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بخش  1مقدمه
پیادهسازی موفق سیستم برنامهریزی منابع انسانی ( )ERPنیازمند ارائه تعریف دقیقی از الزامات ،فرآیندهای کسب-
وکاری و جهتگیریهای استراتژیک است و عوامل بسیاری در به ثمر رسیدن این پروژهها ایفای نقش میکنند .اساسا
راهاندازی و اجرای سیستمهای  ERPدر دنیا با مشکالت و موانع متعددی رودرو است .بر اساس آمار موجود ایران یکی
از کشورهاییست که بسیاری از پروژههای  ERPدر آن به شکست انجامیده است و به نتایج موردنظر دست نیافته
است .این امر نیازمند توجه به مسائل و موانع موجود در کشور در راستای اجرای موفق سیستم  ERPاست .در این
مقاله نخست برآنیم تا با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده برخی از دالیل و موانع موجود در اجرای سیستمهای
 ERPملی را فهرستوار بیان کنیم .سپس در ادامه به بیان برخی راهکارها و نکات از تجربیات موفق شرکت INFOR
میپردازیم که هدف ما کمک به مشاوران و مجریان برای پیشگیری از اشتباههای مشابه در اجرای پروژههای ERP

است.
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بخش  2مهمترین دالیل عدم موفقیت پروژههای  ERPدر کشور
با وجود اینکه سازمانها در کشورهای مختلف مواجه با دشواریها و چالشهای مشابه به دلیل عدم سازگاری سامانه
 ERPبا سیستمهای موجود هستند ،اما اجرای  ERPدر کشورهای در حال توسعه ،رودررو با چالشها و موانعی متفاوت
با جوامع صنعتی است .واقعیت این است که بیشتر نرم افزارهای  ERPاز نظر فنی در کشورهای توسعه یافته تولید
شدهاند .عالوه بر آن معماری بیشتر سیستمهای  ERPتوسط سازمانهای غربی طراحی شدهاند و ساختارها و فرایندهای
موجود در این سیستم ها ،فرایندها و فرهنگ غربی را منعکس مینماید .همچنین نشان داده شده است که ناسازگاری-
های بنیادین بسیاری میان کارکردهای موجود در سیستمهای غربی و نیازهای کشورهای در حال توسعه وجود دارد
که بسیار منحصر به فرد هستند .در نتیجه این ناسازگاریها شکستهای اجرای سیستمهای  ERPبسیار محتمل در
شرکتها و سازماهای کشورهای در حال توسعه خواهد بود.
 1-2وضعیت کلی شکست پروژههای ERP

برخی گزارشها و تحقیقات انجام شده نشان میدهد شکست پروژه جزء جداناپذیر پروژههای  ERPاست و موفقیت
نمیتواند حتی در موقعیتهای مطلوب نیز از قبل تضمین شود .موارد زیادی نشان از شکست از پروژههای  ERPدر
شرکتهای بزرگی چون  Nike ،FoxMeyer ،Hersheyو غیره دارد .همچنین شکست  ERPمیتواند منجر به
ورشکستگی و یا خطر جدی برای کسبوکار سازمان شود .با اینحال تعریف معینی برای شکست یا موفقیت پروژه
وجود ندارد .ممکن است موفقیت امروز ،شکست فردا باشد و بالعکس .محققان از دید خود عوامل شکست و موفقیت را
شرح دادهاند .اما این عوامل می تواند در دو گروه یا دسته طبقه بندی شوند .برخی متمرکز بر خود پروژه بودهاند و
برخی دیگر بر نتایج تکیه کردهاند.
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دسته اول موفقیت یا شکست را با تمرکز بر برخی فاکتورهای پروژه مانند هزینه یا زمان تعریف کردهاند در حالی که
دیگران موفقیت را بهعنوان رسیدن به اهداف اجرا مانند یکپارچگی سازمانی ،تصمیمگیری بهتر ،بهبود ارتباطات میان
سازمانی و کاهش گلوگاههای عملیاتی معرفی کردهاند .در مقابل نبود هر عامل بهعنوان یک شکست قلمداد شده است.
محققان در استراتژی دوم که به نتایج به دست آمده تأکیددارند یک نگاه دستهبندیشده به موفقیت و شکست داشته
و تعاریف را در سطوح مختلف دستهبندی نمودهاند .برای مثال در یک تحقیق موفقیت یا شکست در اجرا سیستمهای
اطالعاتی در یکی از سه خروجی ارزیابی شده قرار داده شدهاند که عبارتند از:
 شکست کامل  -سیستم هرگز به عمل و بهرهبرداری نرسیده و یا پس از اجرا رها شده است.
 شکست نسبی  -اهداف کلی برآورده نشدهاند یا منجر به تنایج نامطلوب شده است.
 موفقیت  -بیشتر ذینفعان به اهداف مورد نظر رسیده و تجربه نامطلوب روشنی نشده است.
تحقیق دیگری شکست در اجرا را در دو مرحله دستهبندی نمودهاند ،شکست کامل و شکست نسبی .شکست کامل
زمانی است که پروژه پیش از راهاندازی کنسل و ملغی شود .شکست نسبی سطحی است که منجر به افزایش هزینهها
و یا زمان تخمین شده برای انجام پروژه ،ناتوانی در برآورد اهداف تعریف شده و نقص در بازگشت سرمایه و یا رضایت
کاربران گردد.
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 2-2شکست پروژههای  ERPدر ایران
در این بخش موانع و چالشهای موجود در کشور برای اجرای موفق سیستم  ERPرا بیان میکنیم.

 چالشها و موانع سازمانی
چالشهای سازمانی مهمترین جز شکست در سازمان ایرانی هستند .برخی از این عوامل مرتبط به مسائل ساختاری
سازمانی ایرانی با سطوح سلسله مراتبی بسیار باال و پیچیده و بوروکراسی زیاد و رسمی بودن ارتباطات مشخصشده
توسط مدیران پروژه هستند .تغییرات مدیریتی باال و نبود موقعیت مدیریت پایدار در مدیریت سازمان در نتیجه ساختار
مدیریتی و حکومتی سازمانها مانع میشود مدیران اهداف میان و بلندمدت را دنبال نمایند .بهطور خالصه رسیدن به
اهداف کوتاهمدت عملیاتی در صنایع ایرانی مهمتر از برنامههای طوالنیمدت مانند راهاندازی سیستم  ERPاست.
علیرغم ناهماهنگیهای میان ساختاری سازمانی و سیستمهای  ،ERPبرخی از مقررات و رویههای منحصر داخلی از
اجرای سیستمهای بینالمللی ممانعت به عملآورده و تأمینکنندگان را ملزم به سفارشیسازیهای کالن سیستم
مینمایند .چنین مسئلهای برخی اوقات موجب ایجاد چالشهای جدی و تضادهای داخلی در میان دپارتمانها و
مقاومت اصلی از دپارتمانهای تاثیرگذار میگردد.


عدم همسویی استراتژیهای کسب و کار و IT

موضوع مهم دیگر مرتبط با استراتژیها و اهداف کسبوکار است .خطری که بهطور متداول در ادبیات بیانشده است،
نبود همسویی میان استراتژی سازمان و استراتژی نرمافزار  ERPمیباشد .تحقیقات نشان داده است یکی از دالیل
عمده شکست عدم برآورد اهداف شرکت میباشد .سازمانها باید از دلیل اجرای سیستم آگاهی داشته باشند و تعریف
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مشخصی از چگونگی رسیدن به اهداف کسبوکار داشته باشند .بنابراین تعیین اهداف کسبوکار ،تعیین مسائل
استراتژیک کسب وکار و تعیین نیازهای استراتژیک اجزای ضروری برای یک پروژه  ERPپیش از اجرای آن است .نبود
استراتژیهای  ITمدون و همسویی آن با استراتژیهای کسبوکار و اهداف در صنایع ایران بسیار معمول است که
یکی از دالیل شکست پروژههای  ERPمیباشد.


چالشهای مدیریت پروژههای ERP

ضعف در مدیریت پروژه یکی دیگر از اجزای شکست بوده و بسیار مرتبط با موارد ناموفق داخلی است .در میان آنان ما
میتوانیم بهویژه به نبود تیم پروژه مجرب و تماموقت اشارهکنیم .بسیار توصیهشده است که تیم پروژه به شکل کاملی
از نظر مشارکتی و میان بخشی بودن متعادل باشد و زمان کاملی را افراد کلیدی آن در اختیار پروژه باشند .باید توجه
شود که درگیر شدن افراد در هر دو زمینه کسب و کار و دانش فنی در تیم پروژه امری حیاتی برای دستیابی به موفقیت
است .همچنین تجربیات پیشین تیم در پروژههای  ITبزرگ میتواند به عنوان تسهیلگر دیگری در فرایند اجرای
پروژههای  ERPمحسوب شود .در دسترس بودن این اجرا در سازمانها یا افزایش توانمندیهای سازمانی در به دست
آوردن آنها میتواند کمک به پیشگیری از شکست در پروژههای  ERPنماید.

 چالشهای مدیریت منابع انسانی
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عامل مهم دیگر شکست در پروژههای  ERPدر ایران مربوط به مدیریت ضعیف منابع انسانی است .یکی از مسائل مهم
در پروژههای  ERPتمرکز بر جنبه های مالی و فنی در یک پروژه و نادیده گرفتن مسائل غیر فنی مانند افراد بوده
است .ازآنجاکه بسیاری از مطالعات  ERPنشان دادهاند که شکست عمدت ًا به خاطر چالشهای منابع انسانی بوده است
تا موارد و مسائل فنی .این باور موجود است که توانایی یک سازمان برای اجرای یک سیستم  ERPبسیار وابسته به
تواناییاش برای نیرویابی ،انتخاب مکان ،آموزش و توسعه کارکنان مناسب است .بنابراین استخراج مکانیزمهای مناسب
برای آموزش و حفظ نیروهای شایسته و غنیسازی و نگهداری سطح باالیی از انگیزه کارکنان در میان آنها برای
سازمانها حیاتی است .در اینجا نبود و یا کمبود انگیزه میان کارکنان بهعنوان یکی از مهمترین عوامل شکست قلمداد
شده است که بهطور گسترده مرتبط با ساختار اداره سازمانهای بزرگ ایرانی با سطوح مالی ،بوروکراسی و مقررات
سنگین می باشند .این مقررات مدیران را برای آموزش و حفظ کارکنان ارزشمند به خاطر سطوح دستمزدها و حقوق
محدود میکنند .در ساختارهای دولتی همچنین مدیریت تغییر ضعیف ،کمبود آموزش کاربران و درک چگونگی
تغییرات فرایندهای کسبوکار براثر اجرای  ERPبهعنوان یکی از عوامل مهم شکست ارزیابیشده که باید بدان در
صنایع ایران توجه شود.

 چالشهای آمادگی سازمانی
مسائل مقدماتی و پیش اجرایی جز دیگری از عوامل شکست با تأثیر باال در پروژههای  ERPایرانی هستند .یکی از
فاکتورهای مهم در اینجا یک سیستم ارزیابی آمادگی  ERPپیش از اجرای آن است .بهطورمعمول پذیرفتهشده است
که یک اجرای  ERPممکن است بسیار خطرزا باشد اگر آمادگی کافی در تمامی سطوح سازمانی برای پیادهسازی و
اجرای آن صورت نگرفته باشد و یا مطالعات امکانسنجی بهدرستی انجامنشده باشند .بنابراین ارزیابی و تحلیل سطح
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آمادگی سازمان قبل از اجرای و شروع به کار امری ضروری است .بدون آمادگی مناسب پروژه معموالً شکست خواهد
خورد و یا به نتیجه مطلوب نخواهد رسید .بدین خاطر ارزیابی اولیه بهعنوان مرحله جداگانهای پیش از اقدام به اجرای
آن برنامهریزی و اجرا میشود و بسته به نتایج حاصله سازمان تصمیم به اجرای سیستم  ERPمیگیرد.

 چالشهای حمایت مدیریتی
مورد مهم و حیاتی دیگر پشتیبانی مدیریت سطح باالی سازمان است .همچنین در بخشهای دولتی بهویژه حمایت
مدیریت ردهباال مهمترین عامل نتیجهگیری معرفیشده است .پروژه  ERPباید به تائید مدیریت در مراحل اولیه اجرا
رسیده باشد و آنها درک و اعتماد و ضرورت اجرای آن در سازمان را تائید و درک کرده باشند .بدون چنین درک و
حمایتی احتمال شکست بسیار باال است .این امر مانعی جدی و بسیار چالشی در اجرای پروژههای  ERPدر ایران
است .درجات پایین رویکردهای مدیریت به برنامهریزیهای میان و بلندمدت به دلیل جایگزینیها و تغییر مدیریتهای
زیاد و غیرقابل پیش بیتی نیز دلیل عمده دیگری به عدم تمایل مدیران و سازمانها بهویژه دولتی در اجرای پروژههای
زمانبر و هزینهزای  ERPمیباشد.

 چالشهای ضعف مشاوران و تامینکنندگان
عوامل شکست بعدی مرتبط با مشاوران و تأمینکنندگان ضعیف است .یکی از دالیل این امر مرتبط با تحریمهای
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اعمالشده علیه ایران میباشد که تأمینکنندگان عمده را برای مشارکت در پروژههای  ERPدر ایران بهشدت محدود
میکند .این محدودیت سازمانهای ایرانی را مجبور به استفاده از شرکتهای کمتر شناختهشده با تجربیات اندک برای
کمک به آنان مینماید .از سوی دیگر برخی از تأمین کنندگان داخلی ایرانی نیز وجود دارند که شایستگی باالیی در
این حوزه ندارند .همچنین تحریمهای بینالمللی سازمانها را در خرید تسهیالت  ITبرای پشتیبانی از سیستم های
 ERPمحدود کردهاند .در نتیجه سازمان های ایرانی مجبور به انتخاب از میان تعداد محدودی از تامین کنندگان و
مشاوران شدهاند که نقش عمدهای در شکست این پروژهها ایفا نموده است.

 چالشهای فرایندی
عنصر فرایندها دلیل عمده شکست بعدی است .میتوان نتیجه گرفت که یکی از موانع عمده در موفقیت پروژههای
 ERPدر صنایع ایران و به ویژه دولتی ،کمبود نگاه فرایند محور در میان کارکنان بوده است .ساختارهای کنونی
سازمانها بر مبنای نگرش کارکرد محور فعالیت میکنند که در برابر نگرش فرایندی که مورد نیاز سیستمهای ERP

میباشد .به خاطر این تفاوت ،این امر نیازمند مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار است .قبل از انتخاب یک سیستم
در صنایع ایران همچنین تعریف ،مستندسازی ،بهبود و مدل سازی فرایندهای کسب و کار برای تطبیق با سیستم
جدید امری اجتناب ناپذیر است.

 چالشهای فنی
آخرین دسته از دالیل شکست مرتبط با مسائل فنی است .بسیار توصیه شده است که از اصالحات و تغییرات نرم افزار
 ERPتا جایی که می شود برای کاهش خطاها و استفاده از ویرایش های جدیدتر اجتناب گردد .اما همانطور که قبال
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اشاره شد سیستمهای  ERPبینالمللی نیازمند سفارشیسازیهای گسترده برای تطبیق با ساختار سازمانهای داخلی
است که این امر مبنایی برای مسائل آتی در کارکرد سیستم خواهند بود .دادههای نادرست علت دیگری از شکست
پروژه ها در ایران است .کیفیت دادهها و صحت آنها در موفقیت سیستم  ERPبسیار مهم هستند .چالشهای مرتبط
با داده ها شامل تبدیل داده های نامرتبط و جداگانه به یک فرمت سازگار و یکپارچه قبل از استفاده از سیستم است

بخش  3برخی راهکارها و نکات در پیادهسازی موفق

ERP

حال پس از پرداختن و بررسی دالیل شکست پروژههای  ERPدر ایران ،در پخش پایانی به برخی از راهکارها و عوامل
موفق تجربه شده توسط شرکت معتبر  INFORاشاره می شود و انتظار میرود با پیروی از آنها بتوان میزان موفقیت
در اجرای چنین پروژههایی در کشور را توسعه داد .باید توجه شود که این راهکارها و نکات الزاما تمامی آنچه باید در
روند اجرای پروژههای  ERPرعایت شوند نیست ،اما در نظر گرفتن و لحاظ آنها میتواند نقطه آغازی برای اجرای موثرتر
سیستم  ERPباشد.

 1-3برخی از راهکارهای اجرای موفق ERP
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 تمرکز بر ریسکها
ریسکهایی که هنگام پیادهسازی  ،ERPسازمان میتواند با آنها مواجه شود شامل موارد ذیل میگردد:
 فقدان تعهد اجرایی
 اهداف غیر واضح
 متدولوژی ضعیف
دیگر عوامل ریسک شامل یکپارچگی با سیستمهای موجود ،مهاجرت و پاکسازی داده ،ثبات سیستم ،تقاضای سختافزار
و شبکه ،انطباق سیستم و گزینههای استقرار میباشند .سازمانها باید این ریسکها را تا جایی که ممکن است ارزیابی
کنند تا از هزینههای اضافی جلوگیری شود.
یکی از نکاتی که در پیادهسازی  ERPباید مورد توجه قرار گیرد این است که راهحل  ERPمختص یک صنعت باید
پیادهسازی گردد.

 رویکرد آبشاری یا چابک
رویکرد آبشاری عبارت از اجرایی اولیه و پایلوت سامانه در بخشی از سازمان و سپس تسری آن به دیگر بخشها است
و در مقابل رویکرد چابک ،رویکرد اجرای کالن و بهیکباره ایت .اتخاذ رویکرد آبشاری یا چابک کامال بستگی به شرایط
پروژه پیادهسازی دارد .گاهی الزم است از ترکیبی از هر دو رویکرد استفاده شود.

 تمرکز بر استانداردها
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متدولوژیهای استقرار و پیادهسازی تفاوت دارند اما اثربخشترین رویکرد استفاده از یک رویکرد استاندارد است که
یک زبان استقرار مشترک و در سطح جهانی فراهم آورد.

 تعریف فرآیندهای کسبوکاری بهروشی سریع
بسیاری از فروشندگان  ERPدر دام گیجکننده بررسی سطوح استراتژیک فرآیندهای کسبوکاری و دادههای مرتبط
با آن افتادهاند .میتوان از مفهوم آزمایشگاههای شناخت رفتار 1که آنها را قادر میسازد فرآیندهای خالص کسبوکار
را از بیشتر وظایف تاکتیکی جدا کنند ،استفاده کرد ،مانند تعیین اینکه چه دادههای دارای ارزشی باید در سیستم قرار
گیرند.
در حقیقت ،این بدان معنی است که شرکت  INFORبرای دستیابی به فرآیندهای کسبوکاری مجموعهای از کارگاه-
های مدلسازی فرآیندهای کسبوکاری را برگزار خواهد کرد و سپس در قالب آزمایشگاههای شناخت رفتار ،ارزشهای
مشتریان تعیین میگردند .در نتیجه این رویکرد ،جایگاه فرآیندهای کسبوکاری در آینده تا  60درصد سریعتر شناخته
میشود.
 2-3ده نکته در اجرای سیستم ERP
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در بخش پایانی برخی از نکات موفق در اجرای پروژههای  ERPاز دیدگاه شرکت  INFORرا بیان میکنیم.

 .1تمرکز اولیه بر نیازمندیها و فرآیندهای کسبوکاری
سازمان میبایست دقیقا به فروشنده  ERPآنچه را که میخواهد و نیاز دارد (فرآیندهای مورد نیاز) بگوید و از
یک متدولوژی و محصول خاصمنظوره برای صنعت خود استفاده کند .این کار سازمان را از متناسبسازی بینیاز
میسازد.

 .2اتخاذ سنجههایی برای تحقق یک نرخ بازگشت سرمایه سالم
بیشینهسازی منافع کسبوکاری به معنای تحقق اهداف سازمانی است .قبل از پیادهسازی  ،ERPباید اهداف
کسبوکاری را متناسب با اهداف پیادهسازی  ERPتنظیم کرد.

 .3مدیریت پروژه قوی و تعهد منابع انسانی پروژه
برای انجام موفق یک پروژه  ERPنیاز است یک مدیر پروژه قوی اتخاذ گردد .با استفاده از اصول راهنمای مدیر
پروژه ،تیم پروژه ،طرح مدیریت ریسکی را توسعه میدهند که در راستای کاهش ریسکهای پروژه فعالیت میکنند.
انتخاب یک مدیر پروژه دارای مهارتهای فناوری اطالعات و مهارتهای ارتباطی به تیم پروژه ،اطالعات و انگیزه-
های مورد نیاز را برای متعهد ماندن در اختیار آنها قرار میدهد.

Action Labs
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 .4تعهد مدیران اجرایی
پیادهسازی  ERPنیاز به پشتیبانی مدیران ارشد و مدیران اجرایی دارد .مرور منظم پروژه با کمیته راهبری یا
اجرایی میتواند به مدیران اجرایی کمک کند تا منافع کسبوکاری را شرح دهند .باید به این نکته توجه داشت
که نیاز است مدیران اجرایی از مزایای بلندمدت پیادهسازی  ERPهمانند دستاوردهای کوتاه مدت آن آگاهی
یابند.

 .5نگاهی به طرح در حال انجام
سازمانها باید زمانی را برای ارزیابی طرحهای پیادهسازی فروشنده صرف نمایند و اطمینان حاصل نمایند که
فروشنده الزامات کسبوکاری سازمان آنها را درک کرده است .یک طرح پیادهسازی باید شامل منابع ،بودجه و
زمان مورد نیاز برای انجام پروژه باشد.

 .6حصول اطمینان از ارائه آموزشهای الزم و مدیریت تغییر
آموزش و تعامالت ،مولفههای حیاتی پیادهسازی موفق  ERPهستند .برای ارزیابی و کاهش ریسک ،فعالیتهای
مدیریت تغییر سازمانی باید در طرح پیادهسازی قرار گیرد .این میتواند به سازمان کمک کند تا برای مواجهه با
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موضوعات بالقوه مانند مقاومت در برابر تغییر کارکنان سازمان بهدلیل عدم توانایی استفاده از سیستم جدید،
آمادگی پیدا کنند .جهت دستیابی به نیازمندیها و تضمین تعهدات ،تیم پروژه باید بهطور منظم با ذینفعان و
کاربران نهایی تعامل داشته باشد.

 .7فهم چرایی پیادهسازی  ERPمورد نظر
سازمانها قبل از پیادهسازی  ERPباید به سواالتی از قبیل سواالت زیر پاسخ دهند :آیا  ERPمورد نظر به سازمان
آنها کمک می کند تا به اهداف سازمانی دست یابند؟ آیا سیستم با فرآیندهای کسبوکاری ،بدون پیکربندی
گسترده همتراز است؟ آیا سیستم ،گزینههای استقرار متناسب با سازمان را پیشنهاد میدهد؟

 .8تمرکز بر مهاجرت داده از ابتدای فرآیند
مهاجرت داده پیچیده است و مستلزم سطح معینی از ریسک کسبوکاری و فنی است .این سطح ریسک به تعداد
بخشهای پیادهسازی کننده  ERPبستگی دارد ،چه تعداد از سیستمهای قدیمی جایگزین و چه تعدادی از کاربران
درگیر شدند .سازمانها باید قبل از پیادهسازی ،استراتژی مهاجرت داده را تعریف کنند و نگاشت دادهها را به
سیستم  ERPآغاز نمایند (بهدلیل اینکه راهحل  INFORدارای معماری انعطافپذیری است این نگاشت داده به
سادگی صورت میپذیرد).
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 .9نفوذ ارزش پایلوتهای اتاق کنفرانس2
قبل از شروع به کار سیستم  ،ERPبسیاری از سازمانها تستهای یکپارچگی و عملکردی برای حصول اطمینان
از عملکرد درست نرمافزار و جریانهای دادهای در سیستم انجام میدهند .این تستها میتواند از طریق مجموعهای
پیلوتهای اتاق کنفرانس صورت گیرد .هنگام تست باید به عوامل غیر فنی ذیل توجه نمود:
 تعریف مناسب از فرآیندهای کسب وکار و جریانات کاری به تعامل با کاربران نهایی و آموزش کارکنان در
سیستم جدید کمک میکند.
 تحلیل شکاف جریانات کاری و فرآیند کسبوکار به کارکنان میگوید چگونه روش قدیمی با جریانات کاری
جدید مرتبط میشود.
 تحلیلهای تاثیر و تغییر سازمانی و تعامالت داخلی به سازمانها کمک میکند تا با تغییرات وفق داده شوند.
 تعامالت به شناسایی و کاهش مخاطرات مرتبط با سیستم جدید کمک میکند.

 .10تهیه منشور پروژه
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پیادهسازی  ERPبه تعامالت واضحی با ذینفعان نیاز دارد .با استفاده از منشور پروژه ،سازمانها میتوانند بهوضوح
اهداف سازمانی مانند کاهش ریسک و ذخیره منابع مالی را تعریف نمایند .منشور پروژه باید شامل منافع کسبوکاری
مورد انتظار و تغییرات پیش رو گردد .همچنین منشور باید به تمامی سواالت کارکنان پاسخ دهد بنابراین آنها به لزوم
نقش خود در موفقیت  ERPآگاهی مییابند.
اغلب پیادهسازی  ERPدر تمامی صنایع با شکست روبهرو میشود و فروشندگان آن در تحویل مزایای کسبوکاری
مورد انتظار سازمانها موفق نمیشوند .با درک چالشهای مشترک پیادهسازی ،سازمانها میتوانند بهطور موثر برای
مواجهه با ریسکها و کاهش آنها برنامهریزی کنند .درک این نکته که بسیاری از چالشهای پیادهسازی در رابطه با
فرآیندها و مسائل مدیریت تغییر سازمانی هستند و کمتر راجع به فناوری هستند ،مهم است .همترازسازی نرمافزار
 ERPبا فرآیندهای کسبوکار ،تنظیم مسیر استراتژیک و تعریف نیازمندیها برای غلبه بر چالشها و دستیابی به
موفقیت در  ERPضروری است.
هنگام توسعه و تحلیل طرح پیادهسازی ،سازمانها باید بر موارد ذیل اصرار ورزند:
 آغاز پروژه :تعریف کاملی از ساختار تیم ،تعریف نیازمندیهای کسبوکاری ،برنامهریزی ارتباطات ،مدیریت
ریسک و حاکمیت و کنترل
 اجرا :مهاجرت داده ،آموزش استراتژی ،ارتباطات ،شبیهسازی کسبوکار ،تحلیل شکاف و تست فرآیند.

Conference Room Pilots
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 ملی و بررسی یک نمونه تجربه موفق بینالمللیERP مروری بر برخی از دالیل اصلی شکست پروژههای

 بایگانی، تعامالت، برنامهریزی انتقال، تایید، تدوین استراتژی حرکت از یک فاز پروژه به فاز دیگر: بستن پروژه
.دادههای سیستمهای قدیمی و انهدام سیستم
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