRPIII) 

Enterprise Resource Planning (ERP)

Enhanced ERP

Web ERP 
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Envolution Of  ERP
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ERPاجزای سیستم 

مدیریت سرمایه -2حساب های دریافتنی و پرداختنی                                 -1

برنامه ریزی نیاز های ظرفیت-4درخت محصول یا لیست مواد                                        -3

حسابداری مالی-6تجارت الکترونیک                                                             -5

مدیریت منابع انسانی -8دفتر داری عمومی                                                           -7

زمان بندی اصلی –10تدارکات                                                                            -9

لیست حقوق                                           -12برنامه ریزی نیازهای مورد                                            -11

فروش وبازار یابی -14خریداری و منابع یابی                                                   -13

کنترل کارگاه-15
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ERPمزايای سیستم 

ERPدو مزیت عمده دارد که در سیستم های سازمانی غیر یکپارچه وجود ندارد

هاست یک نگرش یکپارچه سازمانی از تمامی فعالیتها و وظایف سازمانی وبخش-1

یک پایگاه داده ای از سازمان که تمامی فعالیتها در آن نگهداری،پردازش -2

.،وتحت نظارت و کنترل قرار می گیرد
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:تدر شکل زير مزايای اين سیستم يکپارچه آورده شده اس

Major
Benefits

Lead time reduction

Inventory reduction

Reduce over time

Improve customer services

Productivity improvement

Reduce obsolescence
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ERPريسک های 

در سازمان ،تغییرات وسیع و گسترده ای را در ERPبه دلیل اینکه پیاده سازی 

ا با فرآیند های سازمان به وجود می آورد ،این تغییرات سازمان وکارکنان موجود ر

ر چالش هایی مواجه خواهد کرد که از جمله مهمترین این چالش ها مقاومت در براب

:تغییرات میباشد این مقاومت ها می توانند ناشی از عوامل زیر باشند 

شفاف سازی در اطالعات -2ناشناخته بودن وضعیت جدید -1

حذف بعضی از سطوح سازمانی و حرکت به -3،نتایج عملکرد ها 

سوی سازمان مسطح
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درسطح جهانERPدكنندگان معروف يتول: ERPصنعت 
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درسطح جهان ERPحجم بازار :ERPصنعت 

.ميليارد دالر بود6/16برابر با1998در سال ERPبازار جهاني 
.پيش بيني شده  بود% 32رشد ساالنه بازار برابر 

شركت هاي بزرگ % 60شركت هاي متوسط و% 30شركت  هاي كوچك و% 10در اروپا 
.مي باشند ERPداراي 
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Tier 3 :

< $25 m

Tier 2 : 

$25 m to $250 m

Tier 1 : 

> $250 m

SAP

Oracle(PeopleSoft / JDE) 

SAGE

Microsoft

IFS, LAWSON, ….

Local Software

Top ERP Vendors
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ERP  يهاهزينه
Cost: Between $500,000 and $1,000,000,000

هزینه های واقعی
خرید سخت افزار و نرم افزار

هزینه های پنهان
آموزش

آزمایش

customization

تبدیل داده ها

مشاوره

جایگزینی بهترین ها

هیچگاه کار تیم  پیاده سازی تمام نمیشود
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Statistical Data of ERP Project

The study of 5000 U.S. manufacturing firms conducted by engaged in ERP 

breaks down the cost of system implementation into components.

ERP Cost Component Percentage Dollars

Software 30.2 $ 30,000

Hardware 17.8 $ 17,682

Consulting 24.1 $ 23,940

Training 10.9 $ 10,828

Implementation team 13.6 $ 13,510

Other 3.4 $ 3,378

100 % $ 99,337

See Reference:Enterprise Resource Planning Survey of US Manufacturing Firms, Vincent Mabert, Ashok 

Soni, and M.A. Venkataramanan, Production and

Inventory Management Journal, 2nd Quarter 2000, pages 52 - 58. 
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نیازسازمانهادرحوزه راه حل برنامه ریزی منابع سازمان

هرشرکت می بایست ،برنامه ریزی منابع سازمان در جهت حصول به سیستم و راه حل مناسب

چهارجنبه ذکر شده را مدنظر داشته و بهبود و اصالح را در هر چهار بعد ذکر شده و با در نظر گرفتن 

.شرایط و محدودیتهای موجود اعمال نماید

انسانینيروي استراتژی

دفرآین )زیرساخت (تکنولوژی
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ک سازمانيدر حوزه استراتژERPيدست آوردها

انيبه مشترييبهبود توان پاسخگو

يريم گيش جسارت در تصميافزا

ت انعطاف سازمانيش قابليافزا

درانجام اقدامات مبتكرانهيشقدميگسترش جسارت پ
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بروزياتيو عملياطالعات مال

يبستن دفاتر حسابداريكاهش دوره زمان

انبارهايكاهش سطح موجود

يانسانيروينه از زمان كار نياستفاده به

يتداركاتينه هايكاهش هز

ديخرينه هايكاهش هز

نهيزات از نظر زمان و هزيتجهيس و نگهداريسرويبهبود دوره زمان

زاتيتجهيس و نگهداريسرويتهاينظارت كامل بر فعال

سازمانياتيدر حوزه عملERPيدست آوردها
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ياتيعملينه هايكاهش هز

ازيمورد نييكاهش سطح دارا

عيه سريبازگشت سرما

ينگيبهبود گردش نقد

يبهبود كنترل منابع مال

سازمانيدر حوزه مالERPيدست آوردها
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ERPياده سازيهنگام پيندينگرش فرآ

تنترنيق ايا ازطريمطمئن به اطالعات سازمان در سراسر دنيامكان دسترس

جام امورشرفته انيپياستانداردهايريل بكارگياز به آموزش بدليكاهش سطح ن

ياطالعاتيستم هايسيكپارچگي

سازمانيدر حوزه فنERPيدست آوردها
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:ERPسازی پروژه فازهای پیاده

(Project Preparation)آماده سازی پروژه :فازاول

(Business BluePrint)طراحی مدل کسب وکار:فازدوم

Realization)محقق سازی :فازسوم

(Final Preparation)آماده سازی نهایی :فازچهارم

(  Go-Live& Support)راه اندازی نهایی وپشتیبانی :  فاز پنجم 
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در تمامی کمپانی ها در هر اندازه و در هر  کسب وکار:

اسكات هميلتون روي نتيجه بررسي هاي: ERPيدست آوردها

ERPازپياده سازي برخي نتايج حاصل 

 ل تا بيشتر كه باعث كاهش هزينه هاي انبار داري، حم% 20از –كاهش  انبار داري
.و نقل، بيمه،  ماليات، خرابي  و اتالف اقالم مي گردد

ده تا بيشتر، بخاطر انتخاب تامين كنن% 5از -كاهش هزينه هاي خريد مواد اوليه
مناسبتر و در اختيار داشتن اطالعات مواد مورد نياز

10تا -كاهش هزينه هاي نيروي انساني  %

 تا بيشتر% 10از –بهبود سرويس به مشتريان و فروش
وال باعث بهبود مديريت اعتبارات، پرداخت ها و دريافت ها معم-بهبود كنتر ل مالي

.  يا بيشتر مي شود% 18كاهش تاخير در دريافت ها تا 
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(1)چيست؟ERPعلت برتري 
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(2)چيست؟ERPعلت برتري 
چگونه؟

پايگاه داده رايج،اطالعات دقيق و سازگار، گزارشات
بهبود يافته

پرهيز از ورود چندين داده همانند در پايگاه داده 
مرکزي

کمينه سازي تأخيرات بازيابي و گزارش گيري

تصميم گيري سريع

ي تغييرات در فرآيندهاي تجاري به آساني سازمانده
مجدد مي شود

طراحي ماژوالر و ساختاريافته

فروشنده قراردادهاي درازمدتي را به عنوان بخشي از
انجام مي دهدخريد

SCMو  CRMماژول هاي توسعه يافته مانند 

فرهنگ مشارکت

برتري در چه چيز؟

دسترسي به اطالعات معتبر

جلوگيري از افزونگي داده و عمليات

تقليل و کاهش زمان تحويل

کاهش هزينه

تطبيق آسان

بهبود مقياس پذيري

بهبود نگهداري

توسعه سراسري

تجارت الکترونيک، کسب و کار الکترونيک
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(3)چيست؟ERPعلت برتري 
ERPقبل از  ERPبا 

عدم امکان قابليت گسترش مهندسي مجدد پيرامون يک مدل 
تجاري منطبق با بهترين 

.تجارب

و فقدان  اطالعات کارا براي مشتريان
تأمين کنندگان

أمين تعامالت مستقيم با مشتري و ت
کنندگان از طريق ماژول هاي  

.SCMاز قبيل ERPپيشرفته 

فقدان يکپارچه گي ارتباط با تأمين کنندگان و 
مشتريان

واسط هاي مبتني بر وب از سيستم
هاي مجزا و کامپوننت هاي آن 

.پشتيباني مي کنند

 frontواسط هاي مبتني بر وب، 
end  سيستم هاي يکپارچه

مي باشند

ارت و فقدان اطالعات تکنيکي براي نظ
يکنترل کارآمد بر منابع سازمان

ه اجازه دسترسي ميان عملياتي ب
اطالعات مشابه براي برنامه 

.ريزي و کنترل مي دهد

فقدان ارتباطات مؤثر با مشتريان و
تأمين کنندگان

يان و تسهيل روابط سازماني با مشتر
تأمين کنندگان

فرآيندهاي تجاري

بهره وري

مديريت زنجيره تأمين

تجارت الکترونيک

اطالعات

ارتباطات
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نتیجه گیری

مجموعه ای از تمام محاسبات یک سازمان نظیر کلیه ی فرآیندERPیک 

اده های تجاری سازمان و کلیه ی داده هایی که فضای عملیاتی ازآنها استف

نده به کار میکنند میباشد و این تکنولوژی بایدبه عنوان ابزاری تسهیل کن

.گرفته شود نه به عنوان ابزاری برای حل مشکالت

.اشدتسليم در برابرشکست مي بامروز عدم پذیرش تغيير به منزله درجهان 
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با سپاس از همراهی شما


