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محمد عزیزاللهی/ معاون توسعه بازار همکاران سیستم

اجرا و پیاده سازی پروژه های نرم افزاری اغلب نیازمند زیرساخت هایی است که 
نقش اساسی در موفقیت یا شکست هر پروژه دارند. با این همه اما،  اغلب 
شرکت ها با هدف کاهش هزینه ها چندان توجهی به این موضوع نمی کنند.

بررســی افزایش روزافزون گرایش به سمت سرویس های فناوری اطالعات 
در دنیا، نشــان دهنده فراگیر شدن سرویس های ابری و جایگزین شدن آن 

با زیرساخت های محلی است. 

»راهــکاران ابــری« که اولین نرم افزار ســازمانی بر بســتر رایانش ابری 
در ایران اســت، تاکنون در ســازمان های متوسط مختلفی به کار گرفته 

شده است.

سیســتم  همــکاران  در  مــا 

توسعه ی کســب وکارمان را به 

وابسته  رشــد مشــتریان مان 

دانســته و تعامل مستقیم و 

مســتمر با آنــان را الزمه ی این 

رویکرد می دانیم. با این نگاه، مسیر های متنوعی را 

برای تعامل با مشتریان انتخاب کرده ایم تا با ارتباط 

نزدیک و موثر، حرکت خود را  بر مبنای خواسته های 

آنــان تنظیم کنیم. برگــزاری رویداد های تخصصی 

فرصت خوبی را مهیا می کند تا به شــکل مستمر 

با جمع گســترده ای از مشــتریان ارتبــاط بگیریم. 

فلسفه ی برگزاری رویدادهای اختصاصی همکاران 

سیســتم این است که بتوانیم بازار و مشتریان را 

از آخرین تغییرات محصوالت و خدمات مان مطلع 

کنیــم و دســتاوردها و تجربیات موفــق همکاران 

سیستم را با آنان به اشتراک بگذاریم. افزون براین؛ 

در جایگاه یک شــرکت نرم افزاری پیش رو وظیفه ی 

خــود می دانیــم تــا مخاطبان مــان را در زمینه ی 

روندهــای فناوری اطالعــات به روز نگــه داریم. با 

ایــن نگاه تصمیم گرفتیم تا با برگزاری رویدادهای 

تخصصی پذیرای مشــتریان و مخاطبان باشیم. 

در دو رویداد گذشــته میزبان بیــش از 6500 نفر  

بازدیدکننده بودیم. بازخوردهای مثبت مخاطبان 

درخصــوص برگزاری ایــن رویداد ها و تاثیر آن در 

کســب وکار همکاران سیستم و بازار،  انگیزه ی ما 

را بــرای برگزاری این رویدادها دوچندان کرد.

ویژه نامه اختصاصی
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ادامه از صفحه اول

کارگاه های تخصصی این رویداد قرار است راهکارهایی 

بــرای حفظ امنیت داده  ها بــا کم ترین هزینه معرفی و 

بررسی شوند.

تحلیل   گــران و کارشناســان ســازمان بــرای تجزیــه 

و تحلیــل فرآیندهــا و عملیــات، به اطالعــات جامع و 

قابــل اعتماد نیاز دارند؛ سیســتمی کــه خروجی   های 

تصمیم   ســاز استخراج شــده را با فرآیندی منسجم و 

مطمئن دردسترس مدیران و تصمیم گیران قرار دهد. 

داشــبورد  های مدیریتی، انبوه اطالعات سیستم های 

عملیاتی سازمان را در ساختاری تجمیعی، خالصه شده 

و تحلیلی برای نیازهای اطالعاتی مدیران و تحلیل گران 

کســب و کار آمــاده می کند تا گزارش گیــری و تجزیه و 

تحلیــل اطالعــات را امکان پذیر کند. امــا آیا این مزیت 

فقط برای کســب و کارهای بزرگ قابل اســتفاده است؟ 

داشبوردهای مدیریتی راهکاران ابری امکان بهره بردن 

از مزایای این راهکار را برای کسب و کارهای متوسط هم 

فراهم می کند. به این موضوع در کارگاه دیگری از رویداد 

باهم 98 پرداخته می شود. 

به کارگیری رایانش ابری در کســب و کارها و بازارهای 

رقابتی آنقدر اهمیت پیدا کرده که به بخشی جدایی ناپذیر 

از دنیای تجارت مدرن تبدیل شده است. در این راستا، 

شــرکت همکاران سیســتم در نظــر دارد یــک رویداد 

تخصصی رایانش ابری در مرکز همایش های برج میالد 

برگــزار کند. رویداد »با هــم 98« به تاثیر رایانش ابری 

بر فضای کســب و کار پرداخته و در آن مهم ترین مزایا 

و دغدغه های کســب و کارها در به کارگیری این فناوری 

و پاســخ به این دغدغه ها تشریح می شود.  همچنین 

تازه ترین تغییرات در محصوالت و خدمات رایانش ابری 

همکاران سیســتم در این زمینه و خبرهای جدیدی که 

قرار اســت برای اولین  بار رونمایی شوند؛ بخش مهم 

دیگری از رویداد است. 

این رویداد دارای سه بخش اصلی سمینار، کارگاه ها و 

بخش نمایشگاهی است. 

در ســمینار تخصصــی بــا هــم 98 مدیران ارشــد 

همــکاران سیســتم، همه ی آن چــه الزم اســت دربــاره 

رایانش ابری در کســب وکارها و روند رشــد آن در دنیا 

بدانیــد را در اختیارتــان می گذارنــد.  هم چنین تصویر 

دقیقی از مزیت های این تکنولوژی برای کسب و کارها را  

مطرح می کنند. یکی از بخش های جالب این ســمینار 

بخشــی است که در آن مشتریان راهکاران ابری، درباره 

تجربیات شــان در اســتفاده از این ســرویس صحبت 

می کنند. در واقع این تجربیات می تواند نمونه واقعی 

از اســتفاده از رایانش ابری در فضای کسب و کارها را به 

تصویر بکشد.

در بخــش دیگــری از رویــداد بــا هم 98 قرار اســت 

مهم ترین مفاهیم مربوط به رایانش ابری و راهکارهای 

آن بــرای کســب و کارهای مختلــف در قالــب کارگاه های 

تخصصی بررسی شود تا مخاطبان بتوانند به شناخت 

دقیق تری از این تکنولوژی دست پیدا کنند.

بر اساس آمارهای جهانی بیش از ۷۷% از شرکت  ها، 

دست کم از یک اپلیکیشــن بر بستر ابر بهره می  برند. 

خدمات متنوعی در زمینه ی رایانش ابری وجود دارند که 

نیازهای کسب وکارها در این بخش را پوشش می دهند. 

اجرا و پیاده ســازی پروژه های نرم افزاری اغلب نیازمند 

زیرســاخت هایی است که نقش اساسی در موفقیت یا 

شکست هر پروژه دارند. با این همه اما،  اغلب شرکت ها 

با هدف کاهش هزینه ها چندان توجهی به این موضوع 

نمی کنند. این در حالی اســت که اهمیت زیرساخت ها 

 ERP به خصوص در پروژه هــای مربوط به راهکارهای

انکارناپذیر است. راهکارهای ERP که بخش های مختلف 

یک ســازمان را بر اســاس نوع فرآیندهای کسب و کار، 

الزامات و محدودیت های تعریف شده آن ها به یکدیگر 

مرتبــط می کننــد، وظیفه پــردازش حجم وســیعی از 

اطالعات را به عهده دارند و چنین پردازشی طبیعتا به 

بســتری مناسب برای گنجایش داده ها و حفظ امنیت 

آن ها نیاز دارد. 

تامیــن این زیرســاخت کــه به عملکرد درســت این 

نرم افزارهــا کمــک می کند، بــرای مدیران شــرکت ها به 

دغدغــه مهمی تبدیل شــده اســت؛ دغدغه هایی از 

قبیل اینکه چه منابع ســخت افزاری برای پیاده ســازی 

یــک سیســتم نرم افــزاری ســازمانی الزم اســت،  آیــا 

زیرساخت های موجود برای توسعه نرم افزارها و بهبود 

فرآیندها کافی اســت؟ به روزرســانی های سخت افزاری 

آینــده چــه هزینه ای را به شــرکت تحمیــل می کنند و 

اینکه بعد از پیاده ســازی سیســتم چه اقداماتی برای 

مراقبت از زیرساخت ها الزم است؟ با این اوصاف است 

که راهکارهای نوآورانه تکنولوژی می توانند نجات بخش 

باشــند. در ســال های اخیر رایانش ابری یا Cloud به 

عنــوان راهکاری مناســب، مقرون به صرفــه و امن در 

ســازمان ها به کار گرفته شده اســت. شرکت همکاران 

سیســتم برای اولین بار در ایران چنین بستری را برای 

سازمان های متوسط فراهم آورده است. راهکاران ابری؛ 

ERP بربســتر ابر روی ســرورهای همکاران سیســتم 

نصــب می شــود و ســازمان ها با اســتفاده از آن دیگر 

نیازی بــه خرید ســرور و ســخت افزارهای گران قیمت 

نداشــته و به راحتی و در بســتری امــن می توانند به 

این ســرورها متصل شوند تا به این ترتیب بتوانند با 

هزینــه به صرفه تر، از راهکار نرم افزاری قدرتمند و امن 

بهره ببرند. 

در دهه های اخیر تکنولوژی کمک بزرگی به توســعه ی 

کســب و کارها و موفقیــت آن هــا کرده اســت. در واقع 

تکنولوژی ها بــا نوآوری و خالقیت توانســته اند باعث 

صرفه جویــی در زمــان و هزینه های جــاری بنگاه های 

تجــاری شــوند و از طرفــی فرآیندهــای آن هــا را هــم 

 cloud تســهیل کنند. در این میان اما رایانش ابری یا

computing،  یکــی از مهم تریــن تکنولوژی هــا بــرای 

کســب و کارها بــوده، چون به آن ها کمک کرده اســت 

تــا بــا مدیریــت هزینه های بخــش فنــاوری اطالعات 

خــود، بتوانند عملکرد بهتر و موثرتری در بازار رقابتی 

داشــته باشــند. در واقع ایــن فناوری، دسترســی به 

منابع زیرســاختی پردازشی را ســاده تر می کند. عالوه 

بــر این به کمــک نرم افزارهایی که بر بســتر ابر عرضه 

می شــوند، شــرکت ها از خرید نرم افزار بی نیاز شده و 

تنها با پرداخت حق اشــتراک می توانند از نرم افزارهای 

سازمانی بهره ببرند. 

»راهــکاران ابری« اولین راهکار نرم افزاری ســازمانی 

ERP مبتنی بر رایانش ابری در ایران اســت که شــرکت 

همکاران سیستم آن را با سبد محصولی یکپارچه عرضه 

کرده تا نیازهای نرم افزاری ســازمان ها را پوشش دهد. 

ایــن راهکار نرم افزاری با کاهش چشــمگیر هزینه های 

مربــوط به تامین ســرور و ســخت افزار، ایــن امکان را 

فراهم می کند تا کسب و کارها هزینه اشتراک نرم افزارها 

را متناسب با نیازشان بپردازند و هم زمان از سیستمی 

قدرتمند و امن بهره ببرند. 

در یکــی از کارگاه هــای رویداد، این خدمات را به شــما 

معرفی می کنیم. 

جالب اســت بدانید که بر اســاس آمارها، هر ســال 

بخــش قابل توجهــی از داده  هــای ســازمان  هایی کــه 

سیســتم  ها و سرور را نزد خود نگه می دارند، به دلیل 

آســیب ویروس  ها، هکرها، باج  افزارها و خرابی ســرور، 

از بیــن می  روند. بنابراین حفــظ امنیت داده  ها به یکی 

IT از مهم تریــن دغدغه  های مدیران بــه ویژه مدیران

تبدیل شــده اســت. از طرفی حفظ امنیــت داده  ها با 

اســتانداردهای روز دنیا، هزینه زیادی خواهد داشــت 

که با وجود اهمیت آن، برای بسیاری از کسب و کارهای 

متوســط و کوچک توجیه اقتصادی نــدارد. در یکی از 

براساس گزارشی که اوراکل 

در سال ۲0۱8

منتشر کرده است؛

به طور میانگین هزینه ی 

پیاده سازی یک سیستم 

غیر ابری ۲٫۴ برابر بیشتر از 

سیستم های ابری است.

همکارانسیستمرویدادتخصصیرایانشابریبرگزارمیکند

»راهکارانابری«؛
پاسخیبرای

دغدغههایمدیران
کسبوکارها

چراباهم؟
در ســال های اخیــر شــاهد رشــد فزاینــده ی 
کاربــرد رایانــش ابری در کســب وکارها هســتیم. 
این فناوری توانســته اســت جای خــود را در بازار 
نرم افزارهای ســازمانی باز کند و ارزش های زیادی 
را برای کســب وکارها؛ به ویژه شرکت های متوسط 
خلق کنــد. امروزه، ایــن کســب وکارها می توانند 
بــا بهره گیری از راهکارهای بربســتر ابر، از همه ی 
مزیت هایــی که  راهکارهــای ERP دارند، بهره مند 
شوند و مهم تر از آن سرمایه گذاری به صرفه تری 
روی زیرساخت های فنی داشته باشند. راهکاران که 
ERP بومی همکاران سیســتم است، در سال های 
گذشــته به خوبی توانســت پاســخ گوی نیازهای 
کسب وکارهای بزرگ و خیلی بزرگ باشد. این تجربه 
ما را برآن داشت تا این امکان را برای کسب وکارهای 
متوسط هم فراهم کنیم تا متناسب با نیازشان از 

راهکار نرم افزاری ERP بهره ببرند. 
از زمان عرضه ی راهکاران ابری به بازار، این راهکار 
توانست موفقیت های بزرگی را برای مشتریان مان 
خلق کند. امسال نیز همکاران سیستم استراتژی 
تمرکز بر رایانش ابری را انتخاب کرده اســت. از این 
رو؛ محوریت ســومین رویداد تخصصی همکاران 
سیستم را فناوری رایانش ابری برای کسب وکارها 
قــرار دادیم. در »باهم ۱398«؛ قصد داریم تا هم 
تاثیــر فنــاوری رایانش ابری بر عملکــرد بهینه تر 
کســب وکارها را با عالقه مندان درمیــان بگذاریم، 
هم مزیت ها و تجربه های موفق مشتریان مان در 
استفاده از سرویس های ERP ابری را شرح دهیم. 
عالوه بر این، خدمات همکاران سیســتم بر بستر 
رایانش ابری تغییرات مهمی کرده اســت که قصد 

داریم در این رویداد از آن ها رونمایی کنیم. 
ماننــد همیشــه، همراهــی شــما مهم ترین 
پشتوانه ی ماست. تیمی از مدیران و کارشناسان 
همکاران سیســتم برای گفتگــو و ارتباط نزدیک با 
شــما پذیرای تان خواهند بود. منتظر حضورتان 

در باهم 98 هستیم.
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که امنیت اطالعات مشــتریان مان حفظ شود. عالوه بر 

این مجموعه ای از نیروهای متخصص و باتجربه برای 

این هدف در همکاران سیستم داریم. 

نکته ی مهم دیگر این است که رفتن اطالعات روی فضای 

ابری، امکان خالقیت های جدید برای کسب وکارها را فراهم 

می کند و ما در این راستا محصوالتی را عرضه کرده ایم که 

ارزش بسیاری را برای سازمان ها ایجاد کرده است. 

از دغدغه های مشتریان برای به کارگیری راهکار های 

ابری بگویید.

کماکان مشتریان ما دو دغدغه  اصلی برای به کارگیری 

راهکارهای ابری دارند. اولین مورد قطعی ارتباط اســت. 

بــا تجربه ای کــه تا همین امــروز داریم با تمــام فراز و 

نشــیب هایی که وجود داشته است هیچ گاه مشتریان 

ما با مســاله قطع شــدن نرم افزار روبه رو نشــده اند. 

دغدغه ی دوم این اســت که ممکن اســت مشــتریان 

از اینکه ســرور و اطالعات نزد خودشــان نیســت نگران 

باشــند. من امیدوارم ســازمان ها با دانستن اینکه اگر 

اطالعات شــان نزد ما باشد امن تر از قبل خواهند بود، 

ایــن دغدغه کم تر و کم تر شــود.  البته باید بگویم این 

دغدغه در مشتریانی که از این راهکار استفاده می کنند 

کاهش بسیاری داشته است.

یک تصور عمومی در زمینه ی خدمات رایانش ابری 

 IT نقــش مدیران ،cloud وجــود دارد؛ آیا بــا آمدن

براساس گزارش سال ۲0۱9 

شرکت Sage؛

 9۰% از کسب و کار ها

برای افزایش بهره وری

به سیستم های ابری

روی آورده اند. 

برخالف تصور رایج؛ رایانش 
ابری می تواند نقش مدیران 

IT را در سازمان ها ارتقاء 
دهد و آنان را به جای کارهای 
زمان بر اجرایی، وارد الیه های 

تصمیم گیری کند.

میزانگرایشبهسیستمهایابری
دردنیاچقدراست؟

Panorama 2017Panorama 2019

On-premise

ERP Cloud

همکاران سیســتم حدود سه  سال پیش نخستین 

ERP ابــری ایران را به بازار معرفی کرد. در این مدت، 

روندهای فناوری و نیز نگاه و تمایل کسب وکارهای 

ایرانی به »رایانش ابری« تغییرات عمده ای داشته اند 

و همکاران سیســتم هم تجربه های ارزشمندی در 

زمینه ی نیازها و دغدغه های کســب وکارهای ایرانی 

بــرای به کارگیــری ایــن فناوری کســب کرده اســت. 

بــه بهانــه ی برگزاری رویــداد باهــم 98 گفتگویی با 

فریدفوالدی؛ مدیرعامل این شرکت انجام داده ایم

که در ادامه می خوانید. 

 همکاران سیستم در سال 9۵ راهکاران ابری را برای 

اولین بار به بازار معرفی کرد، در این ســه ســال چه 

اتفاقــی افتــاد که امســال این محصول بــه عنوان 

استراتژی اول همکاران سیستم انتخاب شد؟

ما با این هدف راهکاران ابری را به بازار معرفی کردیم که 

سازمان هایی که امکان تهیه و استفاده از سیستم های 

حرفــه ای ERP را ندارند، بتوانند با هزینه ای کمتر از این 

راهکار استفاده کنند. در این مدت زیرساخت های ما برای 

این هدف کامال تجهیز و آماده شــد. از ســوی دیگر؛ به 

دلیل اینکه رویه های فروش و عرضه نرم افزار به عنوان 

خدمت دو رویکرد متفاوت دارد، باید رویه های الزم برای 

ارائــه این خدمت را فراهــم می کردیم. به موازات این دو، 

در این ســه سال مسیر Cloud در دنیا شفاف تر شد و 

رایانش ابری همه جا به عنوان آینده ی IT معرفی شــد. 

امروزه حتی  برخی بانک ها در دنیا صرفا اطالعات شــان 

را بر بستر Cloud قرار داده اند. خوشبختانه پیشگامی 

همکاران سیســتم در عرضه سیســتم ها بر بستر ابر، 

باعث شد که هم زمان با رشد رایانش ابری در دنیا، این 

فناوری در ایران هم رشد کند. رشد ضریب نفوذ اینترنت 

در ایران و ایجاد سرویس های 4G هم دلیل دیگری بود. 

در سال 9۷ به این نتیجه رسیدیم به دلیل فراگیر شدن 

رایانش ابری به عنوان آینده IT، همه  باید به این سمت 

حرکت کنیم پس بهتر است از همین حاال شروع کنیم. در 

نتیجه استراتژی Cloud first، به عنوان استراتژی اصلی 

همکاران سیستم در سه تا پنج سال آینده انتخاب شد.

براساس تجربه هایی که در سه سال گذشته کسب 

کرده اید، کسب و کارهای ایرانی چقدر برای روی آوردن 

به استفاده از سیستم های ابری آمادگی دارند؟ 

وقتــی برای اولین بار رایانش ابــری را به بازار معرفی 

کردیم بسیاری از مشتریان با این فناوری نا آشنا بودند 

و در این مورد نگرانی ها و دغدغه های زیادی داشــتند. 

در طول این ســال ها تالش زیادی برای فرهنگ سازی و 

معرفی رایانش ابری و ارزش افزوده ی آن برای کسب وکارها 

انجام دادیم. در دو ســال گذشــته به تدریج این آگاهی 

افزایش یافت و امروز مشــتریان زیادی داریم که از این 

راهکار ها استفاده کرده اند و بسیار از آن منتفع شده اند. 

  Cloudالبته باید به این نکته هم اشاره کنم که عرضه ی

برای همکاران سیستم سرمایه گذاری زیادی نیاز دارد. ما 

هم با علم به این نکته که  این ســرمایه گذاری به نوعی 

بلندمدت اســت و نیاز به ســرمایه گذاری بیش تر دارد؛ 

این کار را انجام دادیم.

عــالوه بر کاهش هزینــه؛ راهکاران ابــری چه ارزش 

افزوده ای برای کسب و کار ها ایجاد می کند؟ 

به کارگیری خدمــات ابری عالوه بر هزینه کمتر، چند 

مزیت مهم برای سازمان ها خواهد داشت که مهم ترین 

آن امنیت اســت. امنیت را نباید به موضوع دسترســی 

محدود دانســت. امنیــت وقتی معنا پیــدا می کند که 

ســازمان ها عالوه بر داشــتن بستری امن، همیشه به 

اطالعات شان دسترسی داشــته باشند.  اما آیا همه ی 

ســازمان ها اطالعات شــان همیشــه در جای مناســب 

نگهداری می شــود؟ بــرای جلوگیــری از بــاج افزار ها و 

ویروس هــا تمهیداتــی در نظــر گرفته انــد؟ آیــا همه 

می دانند که چقدر از عمر سرور هایشان گذشته است 

و هر زمان امکان دارد هارد دیسک شان خراب شود؟ 

امنیت یعنی در هر شــرایطی به سیستم دسترسی 

داشــته باشــید. اگر در یک شرکت ســرور به  هر دلیلی 

بســوزد یا خراب شــود، همه ی عملیات ســازمان برای 

مدتــی متوقف خواهد شــد اما در مــدل Cloud دیگر 

ســازمان ها درگیــر این موضوعــات نخواهند بــود. یا 

بــرای نمونه؛  همه ی ســازمان ها امکان تهیه تجهیزات 

پیشرفته ای مثل Waf را به دلیل هزینه باال ندارند. ولی 

ما در زیرساخت های راهکاران ابری برای فراهم کردن این 

تجهیزات سرمایه گذاری  کرده ایم. دلیل مان هم این است 

کمرنگ تر می شود؟

بگذارید یک مثال ساده بزنم. آیا با آمدن نرم افزارهای 

حسابداری، نقش حسابداران کم رنگ تر شد؟ در گذشته 

اسناد حسابداری را دستی می نوشتند اما امروز بخش 

عمده ای از اســناد حسابداری توسط نرم افزار ها صادر 

می شــوند. نقش حســابداران نه تنها کم رنگ نشــده 

بلکه ارتقا یافته اســت. آنان امروزه زمان و انرژی خود را 

صرف موضوعات کلیدی تر و حساس تری مثل تحلیل 

داده های مالی ســازمان، نقدینگــی و مراقبت های مالی 

می کنند. در مورد مدیران IT هم به همین شکل است. 

متاســفانه امروز مدیران IT حجم زیادی از زمان شــان 

صــرف موضوعاتی مانند انتخاب، نگهداشــت ســرور  

و پشــتیبان گیری می شــود. آن ها مــدام با موضوعات 

ناگهانی مثل خرابی سرور و ... روبه رو هستند. در حالی که 

مدیران IT باید ورودی های مهمی برای تصمیم گیری به 

مدیران ارشــد بدهند و دغدغه ی اطالعات ســازمان و 

چگونگی ارائه ی آن ها به مدیران را داشته باشند. باید به 

این بپردازند که چگونه می توانند با IT عملیات سازمان 

را ساده تر کنند. و چه سرویس هایی را به کار بگیرند که 

هزینه های سازمان را کاهش دهند. اتفاقا رایانش ابری 

کمک می کند که ســطح فعالیت مدیران IT در سطحی 

که به آن اشــاره کــردم ارتقا یابد و آنــان را وارد الیه های 

استراتژیک سازمان کند. 

آیــا پیش بینــی می کنید که شــرکت های ارائه کننده 

دیگری هم به سمت ارائه این راهکار می روند؟

رفتن به ســمت Cloud به سرمایه گذاری زیادی نیاز 

دارد. مــن امیدوارم در آینده ی نزدیک با زیرســاختی که 

همکاران سیستم تهیه کرده و خبرهای داغش را در روز 

رویداد به شما اعالم می کنیم، دیگر شرکت های نرم افزاری 

هم بتوانند راهکار های خود را چه روی پلتفرم ما چه روی 

پلتفرم خودشان عرضه کنند. مطمئنم که شرکت های 

IT به تدریج به این سمت حرکت خواهند کرد.

از  بســیاری  می شــود   Cloud از  صحبــت  وقتــی 

متخصصــان IT به پلتفرم هایــی موفقی مثل آمازون و 

مایکروســافت فکر می کنند. این پلتفرم ها بسیار خوب 

هســتند ولی در اختیار ما نیســتند. امــا به این معنی 

نیســت که ما نمی توانیم پلتفرم ابــری ارائه کنیم حتی 

به این معنی نیست که همه کسب وکارها از این پلتفرم 

استفاده می کنند. ما هم در تالشیم که این پلتفرم را در 

ایران به بهترین شکل ارائه کنیم.

بررســی افزایش روزافزون گرایش به سمت ســرویس های فناوری اطالعات در دنیا، نشان دهنده فراگیر شدن 

سرویس های ابری و جایگزین شدن آن با زیرساخت های محلی است. از طرفی تغییر استراتژی شرکت های پیشرو 

فناوری اطالعات در دنیا به سمت ارائه زیرساخت های ابری، نمایان گر تغییر رویکرد تکنولوژی های فناوری اطالعات 

به سمت راهکار های مبتنی بر ابر است.

روند رشــد استفاده از سیســتم های ابری رو به افزایش است. به ویژه اســتفاده از سیستم های ERP، به دلیل 

هزینه های باالی تجهیز و نگهداشت زیرساخت، برای بسیاری از سازمان ها توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین استفاده 

از این مدل به کارگیری سیســتم به دلیل حذف هزینه های اولیه، بیش از پیش رشــد یافته  است. بر اساس گزارش 

panorama، در ســال ۲0۱۷، تنها 33% از ســازمان ها ERP را به صورت ابری پیاده ســازی کردند و در سال ۲0۱9 این 

آمار به 6۱% افزایش یافته است.  

تجربهیهمکارانسیستمدرعرضهینرمافزارهایبربسترابر
 امنیت و آسودگی بیش تر، توسعه ی سریع تر 

بســیاری از ســازمان ها تصور می کنند در صورت خرید یک سیســتم غیرابری، تنها هزینه ی اولیه خرید سیستم 

را پرداخت می کنند. اما بررســی ها نشــان می دهند خرید هر سیستم عالوه بر هزینه های غیر پنهان شامل برخی 

هزینه های پنهان بوده و بیش ترین هزینه های پنهان مربوط به تامین و نگهداری زیرساخت است. در سیستم های 

ابری ســازمان ها بی نیاز از هزینه های باالی مربوط به زیرســاخت مناسب می توانند در بستری امن به سیستم 

دسترسی داشته باشند. موسسه تحقیقاتی گارتنر آماری منتشر کرده است که نشان می  دهد سیستم  های مبتنی 

بر ابر با حذف هزینه های تامین و نگهداشت زیرساخت، نسبت به سیستم  های غیر ابری تا ۷۷% هزینه کم تری دارد.  

هزینه الیسنس نرم افزار

٪۹

پیاده سازی

 ٪۴۳
 سخت افزار

٪۲۶
IT پرسنل  

٪۱۴
نگهداری

٪۷
آموزش

 ٪۱

سیستم های غیر ابری

هزینه حق اشتراک

٪۶۸ 

 پیاده سازی و آموزش

  ٪۳۲

سیستم های ابری

چراسیستمهایابرینسبتبهسیستمهای
غیرابریبرایسازمانهابهصرفهتراست؟

سیستم های ابری
نسبت به سیستم های غیر ابری 

تا 77% هزینه کمتری دارد.
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همــراه با رشــد فناوری اطالعــات در ســال های اخیر، 

بسیاری از کسب  و کار ها برای حل مشکالت سیستمی 

خــود از راهکارERP  اســتفاده می کنند. ERP به عنوان 

یک راهکار موثر نرم افزاری، قادر است با یکپارچه سازی 

اطالعــات و ایجــاد بســتری بــرای پیشــبرد اثربخش 

فرآیندها، سازمان را در مواجهه با تغییرات کسب و کار 

توانمند کرده و رقابت پذیری را تا حد مطلوبی افزایش 

 دهد. با این حال، بسیاری از کسب و کار ها تصور می کنند 

آمادگی الزم برای داشتن یک سیستم یکپارچه یا بودجه 

کافــی برای آن ندارند. در گذشــته این موضوع به ویژه 

برای کســب  و کار های متوسط دغدغه درستی بود اما 

امروز رایانش ابری با پاســخ به این دغدغه بسیاری از 

مشکالت را حل کرده است. 

با این وجود هنوز بســیاری از ســازمان ها در اینکه 

چه زمانی آمادگی اســتفاده از سیســتم های بر بستر 

ابر را دارند با ابهاماتی روبه رو هستند. وجود نداشتن 

یک دیــد جامــع از همه واحد هــای کســب و کار، عدم 

امــکان صرف هزینه ی بــاال برای تجهیز و نگهداشــت 

زیرســاخت، ریســک های موجود در پشــتیبان گیری و 

امنیــت، زمان زیاد برای بارگــزاری گزارش ها، هزینه های 

باالی به روزرســانی و ارتقاء سیســتم ها همه و همه 

دالیلی هســتند که نشان می دهند سازمان ها باید به 

سیستم های ابری روی آورند. 

عــالوه بــر ایــن، هنــوز بســیاری از ســازمان ها به 

جــای تمرکز بر نتایج کســب و کار زمان زیــادی را صرف 

فرآیند های مربوط به تامین و نگهداری زیر ساخت های 

»راهکاران ابری« که اولین نرم افزار ســازمانی بر بستر 

رایانــش ابری در ایران اســت، تاکنون در ســازمان های 

متوســط مختلفــی به کار گرفته شــده اســت. تجربه 

استفاده از این نرم افزار، چشم اندازی واقعی و عملی از 

عملکرد آن را به تصویر می کشد. 

شــرکت »آرتان پتــرو کیهان« کــه در زمینه ی تولید 

محصوالت پتروشیمی برای صنایع پایین دستی فعالیت 

می کند، یکی از مشتریان راهکاران ابری است. مدیر مالی 

این شرکت، صرفه جویی در هزینه ها را مهم ترین مزیت 

این راهکار می داند و می گوید: »مجموعه نوپای ما برای 

ســرمایه گذاری در بخش IT نیازمند صرف منابع مالی 

قابل توجهــی بود. به همین دلیــل تصمیم گرفتیم از 

سرویس راهکاران ابری همکاران سیستم استفاده کنیم 

تا ضمن اســتفاده از نرم افزاری قوی و به روز، از تهیه  و 

نگهداری زیرساخت ها بی نیاز شویم.«

از طرفــی حفــظ امنیت اطالعــات همیشــه یکی از 

مهم تریــن دغدغه های سازمان هاســت کــه معموال 

پرداختــن به آن نیازمند منابع مالی و انســانی اســت. 

به همین دلیل برای بیش تر کســب وکارهای متوسط 

توجیه اقتصــادی ندارد. مدیرمالی شــرکت »واال نیک 

کیمیا« معتقد اســت ذخیــره  اطالعات در دیتاســنتر 

حرفــه ای مانند راهــکاران ابری، باعث ایجــاد اطمینان 

خاطر از امنیت اطالعات سازمان ها می شود و همچنین 

دغدغه هــای مربــوط به نگهداری این زیرســاخت و از 

دســت رفتن احتمالی اطالعات یا آرشــیو این اطالعات 

هم از بین می برد.«

چهزمانیکسبوکارهاآمادگیاستفاده
ازسیستمهایERPابریدارند؟

مشتریانراهکارانابریازمزایایآنمیگویند

تکنولوژی می کنند. در حالت سنتی چون شرکت نرم افزار 

 IT را روی زیرســاخت های خود تجهیز می کند، باید تیم

وقت و منابع زیادی را به نگهداری از ســرور اختصاص 

دهند. در این مدل مســئولیت کنترل همه جنبه های 

فنی زیرســاخت به عهده مشــتری است. اما در حالت 

اســتفاده از خدمــات ابــری همــه ی مســئولیت های 

نگهــداری از نرم افــزار و زیرســاخت بــر عهده شــرکت 

ارائه دهنده است.

این موضوع به واحــد IT کمک می کند به موضوعات 

مهم تری چون تســهیل فرایندهای ســازمان و تحلیل 

داده ها برای فراهم کردن بستری برای تصمیم گیری های 

کالن مدیریــت بپردازنــد. این مزیت برای بســیاری از 

کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای متوسط از مهم ترین 

مزایای استفاده از سیستم های ابری به شمار می آید.

همچنیــن در دنیــای امروز که عرصه رقابت اســت، 

امــکان نظارت لحظــه ای برای مدیــران می تواند قدرت 

تصمیم گیــری ســازمان  را افزایــش دهــد و به همین 

دلیل اهمیت زیادی برای کســب و کارها خواهد داشت. 

این موضوعی اســت که مدیر مالی شــرکت فیتکو به 

آن اشــاره می کند و می گوید: »همیشه و هر جا که به 

سیســتم مالی و گزارش های مربوط به آن نیاز داشته 

باشــیم، راهکاران ابری در دسترس ماست. با توجه به 

ماهیت شــرکت و لزوم انجــام ماموریت های داخلی و 

از مهم تریــن مزایــای اســتفاده از فضــای ابــری برای 

پردازش اطالعات، واســپاری بخش عمده موضوعات 

زیرســاختی به یک شــرکت دیگر اســت. ایــن موضوع 

می توانــد هزینه هــای ســربار ســازمان ها را در حــد 

چشــم گیری کاهش دهد. اما یکــی از نگرانی های تمام 

افــراد یا شــرکت هایی که قصد دارند بــرای اولین بار از 

زیرســاخت های ابری، به عنوان فضایــی برای پردازش 

داده های خود اســتفاده کنند، چگونگــی حفظ امنیت 

داده هایشــان، لو رفتن اطالعات بــه رقبا و موضوعات 

مشابه است. 

امنیت داده های مشتریان، از دو جنبه قابل بررسی 

اســت؛ اول، ایجاد امنیت و پیشــگیری از بروز رخدادی 

است که باعث از دســت رفتن داده ها شود. همچنین 

ایجــاد مکانیزم هایی برای بازیابــی داده ها و عملیاتی 

کردن سیستم ها در صورت بروز مشکل از دست رفتن 

داده، دوم، پیشــگیری از دسترسی به اطالعات توسط 

هکرها، رقبا، نرم افزارهای مخرب و حتی دسترســی پیدا 

کردن افراد بیرون از شرکت ارائه دهنده خدمات ابری به 

اطالعات مشــتری اســت که هر دوی این موارد بسیار 

مهم و قابل بررسی هستند.

 

امنیت در نگهداری داده ها
یکی از وظایف مهم شرکت های ارائه دهنده خدمات 

ابری به ویژه ارائه دهندگان سرویس به عنوان خدمت 

)SaaS(، تعریف درست و مشخص از شیوه ی نگهداری 

و تهیــه کپــی پشــتیبان از داده های مشــتری اســت. 

هم چنین در زمان بروز مشــکالت غیرمترقبه، شــرکت 

ارائه دهنده باید ضمانت کند که دیتای مشتریان برای 

حداکثر چه مدتی )معموال برحسب ساعت یا بدترین 

حالت برحســب روز اســت( ممکن است از دست برود 

کــه اصطالحــا بــه آن Recovery point objective یا 

RPOمی گویند. 

شــرکت های ارائــه دهنده برای رســیدن به ســطح 

باالیی از RPO  و امکان ارائه ضمانت در این مورد، الزم 

است زیرساخت های متفاوتی تهیه کنند. برای نمونه، 

این شــرکت ها الزم اســت قبــل از هر چیــز در طراحی 

زیرســاخت های خود، انواع متفاوتی از افزونگی ها را در 

نظر گرفته باشــند. این افزونگی هــا کمک می کنند در 

صورت بروز مشــکل در بخشی از زیرساخت ها، مانند 

سرورها، دیسک ها و موارد دیگر، بخش افزونه معادل، 

مســئولیت بخش دارای مشــکل را بر عهــده بگیرد و 

عمال مشــکلی برای کل سیســتم و در نتیجه مشتری 

ایجاد نشــود. افزونگی در سیستم ها و ساختار IT، به 

مواردی گفته می شود که برای یک کار خاص، دو یا چند 

نمونه مشابه وجود دارد که کار یکسان انجام می دهند 

و در مــوارد لزوم می توانند نقــش یکدیگر را ایفا کنند. 

بــه عنوان مثال، اگر یک سیســتم بــه 500 وات انرژی 

احتیاج داشــته باشــد، در طراحی ها از دو منبع تغذیه 

500 واتی استفاده می شود که در صورت بروز مشکل 

برای یکی، دومی، نقش آن را ایفا کند و سیســتم در کل 

دچار مشکل نشود. 

 همچنین زیرساخت های این شرکت ها باید همیشه 

برای شرایط اجتناب ناپذیر نیز طراحی مشخصی داشته 

باشــند. برای نمونه؛ شرایطی که در آن افزونگی ها نیز 

ممکن است دچار مشکل شــوند، سرورهای متفاوت 

با هم از دسترس خارج شوند و حوادث طبیعی مانند 

ســیل، زلزله، آتش ســوزی ها و دیگر بالیای طبیعی که 

ممکن است یک ناحیه از کشور را تحت تاثیر قرار دهند 

یا زیرساخت های موجود منطقه را به کلی از بین ببرند. 

برای چنین شــرایطی الزم است طراحی های مشخصی 

مانند انتقال کپی های پشــتیبان به مناطق جغرافیایی 

دیگر در بازه های زمانی مشــخص، ایجاد ســاختارهای 

توزیع شده  و موارد دیگر نیز در طراحی ساختار رایانش 

ابری در نظر گرفته شده باشد. 

ســاختارهای توزیع شــده، به این مفهوم اســت که 

سرورها، مراکز داده  و... در چند محل جغرافیایی وجود 

دارند و این موارد با هم در ارتباط هستند. داده ها نیز 

در هر محل به شکل  هم زمان وجود دارند تا در صورت 

بروز مشکل، از دیگر محل ها استفاده شود و مشکلی 

برای سیستم ها ایجاد نشود که در واقع نوعی افزونگی 

در سطوح باالتر است.

آیــا همــه شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات 

ابری، این شــرایط را در نظر می گیرند؟ پاسخ این 

پرســش منفی است. هر شرکتی بسته به هزینه 

و منفعت موجود برای خود و مشــتریان بالقوه، 

ممکن است همه یا بخشی از موارد اشاره شده 

را در نظر گرفته باشــد یا حتی هیچ یک از موارد را 

در نظر نگرفته باشــد. هرچند شرکت های معتبر 

ارائه دهنــده راهکارهــای نرم افزاری ابــری، الزاما 

می بایســت تمــام موارد فــوق را در طراحی خود 

مدنظر گرفته باشند. 

مهم ترین و بهترین راه اطمینان از این موضوع که 

تا چه حد موارد فوق در طراحی زیرساخت ابری در نظر 

گرفته شده است، بررسی وجود عبارت »تعهد نگهداری 

داده های مشتریان« و مشخص بودن میزان RPO در 

قرارداد است.

رایانشابریبستریامنبرایدادههایمشتری
سینا حسن پور/ مدیر پشتیبانی فنی همکاران سیستم
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مرکزهمایشهای
برجمیالدتهران

خارجی، به راحتی می توانیم به سیستم مالی دسترسی 

داشته باشیم و گزارش های مورد نیازمان را از سیستم 

اســتخراج کنیم. همچنین نمایندگی های ما در ســایر 

شهرها هم می توانند از نرم افزار مالی با همان کیفیت 

دفتر مرکزی استفاده کنند. کارشناسان مالی در مواقع 

ضروری امکان اســتفاده از نرم افزار در زمان های خارج 

از ســاعات اداری و در خارج از دفتر شــرکت را هم دارند 

که این موضوع باعث افزایش سرعت عمل واحد مالی 

شده و در مواقع ضروری کمک بزرگی به ما کرده است.«

ویژه نامه اختصاصی


