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از مهم ترین ویژگی های کسب وکارهای امروزی، شرایط بیش 

از پیش رقابتی سازمان ها و شرکت ها در ربودن گوی سبقت 

در عرضه محصوالت و خدمات به مشتریان است. امروزه، 

سازمان های هوشمند نقش رضایت مشتریان در موفقیت 

آن ها می دانند که  به خوبی درک کرده اند.  را  کسب وکار خود 

طیف  که  است  چند وجهی  موضوع  یک  مشتریان  رضایت 

وسیعی از فعالیت ها از تعریف و طراحی محصول مناسب، 

از  پس  خدمات  گسترده  پوشش  و  عرضه  باکیفیت،  تولید 

فروش و برقراری ارتباط دو طرفه مستمر با مشتریان را در بر 

می گیرد. اما سازمان ها چگونه این گستره ی وسیع فعالیت ها 

را مدیریت و برای خود مزیت رقابتی ایجاد می کنند؟

انسان ها  که  همان طور  امروز  دنیای  که  است  این  واقعیت 

سمت  به  کلی  مفاهیم  و  عمومی  دانش های  داشتن  از  را 

داده  سوق  خاص  دانش های  فراگیری  و  شدن  متخصص 

به  هم  را  شرکت ها  وسیع تر،  اجتماعی  سطح  یک  در  است، 

زیادی  شرکت های  امروزه  است.  داده  سوق  مسیر  همین 

محصوالت یا خدمات مشابه تولید و عرضه می کنند؛ اما اگر 

در عرصه رقابت قرار داشته باشند و مرزهای جغرافیایی یا 

قواعد محلی آن ها را محدود نکرده باشد، موفقیت شان در 

گروی تمایز و تعالی رویکرد آن ها در خلق یا ارائه ارزش برای 

مشتریان شان است.

و  فرایندها  انسانی،  سرمایه های  ارزش،  خلق  ایده های 

ابزارها، محورهای اصلی ایجاد و تکرار موفقیت در سازمان ها 

از  هریک  درباره ی  گسترده ای  و  متنوع  مباحث  که  هستند 

و کسب و کار مطرح شده  ادبیات مدیریت  در  این مولفه ها 

است.  اگر از دو مقوله اول که بنیاد وجودی کسب و کار را شکل 

نقش  آن ها  پیش برد  ابزاهای  و  فرایندها  بگذریم،  می دهند 

متناسب سازی فرایندها
و نرم افزارهای سازمانی

محسن طالیی
مدیرعامل شرکت اطالعات مدیریت/ عضو هیئت مدیره همکاران سیستم

تعیین کننده ای در تعیین سرنوشت سازمان ها ایفا کرده اند. 

سازمان ها  همه ی  آیا  که  می شود  مطرح  پرسش  این  حال 

فرایندهای کاری خود را بدون توجه به کسب و کارهای مشابه 

از ابتدا طراحی می کنند؟ پاسخ این سوال منفی است. در  و 

استفاده  دسترس  در  تجربه های  بهترین  از  شرکت ها  واقع 

تغییرات خاص  آمادگی،  ایجاد  با  و  زمان  به مرور  و  می کنند 

خود را به فرایندهای از پیش ایجادشده اعمال می کنند.

یکی از روش های اصلی استفاده از این تجارب موفق فرایندی 

از  استفاده  قالب  در  آن ها  به کارگیری   ،)Best Practices(

و  کنترل  ابزارهای  عنوان  به   )ERP( سازمانی  نرم افزارهای 

مدیریت اجرای فرایندها است. این موضوع، از حدود دو دهه 

پیش آغاز شده و امروزه مسیر تکاملی مناسبی را طی کرده 

است. اما این استفاده از فرایندهای تجربه شده می تواند با 

خلق ارزش متمایز که قبال مطرح شد، در تناقض باشد. برای 

 )Customization( متناسب سازی  مفهوم  مشکل،  این  رفع 

پوشش  برای  زیرساخت هایی  ایجاد  و  سازمانی  نرم افزارهای 

نیازمندی های این موضوع مطرح شد. 

اگرچه متناسب سازی در نرم افزارهای سازمانی امروزه امری 

هنوز  اما  است،  کسب و کارها  اولیه  نیازهای  جزو  و  عادی 

یک  چگونه  اینکه  دارد.  همراه  به  را  خود  خاص  چالش های 

شناسایی  را  متناسب سازی  قابلیت  با  سازمانی  نرم افزار 

کنیم؛ چگونه آن را توسط شرکت تولیدکننده یا خودمان یا 

یک مجری طرف سوم )Third Party( متناسب سازی کنیم و 

چگونه این مجموعه کارهای خاصی که فقط برای کسب وکار 

پرسش هایی  از  کنیم؛  نگهداری  را  است  شده  طراحی  ما 

هستند که در ادامه و در مقاالت این شماره از مجله آیند به 

آن می پردازیم. 
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طبق تعریف همر و چمپی1  فرایندهای سازمانی مجموعه ای 

از فعالیت های ساختاریافته هستند که یک یا چند ورودی را 

ارزش آفرین برای ذی نفعان فرایندها  تبدیل به خروجی های 

فرایندها در  و بهبود  با توسعه مفهوم مدیریت  می کنند. 

نظیر  اهدافی  با  نیز  ایرانی  سازمان های  بین المللی،  سطح 

مراحل  با  ارزش آفرین  و  مفید  فعالیت های  آمیختگی  حذف 

عملیات  تنگناهای  و  موانع  رفع  بی هدف،  و  تکراری  اضافی، 

توانمندی های  و  ظرفیت ها  از  بهینه  استفاده  و  سازمان 

افراد و گروه های کاری به سمت فرایند محوری و استفاده از 

فناوری هایی هم چون BI ،BPMو ERP رفته اند. با وجود رونق 

و شکوفایی روزافزون مفهوم مدیریت فرایند در سازمان های 

ایرانی، آشنایی ناکافی با الزامات، روش ها، محدوده راهکارها 

و نیز بررسی وضعیت بلوغ سازمان برای اجرای آن، آغازهایی 

این پروژه ها  اثربخش برای  پایان هایی نه چندان  پرشکوه و 

در  ابتدا  از  که  تحول گرا  مدیران  از  بسیاری  است.  زده  رقم 

آگاهی  عدم  نتیجه  در  بوده اند  پیشرو  رویکرد  این  استقرار 

رفتن  بین  از  موجب  فرایند،  مدیریت  اجرای  چالش های  از 

هزینه های هنگفت مالی، زمانی و انسانی در سازمان شده و 

باعث شده اند که این پروژه های بیش تر گران قیمت؛ به جای 

را به سازمان ها  باری سنگین  به پیشرفت مجموعه،  کمک 

تحمیل کنند.

در این مقاله ضمن مروری بر چالش های عمده سازمان ها 

اساس  بر  فرایند،  مدیریت  نظام  استقرار  موضوع  در 

تجربیات واقعی سازمان های ایرانی، پیشنهادهایی عملیاتی 

را برای اجرای موفق آن ارائه می کنیم.

نظام مدیریت فرایندها و چالش های 
استقرار آن در سازمان های ایرانی

عبدالهادی ضرابی
دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه عالمه طباطبایی

فرایندها در چه جایگاهی از سازمان قرار دارند؟

در ابتدا الزم است جایگاه فرایندها در یک سازمان شناخته 

استراتژی ها،  با  آن  تنگاتنگ  ارتباط  از  درستی  درک  و  شده 

ساختار سازمان، سیستم ها و زیرساخت های آی تی به وجود 

آید. در رأس هرم زیرساخت های مدیریتی سازمان ها، تدوین 

تعیین  و  چشم انداز  اهداف،  مأموریت ها،  استراتژی ها، 

مسیر حرکت سازمان قرار دارد. پس از آن الزم است همه ی 

منابع سازمان و به ویژه ساختار سازمانی در راستای تحقق 

استراتژی ها سازمان دهی شوند. همان طور که در شکل زیر 

بستر  می توانند  استاندارد  فرایندهای  می شود،  مشاهده 

در  اطالعاتی  یکپارچه  سامانه های  استقرار  برای  را  مناسبی 

سازمان فراهم کنند و مرجع معتبری برای ممیزی و ارزیابی 

عملکرد واحدها باشند. 

در چه بخش هایی با چالش مواجه می شویم؟

خود  خاص  نیازهای  و  شرایط  بر  بنا  ایرانی  سازمان های 

تجربیات موفق و ناموفقی را در استقرار مدیریت فرایند در 

قالب چارچوب اشاره شده یا چارچوب های مشابه داشته اند 

است.  داشته  همراه  به  را  خود  خاص  دالیل  تجربه  هر  که 

کشور  کسب وکار  فضای  در  واقعی  تجربیات  اساس  بر 

اصلی  چالش های  می توان   90 دهه  و   80 دهه  اواخر  در 

سازمان ها را در 4 حوزه کالن مشخص شده در شکل روبرو 

که هرکدام شامل زیربخش هایی هستند، دسته بندی کرد. 

در این مقاله به طرح چالش ها و راهکارهای مدیریتی آن ها 

مدیریت  در  موفقیت  یا  شکست  واقعی  نمونه  یک  ارائه  و 

چالش های هر حوزه می پردازیم.

1- حاکمیت فرایندها در سازمان

کشور،  در  کسب وکار  محیط  تغییرات  سرعت  به  توجه  با 

اهداف،  راستای  در  باید  سازمانی  فعالیت های  همه ی 

طراحی  باشد.  سازمان  کالن  استراتژی های  و  مأموریت ها 

تأثیر  سازمان  استراتژی های  از  باید  نیز  سازمانی  ساختار 

گرفته و بر اساس اهداف تعیین شده اجرایی شود. 

بلوغ  از  در هر سازمان، سطوح مختلفی  که   است  گفتنی   

فرایندی وجود دارد. در این حالت باید پیش از تعریف پروژه 

با یک معیار کامال تخصصی سطح بلوغ واحدهای مختلف 

مدیریت  و  حاکمیت  استراتژی های  و  شناسایی  را  سازمان 

فرایند را بر اساس آن تعریف کرد. 

مدیریت  پروژه  ملموس  دستاوردهای  مهم ترین  از  یکی 

رویکرد  به  توجه  با  سازمانی  ساختار  اصالح  فرایندها، 

از  بیش  سازمان  مختلف  واحدهای  است.  فرایندمحوری 

از تغییر ساختار  را درک کنند،  اینکه اصالح فرایندهای خود 

تأثیر می پذیرند و این مهم یکی از چالش های کلیدی است 

که باید به شکلی درست در سازمان اجرا شود.

نمونه آن را می توان در اجرای ناقص پروژه مدیریت و بهبود 

بزرگ  از شرکت های  یکی  در  اواسط دهه 1390  در  فرایندها 

فعال در صنعت لجستیک دید. در این شرکت با وجود اجرای 

به  فرایند،  حاکمیت  نظام  استقرار  و  بلوغ  ارزیابی  مناسب 

از  انتظار  مورد  نتایج  سازمانی،  ساختار  اصالح  عدم  دلیل 

پیاده سازی پروژه، به دست نیامد.  

نفر(،  هزار   30 از  )بیش  شرکت  این  در  پرسنل  باالی  تعداد 

و  بود  کرده  تبدیل  زنده  موجودیت هایی  به  را  فرایندها 

همین امر لزوم مداوم به روزرسانی و بازطراحی را با توجه 

به نیاز به زیرساخت های فناوری اطالعات و نیروی انسانی 

زیاد، پیچیده و مشکل کرده بود. در مجموع می توان گفت، 

عدم سازمان دهی ساختار و فرایندهای شرکت به شکلی که 

متناسب با نیازها باشد، منجر به هدررفت هزینه ها در  این 

پروژه شد.

هم راستایی با استراتژی هااصالح ساختار سازمانی سنجش بلوغ فرایندی

 1. Hammer M., and Champy J., Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution.
 New York, NY: HarperBusiness, 1993.
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2- ابزار و چارچوب  فرایندها

فرایند بسیار حیاتی  قالب های مدیریت  و  نرم افزار  انتخاب   

با  آن  بودن  نامتناسب  و  ابزار  درست  انتخاب  عدم  است. 

با  جراحی  عمل  یک  انجام  با  می توان  را  سازمان  نیازهای 

عدم  به  توجه  با  کرد.  مقایسه  ناکارآمد  و  اولیه  ابزارهای 

تمایل سازمان های ایرانی به سرمایه گذاری در نرم افزارهای 

فرایندی  رویکرد  شکست  تجربیات  عملیاتی،  و  زیرساختی 

دلیل  به  سازمان ها  که  مواقعی  در  که  است  داده  نشان 

به  نداشتن  تسلط  و  سهل انگاری  بی مورد،  صرفه جویی 

اهمیت این مورد از ابزارهای رایگان، ضعیف یا قفل شکسته 

استفاده می کنند، پروژه ها دچار ریسک های زیادی می شوند.

از سوی دیگر هرگونه طراحی فرایند باید بر روی یک بستر 

چارچوب  این  شود.  انجام  سازمان  مدل سازی  مفهومی 

و  بوده  سازمان  فعالیت های  مرجع  مدل  دربرگیرنده 

برای   APQC مانند  بین المللی  مرجع  مدل های  از  می تواند 

سازمان های  برای   BRM خدماتی،  و  تولیدی  شرکت های 

و  ارتباطی  صنایع  برای   eTOM عمومی،  خدمات  و  دولتی 

برای   BIAN و  اطالعات  فناوری  حوزه  برای   ITIL مخابراتی، 

صنعت بانکداری الگوبرداری شود. در یک سازمان بزرگ نیز 

مانند یک ساختمان پیش از بررسی گردش کارها و تدوین 

و اجرایی کردن آن ها حتما باید ساختار شکست فرایندها و 

الیه بندی آن ها مشخص باشد. 

فرایندهای  مدیریت  نرم افزارهای  مناسب  انتخاب  نتیجه 

کسب و کار برای مدل سازی و مکانیزه کردن فرایند در اواخر 

بزرگ ترین  از  یکی  در   90 دهه  نخست  سال های  و   80 دهه 

باوجود  که  است  شده  موجب  کشور،  نظارتی  نهادهای 

صرف بودجه زیاد برای خرید و راه اندازی زیرساخت مدیریت 

فرایند، تغییر بزرگی در عملکرد سازمان و رویکرد واحدهای 

اجرایی انجام شود و بهره وری باالی سازمان، سرمایه گذاری 

کامال  را  قدرتمند  ابزار  این  راه اندازی  برای  شده  انجام 

موجب  مناسب  راهکار  انتخاب  است.  کرده  توجیه پذیر 

فعالیت  از  دهه  یک  تقریبا  گذشت  از  پس  که  است  شده 

این سامانه، تصمیمات کالن سازمان بر اساس خروجی ها 

اثربخشی  و  شود  گرفته  فرایند  مدیریت  ابزار  داده های  و 

نظام مدیریت فرایندها موجب توجیه هزینه های بیش تر و 

بهبود زیرساخت ها به شکل مستمر شده است.

3- طراحی و اجرای فرایندها

از  پس  رشد،  حال  در  سازمان های  موفقیت  عوامل  از  یکی 

شناخت وضعیت جاری خود، استفاده از تجربیات بین المللی 

و داخلی با روش الگوبرداری2  است. به عبارت دیگر می توان 

از تجربیات دیگران که فرایندهای مشابهی داشته و سال ها 

بر روی بهبود آن ها کار کرده اند، استفاده کرد. این امر به ما 

کمک می کند تا به جای صرف زمان و هزینه بسیار زیاد برای 

بهبود فرایند، از تجربیات دیگران استفاده کرده و فرایندهای 

از  استفاده  یادگیری  روش  بهترین  دهیم.  بهبود  را  خود 

از  الگوبرداری  و  ساختاریافته  و  استاندارد  متدولوژی های 

روش هایی مانند متدولوژی TRADE است. 

پروژه ها،  موفقیت  کلیدی  نکات  از  یکی  دیگر  سوی  از 

فرایندهاست  درست  انتشار  و  استاندارد  مستندسازی 

به شکلی که با حمایت مدیران ارشد سازمان، امکان ابالغ، 

جاری سازی فرایندها و پایش اجرای آن ها به وجود آید. یکی 

اتصال  سازمان،  در  فرایندها  جاری  حیات  کلیدی  عوامل  از 

مدیریت عملکرد به شاخص های فرایندی است. اگر عملکرد 

سازمان در طول اجرای فرایندها ارزیابی نشود، شاخص های 

طراحی شده بی فایده خواهند بود.

تجربه موفق یکی از شرکت های بزرگ ایرانی فعال در صنعت 

نیروگاهی کشور در اواخر دهه 80  نشان داده است که برای 

اجرایی شدن نتایج پروژه در سازمان حمایت مدیران ارشد 

اجرایی مناسب عمل کند.  می تواند به عنوان یک ضمانت 

در این سازمان نظام پرداخت کارانه پرسنل به نتایج اجرای 

و  شده  متصل  فرایندی  شاخص های  ارزیابی  و  فرایندها 

فرایندها با حمایت مدیران ارشد و همکاری همه ی کارکنان، 

اینکه؛  نتیجه  است.  جاری  شرکت  روزانه  فعالیت های  در 

اجرای  به  متعهد  را  خود  سازمانی  مختلف  رده های  همه  

فرایندها دانسته و در صورت تغییر در رویه ها، فرایندها و 

شاخص های عملکردی اقدام به اصالح فرایندها و پیشنهاد 

تغییرات به واحد مدیریت سیستم ها و فرایندهای شرکت 

برای بهبود و انتشار مجدد آن به شکل متمرکز می کنند. 

...
عدم انتخاب درست ابزار و 

نامتناسب بودن آن با نیازهای 
سازمان را می توان با انجام یک 
عمل جراحی مهم با ابزارهای 
اولیه و ناکارآمد مقایسه کرد.

یکی از نکات کلیدی موفقیت 
پروژه ها، مستندسازی استاندارد 

و انتشار درست فرایندهاست 
به شکلی که با حمایت مدیران 

ارشد سازمان، امکان ابالغ، 
جاری سازی فرایندها و پایش 

...اجرای آن ها به وجود آید.

انتخاب چارچوب مناسب
ارزیابی

شاخص های فرایندی الگوبرداری از بهترین هاانتخاب ابزار مدیریت فرایند حمایت مدیران ارشدتغییر رویکرد سازمان

...

...

2. Benchmarking
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 4- بهبود سازمان و فرایند 

از  درست  درک  از  پیش  سازمان  بهبود  برای  پیشنهاد  ارائه 

جاری  فرایندهای  درست  مستندسازی  و  موجود  وضعیت 

فرایند  مدیریت  نظام  استقرار  در  مخرب  اشتباهات  از  یکی 

است. بهبود فرایندها در سازمان با تفکری که آن را به وجود 

حرفه ای  تیم  یک  همواره  و  نیست  انجام  قابل  است  آورده 

درگیر  کامل  به طور  فرایندها  پروژه مدیریت  در طول  باید 

داده  نشان  تجربه  باشند.  پروژه  بهبود  قابل  نقاط  پایش 

است که حضور این تیم سوم )داخلی یا بیرونی( به عنوان 

بهبود کمک شایانی  تفکر  به  فرایندها  بهبود  متخصصین 

کرده و باعث می شود فارغ از عملیات اجرایی به بهینه سازی 

فرایندها نزدیک تر شویم.

عدم  فرایندها  مدیریت  پروژه  بزرگ  چالش های  از  یکی 

که  افرادی  است.  تغییر  از  سازمانی  واحدهای  استقبال 

انجام  مشخصی  شیوه ی  به  را  کار  یک  متمادی  سال های 

و  نداشته  خود  رویه ی  تغییر  به  عالقه ای  هیچ  می داده اند 

بپذیرند،  را  فرایندها  متخصصین  منطق  کالم  در  اگر  حتی 

در  که  است  حالی  در  این  نمی کنند.  استقبال  تغییر  این  از 

انتظار تغییر  پروژه مدیریت فرایند  از  سوی دیگر همیشه 

محسوس در سازمان می رود، در صورتی که متخصصین با 

هدف افزایش امکان اجرایی شدن فرایند و کاهش مقاومت 

تغییرات  از بخش های سازمان  برخی  فرایند، در  واحد مالک 

کمی را اعمال می کنند.

ادامه  مستمر  طور  به  باید  سازمان  در  فرایندها  بهبود 

داشته باشد. به عبارت دیگر پروژه باید با تصمیم مدیران 

ارشد سازمان آغاز شده و سپس با همراهی بدنه سازمان 

و واحدهای مدیریت فرایند، به طور همیشگی در حال اجرا 

بقا  هدف  پیچیدگی،  سطح  که  بزرگ  سازمان های  در  باشد. 

زنده تشبیه می شود؛ همیشه  به یک موجود  آن  و بهبود 

الزم است تا بهبود فرایندها به شکل مستمر وجود داشته 

باشد.

دهه  اواسط  در  کشور  فعال  بانک های  از  یکی  نمونه،  برای 

با  اجرا کرد.  را  پروژه ی بهبود فرایندها و تحول دیجیتال   90

توجه به عدم انتخاب متخصصین مناسب بهبود فرایندها 

و تصمیم به اجرای پروژه بدون بهره گیری از آنان مشکالتی 

در  اختالل  نابالغ،  فرایندی  چارچوب  و  ابزار  انتخاب  مانند 

دوباره کاری های  اطالعات،  فناوری  با  مرتبط  پروژه های 

متعدد در پروژه فرایند و در انتها عدم تغییر اثرگذار و بهبود 

درس آموخته  آمد.  وجود  به  بانک  عملکرد  در  محسوس 

مفاهیم  دانستن  که  است  این  بانک  این  شکست  تجربه 

بهبود  پروژه  اجرای  در  توانمندی  به  فرایند منجر  مدیریت 

نشده و الزم است تا یک فرد متخصص که تجربیات شکست 

داشته  و صنایع مختلف  در سازمان ها  را  پروژه  و موفقیت 

و  تخصصی  خدمات  ارائه  پروژه،  راهبری  مسئولیت  باشد، 

عهده  بر  را  فرایند  مدیریت  سازمانی  واحد  توانمندسازی 

داشته باشد.

جمع بندی 

کالن  دغدغه های  و  چالش ها  مهم ترین  شد  گفته  آن چه 

موجود در استقرار نظام مدیریت فرایندها در سازمان های 

که  است  گفتنی  پرداختیم.  آن  به  اختصار  به  که  بود  ایرانی 

اصول  و  سازمانی  فرایندهای  مدیریت  مفاهیم  با  آشنایی 

در  پروژه  اجرای  برای  الزم  شرطی  اگرچه  آن  اجرای  قواعد  و 

تجربیات  نیست.  کافی  عنوان  هیچ  به  اما  است  سازمان ها 

برخی  که  است  داده  نشان  ایرانی  سازمان های  در  متعدد 

چارچوب  و  مرجع  مدل  انتخاب  هم چون  کلیدی  عوامل 

بین المللی مناسب، تیم کاری قدرتمند و ابزار کارا می توانند 

انجام  پروژه  حرکت  مسیر  اصالح  جهت  در  شایانی  کمک 

مدیریت  مناسب  نرم افزار  عوامل،  این  میان  در  دهند. 

و  مدیریت  اتصال  نقطه  عنوان  به  سازمانی  فرایندهای 

عملیات  بین  پیوستگی  ایجاد  با  می تواند  اطالعات  فناوری 

ضامن  یک  عنوان  به  آن  حیاتی  سیستم های  و  سازمان 

آن  به  درست  توجه  که  کند  عمل  فرایندها  اجرای  موفقیت 

زده  رقم  ایرانی  سازمان های  در  را  بسیاری  موفق  تجربیات 

است.

...
بهبود فرایندها در سازمان باید 
به طور مستمر ادامه داشته 

باشد. به عبارت دیگر پروژه باید 
با تصمیم مدیران ارشد سازمان 

آغاز شده و سپس با همراهی 
بدنه سازمان و واحدهای 
مدیریت فرایند، به طور 

همیشگی در حال اجرا باشد.

...

همکاری با متخصصانبهبود مستمر فرایندها روال مدیریت تغییر
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سـمت اهـداف سـازمان حرکت می کنـد. کارکردهـا و تعامالت 

سـازمانی مبتنـی بـر فرایند، مزایای بی شـماری را بـه ارمغان 

مـی آورد و منجـر بـه تسـهیل ارتباطـات سـازمانی، تسـریع 

تراکنش هـا و فعالیت هـای سـازمانی و کاهـش هزینه هـای 

مرتبـط بـا زنجیـره ارزش سـازمان می شـوند.

اتخـاذ یـک راهبـرد مناسـب بـرای مدیریـت  ایـن وجـود،  بـا 

را  متعـددی  چالش هـای  کسـب وکار،  فرایندهـای  بهینـه 

فراینـدی  گلوگاه هـای  حـذف  و  شناسـایی  دارد.  همـراه  بـه 

در  عمـده ای  چالـش  آن،  بـا  مرتبـط  هزینه هـای  کاهـش  و 

کـه  صورتـی  در  می آیـد.  شـمار  بـه  کسـب وکار  فرایندهـای 

چنـد فراینـد بـه یـک فعالیـت واحـد منتـج و مرتبـط شـوند 

و آن فعالیـت، دارای نقصـان بـوده و یـا زمان بـر باشـد، کلیـه 

فرایندهـا دچـار وقفه شـده و هزینه هـای گزافی به سـازمان 

تحمیـل خواهـد شـد. ایـن چالـش، برنـد و جایـگاه سـازمان 

در بـازار را نیـز تحت الشـعاع قـرار خواهد داد. یکـی از بهترین 

از  ناشـی  چالش هـای  و  هزینه هـا  کاهـش  بـرای  روش هـا 

تجـارب  از  اسـتفاده  فراینـدی در سـازمان ها،  پیچیدگی هـای 

فرایندهـای  مدیریـت  شـده  تجربـه  راهکارهـای  و  بهینـه3 

اسـت. مختلـف  سـازمان های  در  کسـب و کار4 

نکته دوم در ارتباط با مدیریت بهینه فرایندهای کسب وکار، 

هم راسـتایی ایـن فرایندهـا بـا اهـداف و راهبردهای سـازمان 

اسـت. ارتباط مناسـب میـان فرایندها و راهبردها و نگاشـت 

مسـتقیم خروجـی فرایندهـا با پیشـبرد هر راهبرد سـازمان، 

فرایندهـای  مدیریـت  متعـدد  مزایـای  کسـب  بـه  منجـر 

کسـب و کار خواهـد شـد. در این زمینـه نیز، تجـارب بهینه به 

نـگاه فراینـدی بـه کارکردهای سـازمان و یکپارچه سـازی آن ها 

پیـش روی  را  متعـددی  مزایـای  نرم افـزاری،  راهکارهـای  بـا 

مدیـران سـازمان قـرار می دهـد. ایـن رویکـرد، چالش هایـی را 

نیـز در آغـاز راه بـه دنبـال خواهـد داشـت کـه در طـی زمـان 

و بـا پیاده سـازی اصولـی و کامـل راهـکار مدیریـت فراینـد 

کسـب وکار، مرتفـع خواهنـد شـد و مزایـای ایـن راهـکار بـه 

خوبـی آشـکار خواهـد شـد. 

در بسـیاری از مواقع، فعالیت ها و وظایف سـازمان شـناخته 

شـده نیسـتند و یـا فهرسـت و جزئیـات مشـخصی از آن هـا 

وجـود نـدارد. هم چنیـن، قواعـد کسـب وکار دچـار تناقضـات 

بـه  غیرفراینـدی،  فضـای  در  کـه  هسـتند  نقصان هایـی  و 

بـدون  فرایندهـا  طراحـی  نیسـتند.  حـل  قابـل  سـهولت 

اسـتفاده از راهکارهـای نرم افـزاری کارآمـد و موثـر، از دیگـر 

چالش هـای جـدی فرایندمحـوری در سـازمان ها بـه شـمار 

می آیـد. در صورتـی کـه سـازمان ها، از راهکارهـای مدیریـت 

فراینـد کارآمـد به همـراه بهترین تجارب صنعـت بهره گیرند 

و نقشـه راهـی مشـتمل بـر زیسـت بوم جامـع نرم افزارهـای 

پروژه هـای  موفقیـت  باشـند،  داشـته  اختیـار  در  سـازمانی 

مدیریـت فراینـد و دسـتیابی بـه مزایای این راهـکار تضمین 

شـده خواهـد بـود.

)BPM Solution( راهکار مدیریت فرایندهای کسب وکار

فرایندهای کسـب وکار، بنیان اساسـی سـازمان را شـکل داده 

و بـه آن هویـت می بخشـند. سـاختار یـک سـازمان از طریق 

فرایندهـای در هـم تنیـده و پیوسـته، عملیاتـی شـده و بـه 

راهکار و معماری مدیریت 
فرایندهای سازمانی

ایمان رئیسی وانائی
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

دکتری مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه تهران

کمـک سـازمان می آیند.

بـه  مطلـوب  و  بهینـه  تجـارب  گذشـته،  دهـه  دو  طـی 

مختلـف  نرم افـزاری  راهکارهـای  در  و  مستندسـازی  تدریـج 

پیاده سـازی شـده اند. امـروزه شـرکت های بـزرگ نرم افـزاری، 

در  هـزاران مشـتری  از  آمـده  بـه دسـت  تجـارب  مبنـای  بـر 

صنایـع مختلـف، قـادر به ارائـه راهکارهای مطلـوب مدیریت 

کارکردهـای  و  قواعـد  اسـاس  بـر  کسـب وکار  فرایندهـای 

سـازمانی خـاص هـر یـک از مشـتریان در صنایـع مختلـف 

 . هسـتند

BPM زیست بوم راهکارهای سازمانی و جایگاه

کارکردهـای کسـب وکار طـی دهه هـای گذشـته  فرایندهـا و 

بـرای  مختلفـی  نرم افزارهـای  از  و  شـده اند  مکانیـزه 

ذخیره سـازی، بازیابـی و پردازش داده های فرایندی اسـتفاده 

می شـود. ایـن داده ها توسـط راهکارهای نرم افـزاری مختلف 

تولید شـده و در طی چرخه حیات خود، بارها توسـط کاربران 

و مدیـران مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. برخـی از راهکارهای 

سـازمانی مرتبـط بـا زیسـت بوم مدیریت فرایندها به شـرح 

را  داده هـا  از  وسـیعی  حجـم  راهکارهـا،  ایـن  هسـتند.  زیـر 

تولیـد کـرده و بـه عنوان زیرسـاخت تولیـد، بازیابـی، پاالیش 

و اسـتفاده از داده در سـازمان مطـرح هسـتند: 

• سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

)Enterprise Resource Planning(

• سیستم مدیریت زنجیره تامین

)Supply Chain Management(

• سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان

)Customer Relationship Management(

)Business Intelligence( هوشمندی کسب وکار •

• زیرساخت مدیریت داده توسط زنجیره بلوک

)Data Management through Blockchain

• تحلیل های پیشرفته و یادگیری ماشینی

)Business Analytics and Machine Learning(

)Big Data Management( مدیریت داده های عظیم •

• رایانش ابری و رایانش لبه ای

)Cloud Computing and Edge Computing(

• مدیریت داده های اینترنت اشیاء 

)IoT Sensor Data Management(

 3. Best Practices
 4. BPM Solutions
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مشـاوره ای  رویکـردی  کسـب وکار،  فرایندهـای  مدیریـت 

شـده  ذکـر  راهکارهـای  تمامـی  بـا  کـه  اسـت  نرم افـزاری  و 

ایجـاد  بدین گونـه  ارتبـاط  ایـن  اسـت.  ارتبـاط  و  تعامـل  در 

می شـود کـه داده هـا در فرایندهـای کسـب و کار بـه گـردش 

مدیریـت  راهکارهـای  توسـط  فرایندهـا  ایـن  درمی آینـد. 

و  شـده  سـازمانی  گـردش  وارد  خـودکار  شـکل  بـه  فراینـد 

ایـن امـر منجـر بـه کاهـش اتـالف زمـان و بهبـود دقـت در 

در  فرایندهـا  از  مجموعـه ای  می شـود.  فعالیت هـا  انجـام 

قالـب یـک راهـکار نرم افـزاری، بـر بسـتر رایانـش ابـری و یا بر 

بسـتر شـبکه سـازمان، مورد اسـتفاده قرار می گیرند و کلیه 

داده هـا و تاریخچـه فعالیت های فراینـدی در پایگاه داده های 

رابطـه ای و یـا داده هـای عظیـم، ذخیره سـازی شـده و مـورد 

می گیرنـد. قـرار  اسـتفاده 

تحلیـل ایـن داده هـا نیز بـا اسـتفاده از علـم داده و یادگیری 

ماشـینی5 انجام شـده و در صورت نیاز، امنیت نگهداشـت و 

گـردش داده هـا توسـط فنـاوری بالکچین تضمیـن می گردد. 

یکـی از زیرمجموعه هـای مهم و کارآمد علم داده و یادگیری 

ماشـینی در حوزه فرایندهای کسـب وکار، فرایندکاوی6 اسـت 

کـه بـه شـکل خـودکار، کاوش فرایندهـا و عملکـرد مدیریت 

فرایندهـای سـازمان را انجـام داده و گلوگاه هـا را شناسـایی 

و سـناریوهایی بـرای رفـع آن هـا پیشـنهاد می دهد. از سـوی 

دیگـر، در صورتـی که سنسـورهای اینترنت اشـیاء نیـز اقدام 

داده هـای  پایـگاه  در  داده هـا  ایـن  نماینـد،  داده  تولیـد  بـه 
مختلف ذخیره شـده و در تحلیل های پیشـرفته کسـب و کار7 

مورد اسـتفاده قـرار خواهنـد گرفت.

کسـب وکار،  فرایندهـای  مدیریـت  راهـکار  حقیقـت،  در 

در  توانمنـد  مدیریتـی  مشـاوره های  هدایـت  بـا  می توانـد 

زیسـت بوم تولیـد و مدیریـت داده و فرایندهـای سـازمانی 

مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و کارائـی و اثربخشـی راهکارهای 

نحـو  بـه  را  سـازمانی  زیسـت بوم  در  نرم افـزاری  مختلـف 

افزایـش  دهـد.  موثـری 

معماری راهکار جامع مدیریت فرایندهای کسب وکار

راهـکار جامـع مدیریـت فرایندهـای کسـب وکار بـه منظـور 

سـازمانی،  کارکردهـای  و  فرایندهـا  بهینـه  پوشـش دهی 

بـود: خواهـد  زیـر  مولفه هـای  شـامل 

• خدمات مشاوره برای طراحی بهینه فرایند و ارائه بهترین 

تجارب صنعت مورد نظر به مشتریان

• شناسایی جریان های داده در سازمان

)Data Flow Analysis(

• استخراج و تحلیل چالش ها و گلوگاه های فرایندی 

)Business Process Analysis(

• ارتباط یابی میان فرایندها، خدمات و اهداف کسب وکار 

)Service Design and Strategy Mapping(

• تدوین و مستندسازی فرایندهای بهینه و شاخص های 

کلیدی سنجش عملکرد فرایند

• طراحی فعالیت های استاندارد یا خاص سازمان بر مبنای 

فرایندهای مفهومی طراحی شده در گام قبل بدون نیاز به 

)Low Code( برنامه نویسی

• طراحی قواعد کسب و کار طبق اصول و گام های موفق 

طی شده در کسب وکار مشتری به همراه تجارب موفق 

داخلی و بین المللی

• طراحی فرایندهای سازمانی با استفاده از فعالیت ها و 

قواعد کسب وکار ایجاد شده در گام های قبل

• طراحی تنظیمات مکانیزه سازی گردش کار بر اساس 

ارتباط میان فرایندهای طراحی شده در گام قبل 

)Workflow Management(

• پیاده سازی گردش کار در سطح شعب سازمان 

)Workflow Execution(

• آغاز به کار فرایندها و پایش مستمر و لحظه ای آن ها 

به منظور حصول اطمینان از پایداری و کارایی عملکردی 

فرایندها

)History Analysis, Process Monitoring, and Mining(

• یکپارچه سازی فرایندها و داده ها

)Process and Data Integration(

• شبیه سازی نرم افزاری فرایندهای جدید و تحلیل 

فرایندهای موجود به منظور دستیابی به بهترین ترکیب 

فرایندها و حذف گلوگاه ها و نقاط ضعف فرایندی سازمان 

)Process Simulation and Analytics(

تخصص گرایی در مدیریت فرایندها

نحـو  بـه  فرایندهـا  و  فعالیت هـا  وظایـف،  کـه  صورتـی  در 

مطلـوب تعریـف نشـده و از بهتریـن تجـارب و ابزارهـای ایـن 

حـوزه اسـتفاده نشـود، کارآمـدی و موفقیـت فرایندمحوری 

از  کـه  اسـت  نیـاز  رو  ایـن  از  رسـید.  خواهـد  حداقـل  بـه 

متخصصـان حـوزه طراحـی فراینـد بـه همـراه نرم افزارهـای 

کارآمـد و پیشـرو بهـره گرفتـه شـود تـا بهتریـن راهکارها در 

اختیـار سـازمان قرار گیرنـد. برخی از ویژگی هـای متخصصان 

زیسـت بوم  در  فرایندهـا  بهینه سـازی  و  طراحـی  حـوزه 

از: عبارتنـد  کسـب وکار  فرایندهـای  مدیریـت 

• برقـراری ارتبـاط اثربخش بـا مدیران، سرپرسـتان و کارکنان 

سـازمان جهـت مدیریت تغییرات سـازمانی

• توانایـی عالـی در هدایـت و راهبـری پروژه هـای مدیریـت 

فراینـد و گـردش کار

• آشـنایی مطلـوب با شـاخص های کلیـدی فراینـد و تحلیل 

مسـتمر خروجی هـای پروژه 

• تضمیـن کیفیـت طراحـی و پیاده سـازی فراینـد بـر مبنـای 

و  پیشـین  پروژه هـای  در  شـده  آموختـه  تجـارب  بهتریـن 

کسـب وکار فراینـد  مدیریـت  نرم افزارهـای  بـر  تسـلط 

• دانـش عمیـق در خصـوص صنعتـی کـه راهـکار مدیریـت 

فرایند کسب و کار در آن پیاده سازی می شود. 

بـا  فراینـد  مدیریـت  راهـکار  یکپارچه سـازی  توانایـی   •

زیسـت بوم نرم افـزاری و زیرسـاخت مدیریـت داده سـازمان

امـکان  فراینـد،  راهکارهـای جدیـد مدیریـت  از  اسـتفاده  بـا 

بـه  نیـاز  بـدون  کسـب وکار  قواعـد  و  فرایندهـا  ایجـاد 

برنامه نویسـی و اسـتفاده از تخصـص فنـی خـاص فراهـم 

شـده اسـت. با ورود این نسـل از راهکارهای مدیریت فرایند 

بـه سـازمان ها، مزایـای آن هـا بیـش از پیـش بـرای مدیـران و 

کاربـران سـازمانی آشـکار شـده و در دسـترس خواهـد بـود.

...
در صورتی که وظایف، 

فعالیت ها و فرایندها به نحو 
مطلوب تعریف نشده و از 

بهترین تجارب و ابزارهای این 
حوزه استفاده نشود، کارآمدی 

و موفقیت فرایندمحوری به 
...حداقل خواهد رسید.

5. Data Science and Machine Learning
6. Process Mining
7. Business Analytics
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نمایندگـی یـا مدل هـای دیگـر بـه دنبـال پیاده سـازی صـرف 

ابزارهـای خارجـی بودنـد و دسـته ی دوم سـازمان هایی کـه 

بـه دنبـال نوشـتن ابزارهایـی از ابتـدا یـا مبتنـی بـر  ابزارهای 

متن بـاز بـرای عملیاتـی کـردن فرایندهای کسـب و کار بودند. 

تفکـر  ولـی  شـد،  دنبـال  نوظهـور  رونـد  ایـن  نیـز  ایـران  در 

حاکـم در کشـورهای پیشـرفته، بـه خوبـی در ارائه دهنـدگان 

و کسـب وکارهای ایرانـی شـکل نگرفـت. دلیـل ایـن موضـوع 

مفهـوم  بـه  هنـوز  ایرانـی  کسـب وکارهای  کـه  بـود  ایـن 

نـگاه  عمیـق  شـکلی  بـه  کسـب و کار   فرایندهـای  مدیریـت 

خـود،  انتظـارات  و  نیازهـا  از  شـناخت  بـدون  و  نمی کردنـد 

متخصصـان  بودنـد.  ابزارهـا  ایـن  از  بهره گیـری  دنبـال  بـه 

از  مجموعـه ای  کسـب و کار  فرایندهـای  مجـدد  مهندسـی 

لطفا کمی درباره ی روند شکل گیری BPM در دنیا و ورود 

این مفهوم به ایران بگویید.
مجـدد  مهندسـی  مفهـوم  میـالدی،   90 دهـه  اوایـل  در 

فرایندهـای کسـب و کار8  به ادبیات مدیریت سیسـتم ها وارد 

شـد. ایـن مفهـوم بـا تاکیـد بـر به کارگیـری فنـاوری اطالعات 

و  نیازهـا  بـه  توجـه  بـا  گرفـت.  شـکل  فرایندهـا  بهبـود  در 

بـازه زمانـی  ایـن حـوزه مطـرح شـد، در  کـه در  مشـکالتی  

بیـن سـال های 2000 تـا 2008 بـه تدریـج مفهـوم مدیریـت 

ایـن   قبلـی شـد.  فرایندهـای کسـب و کار جایگزیـن مفهـوم 

اتفـاق باعـث شـکل گیری ابزارهـای مدیریـت فرایندهـا شـد 

کـه با اسـتفاده از آن ها، امـکان بهره گیری از فنـاوری اطالعات 

در راسـتای بهبـود فرایندهـای مسـتند شـده، ارتقـا یافـت.

دسـته  دو  بـه  ایـران  در  حـوزه  ایـن  فعـاالن  کلـی  طـور  بـه 

مهندسـی  متخصصـان  اول  گـروه  می شـدند.  تقسـیم 

مجـدد فرایندهـای کسـب و کار بـا رویکـرد مدیریـت بودنـد 

کـه معمـوال فرایندهـا را در قالـب یـک  سـری مسـتندات بـه 

سـازمان های ایرانـی ارائـه می کردنـد. در ایـن مدل هـا، نقـش 

فنـاوری اطالعـات چنـدان پررنـگ نبـود و بخـش عمـده ای از 

ایـن مسـتندات با توجه بـه عدم امـکان به کارگیـری ابزارهای 

فناوری اطالعات مورد نیاز وارد چرخه مدیریت کسـب وکارها 

نمی شـد. گـروه دوم نیـز ارائه کننـدگان راهکارهـای فنـاوری  

اطالعـات در ایـن بخـش بودند. ایـن گروه خود به دو دسـته 

دریافـت  بـا  شـرکت هایی  اول  دسـته ی  می شـد.  تقسـیم 

روندهای شکل گیری BPM و
ابزارهای آن و مقایسه وضعیت
فعلی ایران  با مدل های جهانی 

گفتگــو با دکتر احمد علی بابایی
 مشاور طراحی و پیاده سازی مدیریت فرایند های 

کسب و کار، موسس شرکت زاوش و عضو هیئت 

علمی دانشگاه علوم پزشکی 

8. Business Process Reengineering
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در حـال حاضـر موضـوع iBPMS هـا نیز در دنیا جدی اسـت 

تمرکـز  بخـش  ایـن  بـر  بیش تـر  ارائه دهنـده  شـرکت های  و 

 BPM و BI ،ERP دارنـد. در ایـن بخـش بـا تلفیـق راهکارهـای

بـه کسـب وکارها، بینـش واقعی از شـیوه ی کارکرد سـازمان را 

ارائه می دهند و مسـیر کسـب وکار را بر اساس شاخص های 

رصـد  به دسـت آمده،  بهبودهـای  و  ابتـدا  در  تعریف شـده 

نیـز  خارجـی  سـازمان های  بـودن  رقابتـی  البتـه  می کننـد. 

خروجی هـای  در  انـدک  بهبـود  حتـی  اسـت  شـده  موجـب 

حاصـل شـده، اثـر زیـادی در گرفتن سـهم بـازار، فـروش و ... 

داشـته باشـد. 

همـان طـور کـه بیـان شـد ایـن مسـیر توسـط شـرکت های 

ایـن  و  اسـت  شـده  بـرده  پیـش   ERP ارائه دهنـده  بـزرگ 

شـرکت ها در کنـار ایـن مسـیر بـه دنبـال ارائـه پلتفرم هـای 

نیـز  مشـتریان  خـود  توسـط  نرم افـزار  توسـعه  هوشـمند 

 BPMS هسـتند. عـالوه بـر ایـن، شـرکت هایی کـه راهکارهـای

را از ابتـدا طراحـی کرده انـد هـم بـه دنبـال یکپارچه سـازی بـا 

هسـتند.  ERP ارائه دهنـدگان 

در  کسب وکارها  شدن  فرایندمحور  آینده  می کنید  فکر 

ایران چگونه خواهد بود؟
بـا توجـه بـه وضعیـت فعلـی کسـب وکارهای ایرانـی و نیـاز 

بـه کاهـش هزینه هـا و بهبـود بهـره وری، نیـاز بـه کاهـش 

فرایندهـا  رصـد  بهبـود  و  موازی کاری هـا  دوباره کاری هـا، 

کار،  ایـن  انجـام  اصلـی  پایـه  دو  دارد.  وجـود  فعالیت هـا  و 

تعریف شـاخص های شـفاف و دقیـق و بهره گیـری از فناوری 

اطالعـات با هـدف به جریـان انداختن فعالیت هـا و فرایندها 

کسـب و کارهای  مدیـران  جـدی  تصمیـم  صـورت  در  اسـت. 

ایرانـی بـه حرکـت بـه این سـمت، با توجـه به پیشـرفت هایی 

کـه اخیـرا در ابزارهـای ایـن حـوزه مشـاهده کـرده ام، امـکان 

بهبـود بـا سـرعت بـاال وجـود دارد. بـه عنـوان مثـال برخی از 

ابزارهـای  و   BI در حوزه هـای   ،ERP ارائه دهنـده شـرکت های 

BPM و BPMS نیـز فعالیـت دارنـد و کنـار هـم قـراردادن ایـن 

حـوزه،  ایـن  در  متخصـص  نیروهـای  آمـوزش  و  مقوله هـا 

می توانـد موفقیت هـای خوبـی را بـه همـراه داشـته باشـد. 

رونـد دیگـری که مشـاهده می کنـم حضور افـراد متخصص 

و عالقه منـد بـه بهره گیـری از فنـاوری اطالعـات در پیش بـرد 

فعالیت هـای کسـب وکارها اسـت. ایـن افـراد عمدتا افـراد به 

اصطـالح دیجیتالـی هسـتند کـه بـر بهره گیـری از داده هـا و 

دارنـد.  تأکیـد  تصمیماتشـان  بهبـود  منظـور  بـه  روندهـا 

البتـه ایـن موضوعـات بـه زیرسـاخت های ارتباطـی و تعامل 

بـا کشـورها و شـرکت های خارجـی نیـز وابسـته اسـت. 

باوجـود  معتقـدم  شـما  پرسـش  جمع بنـدی  عنـوان  بـه 

منظـر  از  هـم  بخـش،  ایـن  در  روندهـا  میـان  فاصلـه ی 

و  ابزارهـا  ایـن  ارائه دهنـدگان  هـم  و  ایرانـی  کسـب وکارهای 

سـوئیت ها، مسـیر پیـش روی ارائه دهندگان ERP با مسـیر 

دارد.  بیش تـری  انطبـاق  ایـن حـوزه،  ارائه دهنـدگان خارجـی 

شـرکت های دریافت کننـده خدمـات نیـز بـر اسـاس تجـارب 

تاکنـون داشـته اند، مسـیرها و  کـه  یـا شکسـتی  موفقیـت 

گرفـت. خواهنـد  پیـش  آینـده  در  را  بهتـری  انتخاب هـای 

ابزارهای  پیاده سازی  برای  راهکارهایی  چه  پایان  در 

فرایندمحوری به مدیران کسب وکارهای ایرانی دارید؟
پیاده سـازی  را  ابـزاری  وقتـی  کـه  می کنـد  توصیـه  گارتنـر 

می کنیـد کـه بتوانـد شـما را به سـمت فرایندمحوری سـوق 

دهـد، روی ارائه دهندگانـی تمرکـز کنیـد کـه هـم از صنعـت 

شـناخت داشـته باشـد و هـم ابـزار و دانـش ضمنـی خوبـی 

در حـوزه فرایندهـا و نرم افزارهـا داشـته باشـند. مصـداق 

پیشـین  تجربیـات  و  هـا   ERP گارتنـر،  یافته هـای  ایـن  بـارز 

کـه  اسـت  تکنولـوژی  ایـن  پیاده سـازی  در  کسـب و کارها 

ایـن  گیـرد.  قـرار  هـا   BPM راه عنـوان مسـیر  بـه  می توانـد 

مسـیر نشـان می دهـد کـه ارائـه ابـزار بـه تنهایـی نمی تواند 

ضامـن موفـق شـدن یـک تکنولـوژی باشـد.

موضـوع دومـی کـه مـورد توجـه گارتنـر قـرار دارد، تناسـب 

سـازمان  انتظـارات  و  ابـزار  روی  سـرمایه گذاری  میـان 

سـازمان ها  چقـدر  هـر  اسـت.  خدمـات  دریافت کننـده 

فرایندهـای پویاتری داشـته باشـند، نیـاز به سـرمایه گذاری 

بـر روی ابزارهـای هوشـمندتری دارنـد. در نهایـت نیـز ایـن 

بـه بهبـود تصمیم گیـری مدیـران  بتوانـد  بایسـتی  ابزارهـا 

یـک  عنـوان  بـه  صرفـا  نـه  و  کنـد  کمـک  سـازمان  ارشـد 

موجودیـت مجـزا مـورد توجـه باشـد. ایـن ابزارهـا بـا توجـه 

بـه روندهـای جهانـی حـوزه علـم داده، نیـاز اسـت بتواننـد 

کننـد.   ارائـه  مدیـران  بـه  را  کسـب وکار  سـطح  داده هـای 

بـر  چـون  کـه  می دادنـد  سـازمان ها  تحویـل  را  مسـتندات 

مبنـای یکپارچگـی بـا ابزارهـای مـورد اسـتفاده نبـود، چنـدان 

بـه  بـا توجـه  نیـز  ابزارهـای خارجـی  نبودنـد.  موفقیت آمیـز 

روزرسـانی  بـه  مسـائل  و  مشـکالت  هماننـد  موضوعاتـی 

را  سـازمان ها  اسـتراتژیک  الیـه  فرایندهـای  پشـتیبانی،  و 

پوشـش نمی دادنـد. در خصـوص ارائه دهندگانـی که عمدتا 

انعطاف پذیـری  علـت  بـه  نیـز  داشـتند   ERP ارائـه  ادعـای 

انـدک فرایندهـای موجـود در راهکارهـا و همچنیـن به دلیل 

طوالنـی بـودن فراینـد توسـعه ابزارهـا، موفقیت هـای کمـی 

حاصـل شـد.

با توجه به تجربه آموزش، پژوهش، مشاوره و پیاده سازی 

BPM در ایران، فکر می کنید چالش های فرایندمحور کردن 

کسب وکارهای ایرانی چیست؟
در  شـده،  انجـام  پژوهش هـای  و  مطالعـات  تمامـی  در 

پاسـخ بـه چرایـی بهره بـرداری از BPM بیـان شـده اسـت کـه 

کاهـش هزینـه، مهم تریـن عامـل این کار اسـت. ایـن امر به 

ایـن دلیـل اسـت کـه در ایـن سـازمان ها، پیامدهـای اصلـی 

کسـب و کار  تعریـف شـده و شـفاف اسـت و بـر مبنـای ایـن 

می شـوند.  پیاده سـازی  و  طراحـی  فرایندهـا  انتظـارات، 

ایـن بحـث از منظـر سـازمان های دریافـت کننـده خدمـات، 

ارائه دهنـدگان خدمـات و ابزارهـا و نیـز فرهنـگ کلـی جامعه 

قابـل بررسـی اسـت. از منظـر سـازمان های دریافت کننـده 

اصلـی  پیامدهـای  شـفافیت  عـدم  موضـوع  خدمـات، 

کسـب و کار9 مطـرح اسـت. حتـی در بسـیاری از سـازمان ها، 

چنیـن  در  اسـت.  نشـده  تبییـن  خوبـی  بـه  اسـتراتژی ها 

بـه شـکل مناسـبی  شـرایطی بهبـود فرایندهـا نمی توانـد 

پیاده سـازی شـود. مبحـث دومـی  کـه از زاویـه سـازمان های 

یـا   Governance دارد،  وجـود  خدمـات  ایـن  دریافت کننـده 

از  حاکمیـت فراینـدی اسـت. در بیش تـر سـازمان ها صرفـا 

زاویـه واحـد یـا بخـش خودشـان یـا در قالـب یـک پـروژه بـه 

بـه  هزینه هـا،  صـرف  باوجـود  و  می کننـد  نـگاه  موضـوع 

دلیـل کمبـود دیـدگاه جامـع سـازمانی در ایـن حـوزه، نتیجه 

بـه  نیـاز  نیـز  سـوم  مبحـث  نمی آیـد.  به دسـت  مطلوبـی 

رهبـری و همـراه کـردن مدیـران سـازمان بـه منظـور موفـق 

کـردن پروژه هـا اسـت. یـک مدیـر ارشـد نیـاز دارد کـه بدانـد 

نیـز  باالیـی  هزینه هـای  دارای  معمـوال  کـه  پروژه هـا  ایـن 

هسـتند، چـه بهبودهـا و منافعـی را در سـطح کسـب و کار 

بـه همـراه خواهند داشـت. در بسـیاری از مـوارد ارتباط بین 

ایـن تغییـرات و نتایـج و خروجی هـای کسـب و کارها شـفاف 

نیسـتند، در نتیجـه  همراهـی و تعهـد مدیـر ارشـد نیـز بـه 

می یابـد.  کاهـش  تدریـج 

از منظـر ارائه دهنـدگان خدمـات و ابزارها نیز تاکنـون ابزارها، 

کمـی  توانسـته اند  اسـتقراردهنده  ی  نیروهـای  و  خدمـات 

موفقیت هـای مطلوبـی را در سـازمان ها ایجـاد کننـد. حتـی 

مقولـه  ایـن  بـه  کم تـر  نیـز  ایـران  دانشـگاهی  دوره هـای  در 

پرداختـه می شـود و حتـی در تک درس هایـی کـه در این حوزه 

ایـن در  وجـود دارد، منابـع قدیمی تـر اسـتفاده می شـوند؛ 

حالـی اسـت کـه در برخـی از دانشـگاه های خارجی، کارشـناس 

کار  بـه  مختلـف  صنایـع  در  سـپس  و  تربیـت   BPM ارشـد 

می شـود.  گرفتـه 

روند فرایندمحوری کسب وکارها و ابزارها در دنیا چگونه 

است؟ عمدتا چه ابزارها و مسیرهایی دنبال می شود؟
فرایندهـای  از مستندسـازی  دنیـا  در  فرایندمحـوری  رونـد 

عملیاتـی بـه سـمت توسـعه معمـاری فرایندهـا در سـطح 

کالن و متناسب سـازی آن هـا پیـش مـی رود. کسـب وکارهای 

امـروزی ابتدا معماری کالن فرایندها مبتنی بر اسـتراتژی ها 

و شـاخص های مدنظـر سـازمان را تعریـف می کنند. سـپس 

از  اسـتفاده  بـا  را  عملیاتـی   فرایندهـای  متناسب سـازی 

اسـتفاده  مفهـوم  به کارگیـری  ماننـد  مختلـف  شـیوه های 
اتوماسیون سـازی10  منظـور  بـه  رباتیـک  سیسـتم های  از 

انجـام می دهنـد. بـرای فرایندهـای پویاتـر که عمدتـا مبتنی 

بـر دسـتور11 هسـتند از iBPMS هـا کمـک می گیرنـد کـه سـه 

بخـش کالن Discovery ،Orchestration و Monitoring را 

پوشـش می دهنـد. در نهایـت نیز برای سـازمان های بسـیار 

بزرگـی کـه بـه دنبـال ایجـاد یـک زیرسـاخت جامـع در داخـل 

سازمانشـان بـوده و در آن هـا از API هـای مختلفـی بـرای کل 

سیسـتم ها اسـتفاده می شـود، راهکارهـای iPaaS اسـتفاده 

می شـوند کـه مبتنـی بر هـوش مصنوعـی کار می کنند و به 

 شـکل هوشـمندانه بـه سـازمان ها راهکارهـای بهبـود ارائـه 

می کننـد. 

9. Business Outcomes
10. Robotic Process automation
11. Rule-base
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مروری بر روند شکل گیری پلتفرم های توسعه نرم افزار

• توسعه برنامه های کاربردی در دهه شصت

در دهـه 60، کامپیوترهـا12 بـرای انجـام عملیـات محاسـباتی 

گرفتـه  بـه کار  بـزرگ  خیلـی  سـازمان های  و  شـرکت ها  بـرای 

فعـال  بـازار  ایـن  در   IBM ماننـد  شـرکت هایی  می شـدند. 

بودنـد و بـرای ارائـه محصـول و خدمت به مشـتریان نهایی 

انجـام می دادنـد: را  زیـر  فعالیت هـای 

 )IBM 360 13 طراحی، معماری و ساخت کامپیوترها )مثال •

و تجهیزات جانبی آن ها

• طراحی و ساخت سیستم های عامل و درایورهای 

تجهیزات جانبی برای کامپیوترهای طراحی شده

• طراحی و ساخت مترجم های زبان های برنامه نویسی 

سطح باال )مانند C و Cobol( برای کامپیوترهای 

طراحی شده

•  طراحی و ساخت برنامه های مدیریت پایگاه داده 

• طراحی و ساخت برنامه های کاربردی مانند سیستم 

مالی، حقوق دستمزد 

• ارائه خدمات آموزشی در حوزه کاربرد نرم افزارها، نگهداری 

از تجهیزات و پشتیبانی

بـاالی  زمانـی، گسـتردگی و سـطح تخصـص  برهـه  ایـن  در 

کـه  می شـد  ایـن  از  مانـع  عناصـر،  از  یـک  هـر  در  موجـود 

شـرکت های زیـادی در دنیـا امـکان تسـلط بـه کل زنجیـره را 

داشـته باشـند. از طرفی اگر قصد تولید یک برنامه کاربردی 

بـرای IBM 360 را داشـتید، بایـد عـالوه بـر دانـش یـک زبـان 

در سـال های اخیـر با افزایش نیـاز به نرم افزارهای سـازمانی، 

بـه بحثـی مهـم تبدیـل  از نرم افزارهـا  ایـن دسـته  توسـعه 

شـده  اسـت و روش هـای گوناگونـی در قالب هـای مختلـف 

نیازهـای  مبنـای  بـر  سـازمانی  نرم افزارهـای  تولیـد  بـرای 

کاربـران بـه وجود آمده  اسـت. توسـعه یک راهـکار نرم افزاری 

بـا تکنولوژی ها و روش های سـنتی )شـامل تحلیـل، طراحی، 

پیاده سـازی، تسـت، اسـتقرار، نگهداشـت و مدیریت کدهای 

نرم افـزاری در یـک شـرکت نرم افـزاری( هزینـه و زمـان نسـبتا 

و  کـرده  تحمیـل  توسـعه دهنده  شـرکت های  بـه  را  زیـادی 

ایـن هزینـه عمدتـا در قیمت راهکارهـای سـازمانی انعکاس 

می یابـد.

کاهـش  ضمـن  نرم افـزار،  توسـعه  پلتفرم هـای  از  اسـتفاده 

راهکارهـای  توسـعه  جهـت  نیـاز  مـورد  زمـان  و  هزینـه 

تـا  می دهـد  را  امـکان  ایـن  توسـعه دهنده  بـه  سـازمانی، 

ایـن  توسـط  شـده  فراهـم  زیرسـاخت های  از  اسـتفاده  بـا 

پلتفرم هـا بتواننـد توسـعه ماژول هـای راهـکار را بـه شـکل 

اقتصـادی انجـام دهـد و در نهایـت راهکارهـای منعطف تری 

بـرای رفـع نیازهـای سـازمان طراحـی و پیاده سـازی نمایـد. 

ایـن مزایـا، اسـتفاده از ایـن پلتفرم هـا را طـی سـال های اخیـر 

بـه یکـی از روندهـای اصلـی صنعـت نرم افزارهـای سـازمانی 

تبدیـل نمـوده اسـت.

در ایـن مقالـه مـروری خواهیـم داشـت بـر چگونگـی رونـد 

واسـطه  بـه  کـه  امکاناتـی  و  پلتفرم هـا  ایـن  شـکل گیری 

اسـتفاده از آن هـا در اختیـار سـازمان ها قـرار گرفتـه اسـت.

توسعه نرم افزار به شکل اقتصادی 
و نقش پلتفرم های توسعه در آن

علیرضا مراحمی
مدیرعامل شرکت هوشمندی تجاری همکاران سیستم

12. Mainframe
13IBM. کامپیوتری که در سال 1964 توسط شرکت         تولید شد   
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بـا درنظـر گرفتن ویژگی هـای فـوق، طبیعی بود که اسـتفاده 

یـک  مبنـای  بـر  کاربـردی  نرم افزارهـای  توسـعه ی  ایـده ی  از 

پلتفـرم بـه تدریـج مـورد توجـه قـرار گیـرد و بـه ایـن ترتیـب 

پلتفرم هـای توسـعه برنامه هـای کاربـردی متولـد شـدند.

پلتفرم های توسعه ی برنامه های کاربردی

پلتفرم هایـی کـه برای توسـعه برنامه های کاربردی اسـتفاده 

زیرسـاختی  نیازمندی هـای  بـرای  پاسـخی  بایـد  می شـوند، 

در توسـعه محصـول بـر روی پلتفـرم محصـول در اختیـار 

قـرار دهـد. بـرای نمونـه، اگـر قصـد داشـته باشـید حتی یک 

برنامـه کاربـردی محـدود بـرای پاسـخ گویی بـه نیـاز تنها یک 

بخـش از سـازمان طراحـی کنیـد )مثـال یـک برنامـه کاربـردی 

اسـت  الزم  سـازمان(  یـک  داخلـی  کتابخانـه  مدیریـت  بـرای 

هـر  و دسترسـی های  کاربـران  امکاناتـی هماننـد مدیریـت 

کاربـر، تعریـف و متناسب سـازی قواعـد کسـب و کار بـا توجه 

کـردن  بـدل  و  رد  اعضـا،  عضویـت  مختلـف  مدل هـای  بـه 

هشدارها16 و ... را درنظر بگیرید.  

را  پیچیده تـری  برنامه هـای  توسـعه  کـه قصـد  در صورتـی 

داشـته باشـید ممکن اسـت به امکانات متنـوع دیگر مانند 

یک سیسـتم پیشـرفته گردش  کار هم نیاز داشـته باشـید. 

برنامه هـای  از  یـک  هـر  توسـعه دهندگان  باشـد  قـرار  اگـر 

را  زیرسـاختی  امکانـات  ایـن  تمامـی  سـازمانی  کاربـردی 

خودشـان در برنامه هـای توسعه داده شـده ی خـود تولیـد 

افزایـش  هماننـد  چالش هایـی  بـا  اسـت  ممکـن  کننـد، 

هزینـه توسـعه سیسـتم ها، افزایـش هزینـه نگهداشـت و 

روبـه رو    ... و  از سیسـتم های متنـوع سـازمان  پشـتیبانی 

شـوند.

پیش تـر اشـاره کردیـم کـه بـه منظـور صرفـه ی اقتصـادی 

الزم  نرم افزارهـای سـازمانی(  توسـعه   )از جملـه  فعالیت هـا 

اسـت بـا اسـتفاده از طراحـی یـک سـاختار مـاژوالر از تجـارب 

قبلـی اسـتفاده کنیـم و دوبـاره کاری در طراحـی نرم افـزار را به 

حداقـل برسـانیم.  

همان طـور کـه فراینـد طراحـی و توسـعه محصولـی ماننـد 

پلتفـرم  از  اسـتفاده  سـمت  بـه  سـال ها  طـی  در  خـودرو 

متمایـل شـد و دانـش الزم بـرای طراحـی یک پلتفـرم طراحی 

بـه تدریـج در شـرکت های بـزرگ خودروسـازی دنیا بـه وجود 

آمـد، فراینـد طراحـی و توسـعه نرم افزارهـای کاربـردی نیز به 

این سـمت گرایش پیدا کرد و بسـیاری از امکانات زیرساختی 

در اختیـار توسـعه دهندگان برنامه های کاربـردی قرار گرفت. 

بـه ایـن ترتیب ضمـن کاهش سـرمایه گذاری های مـورد نیاز 

بـرای توسـعه ایـن قبیـل برنامه هـا، فراینـد تولید و توسـعه 

آن هـا  بـه  بـاال  در  کـه  مـواردی  افزون بـر  کـرد.  تـر  سـاده  را 

اشـاره شـد، از جملـه امکاناتی کـه در پلتفرم های توسـعه ای 

زیـر  مـوارد  بـه  می تـوان  دارد  وجـود  کاربـردی  برنامه هـای 

کرد: اشـاره 

• تعریف موجودیت ها و فرم های جدید

• تعریـف انـواع فرایندهـای کسـب و کار و ارتبـاط دادن آن بـا 

انـواع موجودیت هـای سـازمانی

• تعریـف انـواع قواعد کسـب و کار در هر یک از موجودیت ها 

یا فرایندهای سازمانی

بیـن  یکپارچگـی  ایجـاد  منظـور  بـه  زیرسـاختی  امکانـات   •

سیسـتم های مختلـف سـازمانی )بـرای نمونـه، تعریـف یـک 

فراینـد یکپارچه سـازی و اجـرای خـودکار آن بـه ازای دریافـت 

یـک پیـام خـاص(

• در اختیـار قـرار دادن امکانـات زیرسـاختی اشـاره شـده از 

طریـق رابط هـای17 اسـتاندارد ) بـرای نمونـه وب سـرویس( 

بـا قـرار گرفتـن امکانـات اشـاره  شـده در پلتفـرم توسـعه و 

اسـتفاده از آن توسـط توسـعه دهندگان، مزیت هـای زیـر در 

خواهـد  قـرار  آن هـا  توسـعه دهندگان  و  سـازمان ها  اختیـار 

گرفت:

)بـه نسـبت  بـا هزینـه بسـیار کم تـر  نرم افـزار  • توسـعه ی 

توسـعه دهندگان  کـه  آنجـا  از  پلتفـرم(:  از  اسـتفاده  عـدم 

از  بسـیاری  پلتفـرم،  بـر  مبتنـی  کاربـردی  برنامه هـای 

توسـعه  پلتفـرم  از  را  خـود  زیرسـاختی  سـرویس های 

دریافـت می کننـد بـه طبع نیـازی به توسـعه ی دوبـاره ی این 

سـرویس ها نخواهنـد داشـت و ایـن امـر منجـر بـه کاهـش 

هزینـه ی تولیـد و توسـعه ی نرم افـزار خواهـد شـد. در مثال 

توسـعه دهندگان  کتابخانـه،  مدیریـت  سیسـتم  توسـعه 

سیسـتم نیـازی بـه طراحـی ماژول هـای تعریـف کاربـران و 

برنامه نویسـی و حوزه هـای تحلیلـی، بسـیاری از ویژگی هـا 

Low Level14 ایـن کامپیوتـر را مـی دانسـتید.  و دسـتورات 

بـا دانسـتن همـه ایـن مـوارد در صورتی کـه قصد داشـتید 

برنامـه کاربـردی خـود را بـر روی کامپیوتـری بـا معمـاری و 

سیسـتم عامـل متفاوتـی اجـرا کنیـد نیـاز داشـتید تغییرات 

نسـبتا زیـادی بـر روی بخـش ورودی و خروجـی برنامه خود 

ایجـاد می کردیـد. نتیجـه ی این مـدل از توسـعه، هزینه های 

بسـیار باالی توسـعه برنامه هـای کاربردی و اسـتفاده خیلی 

کـم از کامپیوترهـا در کسـب و کارها بـود.

 

معمـاری  بسـتر  در  نرم افـزاری  سیسـتم های  توسـعه ی   •

شـخصی کامپیوترهـای 

ظهـور  و   80 دهـه  از  شـخصی  کامپیوترهـای  ظهـور  بـا 

سیسـتم های عامـل کامپیوترهـای شـخصی، سـاختار ایـن 

صنعـت بـه سـمت تخصصـی شـدن هـر چـه بیشـتر حرکت 

کـرد. هـر یـک از فعالیت هـای اشـاره شـده در لیسـت قبـل، 

درنتیجـه  می شـد؛  انجـام  تخصصـی  شـرکت های  توسـط 

سـاختار عمـودی ایـن صنعـت بـه شـکل افقـی تغییر شـکل 

داد. بـرای هـر یـک از فعالیت هـای اشـاره شـده، شـرکت های 

رقیـب بـا به کارگیـری تکنولوژی هـای مختلـف ضمـن کاهش 

بـاال؛  مقیـاس  در  تولیـد  اصـول  به کارگیـری  و  هزینه هـا 

هزینه هـای به کارگیـری تـوان پردازشـی را برای کاربـران نهایی 

بـه شـکل قابـل مالحظـه ای کاهـش دادنـد. امـا یـک بخـش 

توسـعه  و  تولیـد  مانـد:  باقـی  پرهزینـه  همچنـان  کار  از 

نرم افزارهـا. 

• ظهور پلتفرم های توسعه

و  تولیـد  پلتفرم هـای  از  اسـتفاده  صنایـع،  از  بسـیاری  در 

توسـعه منجـر بـه بهبـود مقیـاس اقتصـادی تولیـد، ارتقـا 

کیفیـت و کاهـش هزینـه ی سـاخت محصـول نهایـی شـده 

و  توسـعه  خودروسـازی  صنعـت  در  نمونـه؛  بـرای  اسـت. 

پلتفـرم،  یـک  روی  بـر  خـودرو  متنـوع  مدل هـای  سـاخت 

ضمـن امـکان ارائـه گزینه های متنـوع به خریـداران، مقیاس 

اقتصـادی تولیـدی بهتـری را بـرای سـازندگان فراهـم کـرده 

اسـت. 

بـا ایـن تفاسـیر و بـا مـروری کوتـاه بـر ادبیـات علـم اقتصاد 

مشـاهده می کنیـم که برای اینکـه فعالیتی اقتصادی باشـد 

بایـد از ویژگی هـای زیـر برخوردار باشـد: 

کار  و  موضوعـات  کـردن  تخصصـی  و  کوچـک  قابلیـت   •

کار از  بخـش  هـر  روی  بـر  تخصصـی 

• استفاده مجدد از تجارب و پرهیز از دوباره کاری

• امـکان طراحـی مـاژوالر اجـزای فعالیـت به منظور رسـیدن 
بـه مقیـاس اقتصـادی تولید15

...
در بسیاری از صنایع استفاده 
از پلتفرم ها منجر به بهبود 

مقیاس اقتصادی تولید، ارتقا 
کیفیت و کاهش هزینه ساخت 

محصول نهایی شده است.

...

  14. امکان برنامه نویسی سطح پایین
15. Economy of scale

16. Notifications
17. Interface
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سـال تجربه انـدوزی اسـت و تنهـا به پشـتوانه ی ایـن تجربه 

می تـوان مرزهـای سـرویس های زیرسـاختی از محصـوالت 

کـه  چـرا  کـرد  ترسـیم  دقـت  بـا  را  آن  روی  بـر  توسـعه یافته 

ترسـیم اشـتباه ایـن مرزها، ممکن اسـت اسـتفاده از پلتفرم 

را از سـودمندی سـاقط کـرده یـا اینکـه پلتفـرم را بـه شـکلی 

پیچیـده و بـزرگ کنـد کـه امـکان مدیریـت آن وجود نداشـته 

باشد. 

از  اسـتفاده  کـه  مزیت هایـی  کنـار  در  گفـت  بایـد  پایـان  در 

پلتفـرم بـرای طراحـی و توسـعه محصـوالت ایجـاد می کنـد، 

نبایـد اسـتفاده از پلتفرم هـا را به منزله کنار گذاشـتن تجارب 

طراحـی خـوب21 تلقـی کـرد چـرا کـه اگـر طراحـی محصـوالت 

بهتریـن  نشـود،  انجـام  مبنـا  ایـن  بـر  پلتفـرم  بـر  مبتنـی 

کـه  را  نرم افـزاری  مثـال  بـود  نخواهنـد  قـادر  هـم  پلتفرم هـا 

تحلیـل یـا طراحی ناقـص دارند به یـک نرم افزار خـوب تبدیل 

. کنند

...
با به کارگیری پلتفرم های توسعه 
می توان از افرادی که دانش آن ها 
در زمینه ی کسب و کار باالست و 
لزوما دانش فنی باالیی ندارند 

به شکل بسیار موثرتری در 
فرایند توسعه برنامه های 

کاربردی استفاده کرد.

...

سـفارش ارسـال شـده و ماژول مربوطه پس از محاسـبه ی 

هزینه سـفارش )با توجه به مقدار مواد، دسـتمزد و سـربار 

مـورد نیـاز بـرای تولیـد سـفارش( آن را در اختیـار وب سـایت 

قـرار می دهـد. امکاناتـی مانند ارائـه وب سـرویس یا گردش 

کارهـای نهفتـه18 می توانـد بـه توسـعه دهندگان کمـک کنند 

کـه سـناریوهای بـاال را بـرای سـازمان طراحی و اجرایـی کنند.

نهایـی:  ذی نفعـان  بـرای  محصـول  بهتـر  متناسب سـازی   •

بسـیاری از برنامه هـای کاربـردی کـه در سـطح سـازمان ها 

بـه کار می رونـد معمـوال بـا توجه بـه ویژگی های کسـب و کار 

نیـاز بـه متناسب سـازی دارنـد. هر چنـد اسـتفاده از بهترین 

برنامه هـای  کـه  شـده  باعـث  مختلـف  صنایـع  در  تجـارب19 

یـک  شـرکت های  در  مشـابهی  کمابیـش  سـاختار  کاربـردی 

صنعـت داشـته باشـند امـا در هـر حـال هـر کسـب و کاری 

بتـوان  اسـت  الزم  کـه  دارد  نیازمندی هـای منحصر به فـردی 

متناسب سـازی  کسـب  و کار  سـطح  در  را  نیازمندی هـا  ایـن 

کـرد. پلتفرم هـای توسـعه  ی برنامه هـای کاربردی ایـن امکان 

می دهنـد  قـرار  سـازمانی  توسـعه دهندگان  اختیـار  در  را 

تـا قواعـد کسـب و کاری خـاص هـر مشـتری را در محصـول 

پیاده سـازی کـرده و به ایـن ترتیب محصولی دقیقا مناسـب 

نیـاز کسـب و کار ایجـاد کننـد.

• امـکان ایجـاد یک بـازار بـرای محصوالتی که بـر روی پلتفرم 

رفـع  بـه منظـور  اگـر محصولـی  تولیـد شـده اند:  مشـترک 

نیـاز بـر مبنـای یـک پلتفـرم تولیـد شـود احتمـاال می توانـد 

بـا نیـاز مشـابه اسـتفاده شـود. بـه  بـرای سـایر ذینفعـان 

همیـن دلیـل معمـوال پلتفرم ها ایـن امکان را ایجـاد می کنند 

کـه بتـوان محصـول تولید شـده را بـه  شـکل یـک بسـته ی 

نرم افـزاری20 در آورده و آن را در بسـتر سـایر ذی نفعـان نیـز 

بارگـذاری نمـوده و از محصـول اسـتفاده نمـود.

جمع بندی

سـرمایه گذاری  نیازمنـد  معمـوال  پلتفـرم  یـک  توسـعه ی 

فـراوان اسـت. گرایـش بـه اسـتفاده از پلتفرم هـای مشـترک 

یکـی از گرایش هـای عمـده در عصـر اقتصـاد دیجیتـال بـه 

شـمار می آیـد. بایـد توجه داشـت کـه دانش طراحـی پلتفرم 

بـرای توسـعه محصول در یـک حوزه صنعتـی نتیجه ی ده ها 

تعریف سـطوح دسترسـی ندارنـد و از طرفی نیـاز به طراحی 

معمـاری نرم افـزار و مـدل اسـتقرار آن نخواهنـد داشـت چـرا 

کـه همـه ی محصـوالت توسـعه یافته بـر مبنـای پلتفـرم از 

پیـروی می کننـد. آن  اسـتقرار  و مـدل  معمـاری 

• امکان تقسـیم کار به صورت تخصصی:  توسـعه دهندگان 

بـر  کسـب و کار  دانـش  بایـد  عمومـا  کاربـردی  برنامه هـای 

را  آن  کاربـردی  برنامـه  توسـعه  قصـد  کـه  موضوعـی  روی 

دارنـد، داشـته باشـند. بـرای نمونـه، از توسـعه دهنده یـک 

و  فرایندهـا  بـر  کـه  مـی رود  انتظـار  بودجه ریـزی  سیسـتم 

و  باشـد  مسـلط  کامـال  بودجـه  نظـام  کسـب و کار  قواعـد 

ذهـن ایـن فـرد تـا حـد امـکان درگیـر موضوعـات فنـی )مثـال 

زیرسـاخت های امنیتـی( کـه نیازمنـد تخصـص باالیـی اسـت 

از  می تـوان  توسـعه  پلتفرم هـای  به کارگیـری  بـا  نشـود. 

افـرادی کـه دانـش آن هـا در زمینـه ی کسـب و کار باالسـت و 

لزومـا دانـش فنـی باال ندارنـد به شـکل بسـیار موثرتری در 

کاربـردی اسـتفاده کـرد. فراینـد توسـعه برنامه هـای 

 Time to( زمـان کم تـر بـرای رسـاندن محصـول بـه بـازار •

مبتنـی  کاربـردی  برنامه هـای  تولیـد  چرخـه ی   :)Market

از  بـا اسـتفاده  و  پلتفـرم معمـوال بسـیار سـریع اسـت  بـر 

امکاناتـی ماننـد فرم سـاز، قاعده سـاز و امکاناتـی کـه پلتفرم 

بـرای تسـت خـودکار محصول در اختیـار قرار می دهـد، زمان 

توسـعه محصـول را بـه شـدت کاهـش می دهـد.

فرایندهـای  و  سیسـتم ها  بیـن  یکپارچگـی  ایجـاد  امـکان   •

برنامه هـای  توسـعه ی  پلتفرم هـای  سـازمانی:  مختلـف 

کاربـردی بیش تـر بـه ابزارهای گـردش کار مجهز هسـتند که 

بـا اسـتفاده از آن هـا می تـوان گردش هـای کار نهفتـه   ایجـاد 

کرد و بین فرایندها و ماژول های مختلف به شـکل دینامیک 

یکپارچگـی دلخـواه را ایجـاد کـرد. بـرای نمونـه، فـرض کنیـد 

قـرار اسـت یـک مـاژول تخمیـن هزینـه تولید سـفارش ها در 

یـک سـازمان کـه فعالیـت آن تولیـد سـفارش های مشـتریان 

اسـت طراحـی کـرده و آن را بـه وب سـایت سـازمان )جایـی که 

مشـخصات سـفارش مشـتری در آن ثبـت می شـود( وصـل 

کنیـد. در طراحـی ایـن سیسـتم بایـد مشـخصات سـفارش 

مشـتری از سـایت دریافت شـده و سـپس این مشـخصات 

هزینـه ی  تخمیـن  مـاژول  بـه  وب سـرویس  یـک  طریـق  از 

18. Embedded Workflow
19. Best Practice
20. Package

21. Good design practice
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به روزترین  از  یکی  عنوان  به   low-code پلتفرم های  امروزه 

پلتفرم های توسعه نرم افزار، جایگاه ویژه ای را بین سازمان ها 

ابزار  یک  عنوان  به  عموما،  که  ابزارها  این  است.  کرده  پیدا 

ساده جهت ایجاد تحول دیجیتال شناخته می شوند، امروزه 

روش تعامل کاربران با سیستم ها و سیستم ها با کاربران 

را دستخوش تغییراتی کرده اند. این پلتفرم ها بر روی دارایی 

به  و  اطالعات است تمرکز نموده اند  که  بنیادی سازمان ها 

تعدد  هستند.  حقیقت22  از  راستین  منبع  یک  ایجاد  دنبال 

منابع اطالعاتی در سازمان ها یکی از چالش های پیاده سازی 

تحول دیجیتال است زیرا: 

• وظایف و سیستم ها در سازمان هایی که یکپارچگی 

ندارند، سیلوهایی از اطالعات23 را به وجود آورده است. 

• حجم باالی اطالعات و امنیت داده ها در سازمان 

• تغییر در فرایند ها که نیازمند تغییر در رویه های 

نرم افزاری دارد، هزینه های زیادی برای سازمان ها به همراه 

می آورد. 

• فرایندهای منقطع که باید به صورت دستی انجام شوند. 

• هزینه باالی یکپارچه سازی سیستم های گوناگون و 

پیچیدگی های مربوط به آن 

• نداشتن بینش عمیق در خصوص روش اجرای فرایندها

قرار  شرکت ها  اختیار  در  را  پلتفرم هایی   low-code فناوری 

هزینه  با  و   ابزارها  این  از  استفاده  با  بتوانند  تا  داده اند 

کمتر به تحقق رویای تحول دیجیتال بپردازند. این امکان به 

توسعه نرم افزار بر بستر
Low-Code پلتفرم های

حسام حکیمی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع/ دارای بیش از 10 سال 

سابقه در پیاده سازی راهکارهای مدیریت فرایند 

در  و  باال  انعطاف  با  محصوالت  که  می کند  کمک  شرکت ها 

کم ترین زمان توسعه را ارائه دهند. ضمن اینکه یادگیری این 

سیستم ها در زمان کوتاه تری اتفاق می افتد. لذا سازمان ها 

با سرعت و هزینه کم تری به دنبال بهره گیری از این ابزارها 

پلتفرم ها، بهبودها  این  اگر چه  به ذکر است،  هستند. الزم 

یک  کنار  در  باید  ولی  می کنند  ایجاد  خوبی  تسهیالت  و 

سیستم ERP قرار بگیرند تا سازمان مربوطه توان مکانیزه 

این  در  باشد.  را داشته  فرایندهای کسب و کاری  انواع  کردن 

مقاله سعی شده است با در نظر گرفتن موارد ذکر شده در 

تحقیقات با چرایی استفاده از این ابزارها و دستاوردهایی که 

برای سازمان ها ایجاد می کنند، آشنا شوید. 

راهبردی  دارایی  عنوان  به   ،low-code پلتفرم های  چرا 

سازمان ها مطرح شده اند؟  

در طی دو سال گذشته نرم افزارهای  low-code زیرساختی را 

به وجود آورده اند که نقش مهمی را در بسیاری از سازمان ها 

ایجاد کرده اند. 

• در پژوهشی که توسط شرکت فارستر انجام شده است، 

برآورد این بازار تا پایان سال 2020 معادل 1۵.۵ میلیارد دالر 

است. 

به  متناسب سازی  از   low-code برنامه های  زیرساخت   •

سمت رویکرد برنامه های کاربردی همگانی )در صورت نیاز 

لذا  است.  تغییر  در حال  باشد(  داشته  تغییر  قابل  کدهای 

این محصوالت خود می توانند به عنوان یک محصول، جنبه 

تجاری سازی داشته باشند. 

22. single source of truth
23. Information Silos, ارتباط با سایر سیستم های غیرمرتبط نیستند سیستم های مدیریت اطالعاتی که قادر به 
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• به دلیل اینکه این ابزار نیازمند دانش عمیق برنامه نویسی 

نیست، تقریبا برنامه نویسان باتجربه کم تر نیز می توانند با 

استفاده از این زیرساخت و با درگ و دراپ کردن برنامه مورد 

نظر خودشان را توسعه بدهند. 

• موسسه گارتنر اعالم کرده است تا پایان سال 2020، بیش 

استفاده  مورد  های  اپلیکیشن  و  برنامه ها  از  درصد   ۵0 از 

ساخته  و  طراحی   low-code پلتفرم  توسط  سازمان ها،  در 

خواهند شد.

 

روندهای بازار

 در سال 2016 شرکت فارستر24 گزارشی را در مورد موج جدید 

توسعه نرم افزار منتشر کرد و در آن 26 شاخص برای ارزیابی 

نرم افزارهای   رتبه بندی  زمینه  در  توسعه دهنده  شرکت های 

low-code اعالم کرد25. این شرکت در سال 2017 نیز گزارش 

دیگری را منتشر کرد26 و در آن سه روند موجود در صنعت 

را بررسی نمود. این شاخص ها عبارتند از: 

دالر  میلیارد   21 دیگر  ۵ سال  تا  حوزه   این  بازار  رشد  رشد: 

نیروهای  جذب  می دهد  نشان  بررسی ها  می شود.  آورد  بر 

در  داشت  خواهند  عهده  بر  را  توسعه  وظایف  که  خبره 

تمامی کشورها با چالش مواجه بوده است. در نظرسنجی 

که از بیش از 3300 شرکت مختلف انجام شده است، تنها 

به  را  نیرو متخصص  که جذب  کرده اند  اعالم  1۵% شرکت ها 

آسانی انجام داده اند.  از میان این شرکت ها تنها 36% موفق 

نیرو  کمبود  باشند.  داشته  ابزارها  توسعه  تیم  شده اند 

سبب شده است تقاضا  برای استفاده از این پلتفرم در سال 

2019 نسبت به سال قبل 60% افزایش پیدا کند.

تنوع: این محصول بر روی نیاز دو گروه از مشتریان  تمرکز 

دارد. کاربران استفاده کننده از سیستم ها و برنامه نویسان 

با  ابزارها،  این  نرم افزار.  تولید کننده  شرکت های  در  مستقر 

تکیه بر ویژگی های نرم افزاری، بخش خاصی از بازارها را هدف 

آن  دارد،  اهمیت  میان  این  در  که  نکته ای  اما  داده اند.  قرار 

است که محصوالت مورد نیاز سازمان ها از درجه پیچیدگی 

اوت  شرکت  توسط  که  تحقیقی  در  می برند.  بهره  متفاوتی 

سیستم27 انجام شد،  در میان شرکت های باالی ۵00 نفر ، 

6۵ درصد شرکت ها توسعه بین 1 تا 24  محصول، 1۵ درصد 

شرکت ها توسعه بین 2۵ تا 49 محصول، ۵ درصد توسعه 

بین ۵0 تا 99 محصول و 1۵ درصد بیش از 100 محصول را 

برای شرکت خود طی سال 2019 برنامه ریزی کرده اند. 

یکپارچه سازی: از آنجایی که بازار به دنبال محصوالتی است 

که بتوانند با تکنولوژی های جدید مانند هوش مصنوعی28 

برقرار  گسترده  ارتباطات  ماشینی30  یادگیری  و  رباتیک29  و 

کنند، به دلیل سازگاری زیاد این محصول با تکنولوژی های 

با  بیشتری  یکپارچگی  و  تطابق  توانایی  که  محصوالتی  نو؛ 

خواهند  موفق تر  باشند،  داشته  تکنولوژی  حوزه های  این 

بود. 

در سال 2018 نیز  فارستر گزارش دیگری را منتشر کرد و در 

نرم افزارهای  با  آن  و تطابق پذیری  یکپارچگی  را  بازار  روند  آن 

ابزارهای  با  ادغام   برای  آن  توانمندی  همچنین  و  سازمانی 

برنامه نویسی جهت ایجاد زیست بوم های بزرگ تر اعالم کرد. 

انتقادات به این زیرساخت 

حوزه  متخصصان  و  برنامه نویسان  که  سواالتی  از  یکی 

این  آیا  که  است  این  می کنند،  مطرح  اطالعات  فناوری 

سازمانی  برنامه های  و  بزرگ  مقیاس های  برای  زیرساخت 

خصوص  در  نیز  برخی  دارد؟  را  الزم  کارایی  حساس  و  بزرگ 

اینکه این ابزارها، برنامه نویسی را ارزان تر یا ساده تر کرده اند، 

نیز  اطالعاتی31  ارشد  تردید کرده اند. همچنین مدیران  ابراز 

اعتقاد دارند، مستند سازی محصوالت توسعه داده شده، 

قابلیت  و  امنیت  همچنین  نمی شوند.  انجام  خوبی  به  

اطمینان در طراحی این محصوالت، با استراتژی های فناوری 

اطالعات سازمان، ممکن است هم سویی نداشته باشد.

جمع بندی

 low-code به طور کلی می توان گفت روند استفاده از پلتفرم های

پلتفرم ها،  این  با  کار  افزایش است. سادگی  به  رو  در جهان 

توسعه  در  سازمان  هزینه های  کاهش  و  سرعت  افزایش 

نرم افزارها،  از جمله عوامل موثر در این روند افزایشی بوده 

است. اگرچه، استفاده از این فناوری در کنار ERP  و نه به جای 

مکانیزه سازی  در  را  سازمان  توان  تا  است  شده  توصیه  آن 

فرایندهای منحصر به فرد خود افزایش دهد. 

24. Forrester
25. The Forrester Wave™: Low-code Development Platforms, Q2 2016
26. Vendor Landscape: A Fork in The Road for Low-Code Development Platforms

27. Out System
28. Artificial intelligence
29. Robotics

30. machine learning
31. CIO
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رایانش  جمله  از  تکنولوژی  جهانی  روندهای  ظهور 

اجتماعی،  شبکه های  درون حافظه ای32،  رایانش  ابری، 

فرایندهای  روی  بر  آن ها  تاثیر  و  موبایل  اپلیکیشن های 

پویا  گذشته،  از  بیش  را  کسب و کارها  محیط  سازمانی، 

سو،  یک  از  است.  کرده  سریع  تغییرات  دست خوش  و 

شرکت های پیش رو در صنعت فناوری اطالعات با توجه به 

روندهای نوین در بازار در تالش اند تا به سرعت راهکارهای 

خود را با تکنولوژی ها و نوآوری های جدید همراه کنند و از 

در  نیز  خدمات  این  دریافت کننده  شرکت های  دیگر،  سوی 

بتوانند فرایندهای خود  راهکارهایی هستند که  جستجوی 

را با سرعت و راحتی، بیش از گذشته و با صرف هزینه کم تر 

مدیریت کنند. 

فروش  زمینه  در  که  کنید  تصور  را  شرکتی  نمونه،  برای 

می کند  فعالیت  خود  وب سایت  طریق  از  آنالین  محصوالت 

از جمله  این شرکت  در  و شاخص های عملکردی موفقیت 

درآمد و حاشیه سود در وضعیت مناسبی قرار دارد. با ورود 

استفاده  تعداد  افزایش  و  بازار  به  هوشمند  موبایل های 

دسترسی  برای  تقاضایی  ناگهانی  شکل  به  آن،  از  کنندگان 

به پرتال از طریق گوشی های هوشمند به وجود می آید. در 

این  با  را  بتواند به سرعت خودش  باید  این شرایط شرکت 

ارائه  را هم  پرتال خود  تغییر وفق دهد و نسخه ی موبایل 

و  نگهداری سخت افزار  افزایش هزینه های  با  از طرفی  کند. 

زیرساخت، شرکت باید نگاهی به استفاده از زیرساخت های 

مبتنی بر رایانش ابری نیز داشته باشد. این اتفاق یک تغییر 

بزرگ است، از یک سو شرکت فروشنده به دنبال همراهی با 

روند جدید تکنولوژی است و می خواهد هم سو با آن حرکت 

دارند  انتظار  هم  وب سایت  کاربران  دیگر،  سوی  از  و  کند 

  ،Netweaver :نمونه موفق جهانی
 SAP پلتفرم تکنولوژی شرکت

نیوشا امری
مدیر پروژه بازاریابی فرایار همکاران سیستم

نوآوری ها  این  از  راحتی  به   معقول،  هزینه ای  با  بتوانند  که 

استفاده کنند و درگیر پیچیدگی های کاربری یا فنی نشوند. 

بررسی عملکرد شرکت های بزرگ و موفق در جهان، نشان 

می دهد ارائه ی راهکارهایی دقیق در زمان مناسب، از عوامل 

موثر موفقیت آن ها بوده است. برای نمونه، شرکت آلمانی 

SAP، بزرگ ترین تولیدکننده نرم افزارهای سازمانی در جهان 

نرم افزارهای  تولید  مدیون  را  شهرتش  عمده  که  است 

ارتباط با  سازمانی در زمینه مدیریت عملیات کسب وکار و 

مشتریان است. این شرکت هم اکنون 440 هزار مشتری در 

بیش از 180 کشور و حدود 100 هزار نفر پرسنل در سراسر 

جهان دارد. 

در سال 2009 شرکت SAP سیستم SAP Business Suite 7 را 

 ERP ,CRM ,SCM که در یک زیرساخت کامل، نرم افزارهای

با  ادامه  در  کرد.  عرضه  می داد،  پوشش  را   SRM و   PLM

رونمایی  و  ابری  رایانش  بر  مبتنی  تکنولوژی  های  عرضه ی 

 SAP نام  با  خود   ERP جدید  محصول  و   SAP HANA از 

از  آورد.  بوجود  نرم افزار  دنیای  در  را  بزرگی  تحول   S/4Hana

سیستم های  پیشتاز   SAP نرم افزارهای  تاکنون   1980 سال 

برنامه ریزی مدیریت منابع سازمانی ERP در دنیا است.

در  یکپارچگی  ایجاد  چالش  اصلی ترین   ،ERP ارائه  از  بعد   

محیط پویا و ناهمگون سازمان ها بود. به شکلی که آن ها 

را در اصالح و تغییر فرایندهای خود در قالب یک سیستم 

جامع، با سرعت بیش تر و البته با هزینه ای معقول توانمند 

از تکنولوژی هایی است  سازد. پلتفرم Netweaver، که یکی 

که در سال 2004 توسط SAP، به بازار عرضه شد؛ در واقع 

در پاسخ به این چالش به وجود آمد. Netweaver راهی برای 

انطباق سریع تر راهکارهای شرکت SAP با تغییرات تکنولوژی 

ارتباط  و  توسعه  امکان  وب،  بستر  بر   Netweaver بود. 

نرم افزارهای شرکت SAP را با یکدیگر و با نرم افزارهای بیرونی 

در قالب یک پلتفرم واحد فراهم می کند.   

در ادامه به معرفی این پلتفرم و قابلیت های آن می پردازیم 

مطالعه  یک  کمک  با  را  آن  از  استفاده  ارزش افزوده های  و 

موردی انجام شده، تشریح می کنیم.  

SAP Netweaver یک تعریف جامع از

قبل از آشنایی با این پلتفرم، الزم است تا به برخی از تعاریفی 

توسعه دهندگان  و  برنامه نویسان  میان  در  اشتباه  به  که 

کنیم.  اشاره  است،  شده  رایج  پلتفرم  این  از  نرم افزار 

Netweaver یک زبان برنامه نویسی مثل جاوا یا پایتون یا 

این  برخی  نیست.  مایکروسافت  آفیس  مانند  نرم افزار  یک 

پلتفرم را کتابخانه ای از APIها تصور می کنند که می توانند 

اشتباه  نیز  تصور  این  اما  کنند،  برنامه نویسی  آن  کمک  با 

یک  یا  سخت افزار  سرور،  یک  جای  به  آن  توصیف  است. 

دیتابیس هم مورد تائید نیست. 

تکنولوژی محور  پلتفرم  یک   ،Netweaver ساده،  بیان  به 

ابزارهای  و  کامپوننت ها  از  مجموعه ای  کمک  با  که  است 

خود می تواند، سیستم ها و پلتفرم های بیرونی را بر اساس 

 SAP بازار، به نرم افزارهای نیازهای  استانداردهای صنعت و 

مرتبط کند و نرم افزارها را در بستر و محیط نرم افزاری خود 

یکپارچه کند.  

تعریف  زیست بوم  یک  مانند  را  پلتفرم  این  محیط  برخی 

منظورمان  می کنیم  اشاره  زیست بوم  به  وقتی  می کنند. 

توسعه  ابزارهای  اپلیکیشن ها،  از  متنوعی  مجموعه ی 

نرم افزار، سرورها و البته کاربرانی است که بر اساس نیازهای 

را  محصوالت  عمر  چرخه ی  کسب و کارها،  فرایندهای  و  بازار 

مدیریت می کنند. این کار معموال به وسیله ی فعالیت هایی 

مانند نصب پچ های تولید شده، مانیتورینگ، به روزرسانی 

بستری  پلتفرم  این  می شود.  مدیریت  نرم افزار  توسعه  یا 

هر  از  می تواند  که  است  مقیاس پذیر  و  اعتماد  قابل  امن، 

به کمک  را  آن ها  یا  کرده  نرم افزارهای SAP پشتیبانی  از  یک 

ابزارهای خود توسعه دهد. 

توسعه دهندگان  اختیار  در  را  ابزاری  پلتفرم  این  عالوه  به 

نرم افزار قرار می دهد تا با استفاده از امکانات و قابلیت های 

نرم افزارهای SAP، راهکارهای نوآورانه ای را در سایر بسترها 

و محیط ها از جمله تبلت و موبایل ارائه دهند. 

در حال حاضر، طراحی، توسعه و ساخت نرم افزارها در این 

پلتفرم با استفاده از زبان های جاوا و دو زبان برنامه نویسی 

 ABAP33 تولید شده است به نام های SAP که توسط شرکت

وFiori امکان پذیر است.  

حل  روی  بر   SAP نرم افزارهای  که  حالی  در  گفت،  می توان 

چالش های بخش های بزرگی از بازار تمرکز دارد، این پلتفرم 

امکان  و  کرده  عمل  محصوالت  این  پشتیبان  نقش  در 

توسعه ی آن ها را به کسب وکارها داده است. محصول اصلی 

است  مشتری  به  جامع  سرویس  ارائه  روی  بر  تمرکزش 

بیش تر  چه  هر  متناسب سازی  دنبال  به   Netweaver و 

فرایندهای کسب وکارها با محصول اصلی است. 

32. In Memory Computing زبان ویژه طراحی است و با رویکرد ایجاد تجربه کاربری Fiori .را برای ساخت نرم افزارهای سازمانی به بازار ارائه کرده است Fiori و بعد از آن زبان ABAP ابتدا زبان برنامه نویسی SAP 33. شرکت
بهتر برای استفاده کنندگان و توسعه دهندگان نرم افزارهای شرکت SAP، در سال 2013 تولید شد.   



33 آیند 3ـ ویژه مدیریت فرایندهای کسب و کار و راهکارهای آن 32 -

SAP Netweaver امکانات پلتفرم

نشان   را    NetWeaver پلتفرم  از  ساده  شمایی  زیر،  شکل 

می دهد: 

پلتفرم  این  اصلی  الیه   3 است،  مشخص  که  همان طور 

شامل کاربران، فرایندها و اطالعات هستند. 

در  که  دارد  اشاره  پلتفرم  این  از  امکاناتی  به  کاربران،  الیه ی 

به  و  شده  یکدیگر  با  کاربران  بهتر  ارتباط  به  منجر  نهایت 

از  کنند.  کار  بیش تری  بهره وری  با  تا  می کند  کمک  آن ها 

و  ارتباطی  ابزارهای  پرتال،  به  قابلیت ها می توان  این  جمله 

کانال های دسترسی چند منظوره اشاره کرد. 

که  است  شده  شخصی سازی  و  یکپارچه  محیطی  پرتال،   •

سایر  به  را  او  دسترسی  سطح  کاربر،  هر  نقش  اساس  بر 

نرم افزارها و سیستم ها در سازمان فراهم می کند. 

اتاق های کار مجازی، چت روم و  ارتباطی، شامل  ابزارهای   •

ارتباطی  ابزارهای  همچنین  و  اشتراک گذاری  به  محیط های 

 WebEx و   exchange ،Lotus notes مثل  ابزارها  سایر  با 

هستند. 

با  می توان  آن ها  از  استفاده  با  که  دسترسی؛  کانال های   •

ارسال  یا  موبایل  وب،  طریق  از  شرکت  یک  سیستم های 

پیامک ارتباط برقرار کرد.

در  کار  گردش  هماهنگی  ایجاد  معنی  به  فرایندها،  الیه ی 

است.  شرکت ها  میان  در  حتی  و  عملیاتی  واحدهای  میان 

مختلف  نسخه های  ارتباط  برقراری  امکان  قابلیت،  این 

شرکت های  نرم افزارهای  سایر  حتی  و   SAP نرم افزارهای 

ارائه دهنده سرویس با پتلفرم های متفاوت را فراهم می کند. 

این امکان ویژه محیط های پیچیده و ناهمگون طراحی شده 

است که شامل زیرساخت های ارسال پیام، طراحی و مدیریت 

فرایندهای کسب و کار و جریان کار، به عالوه ی امکاناتی برای 

طراحی پیام قبل از رسیدن به مخاطب موردنظر است.  

منابع  از  اطالعات  جمع آوری  امکان  معنی  به  اطالعات،  الیه 

که پرسنل  آ ن چه  از  به تصویری  و رسیدن  مختلف شرکت 

روزانه انجام می دهند یا در کسب وکار اتفاق می افتد، است. 

برای نمونه، امکاناتی از جمله هوشمندی تجاری، مدیریت 

در   )TREX( داده ها  طبقه بندی  و  جستجو  ابزارهای  دانش، 

این الیه قرار می گیرند. 

از  استفاده  با  و  توسعه  محیط  یک  بستر  در  الیه  سه  این 

سرویس های موجود مثل فریم ورک ها، روش ها و مدل های 

آماده و راهنماها با یکدیگر ارتباط دارند.  

از طریق سرورهای  پلتفرم،  این  بر سه الیه ی اصلی،  عالوه 

وب اپلیکیشن، زیرساختی مناسب را فراهم آورده است که با 

استفاده از آن می توان وب سرویس یا اپلیکیشن های تجاری 

را توسعه داد و طراحی و اجرا کرد. این سرورها از زبان جاوا، 

Fiori ،ABAP و وب سرویس ها پشتیبانی می کنند. در واقع 

توسعه اپلیکشین ها و اجرای آن ها در داخل این پلتفرم اتفاق 

می افتد بنابراین اگر به شکل نگاه کنید؛ اپلیکیشن سرورها 

به عنوان پایه ای ترین الیه در این پلتفرم قرار گرفته اند. 

عمر  چرخه  مدیریت  شامل  پلتفرم  این  دیگر  بخش های 

با  اولی  که  است  هویت  احراز  و  امنیت  به  مربوط  بخش  و 

استفاده از امکاناتی مثل نصب پچ، به روزرسانی، مانیتورینگ 

دومی  و  می کند  مدیریت  را  محصوالت  عمر  چرخه   ... و 

امنیت اپلیکیشن ها و کاربران را تامین می کند. 

بررسی یک مطالعه موردی انجام شده و ارزش افزوده های 

NetWeaver استفاده از پلتفرم

چندمنظوره  پروژه های  در   ،NetWeaver پلتفرم  امکانات 

پرتال،  چندزبانه،  پشتیبانی  به  نیاز  کسب وکارها  آن  در  که 

پایگاه داده و ارتباطات وب به شکل هم زمان دارند، پررنگ تر 

پیاده سازی  برای  آلمانی  شرکت  یک  نمونه،  برای  می شود. 

اساس  بر  منابع  به  دسترسی  سطح  ایجاد  جدید  روش 

 NetWeaver پلتفرم  از   ،)QBAC34 )الگوی  کارکنان  صالحیت 

استفاده کرده است. این تجربه را در ادامه مرور می کنیم: 

و  شناسایی  را  زیر  نیازهای  شرکت  پروژه،  شروع  زمان  در 

تعریف کرد:

• طراحی ساختار سازمانی

• جمع آوری اطالعات پرسنل

• طراحی فرایند تعیین صالحیت و آموزش پرسنل

• طراحی منطق روش دسترسی، که نیازمند برنامه نویسی 

OOP35 :بود

• یکپارچه سازی ماشین ها با منطق دسترسی، که به تهیه 

دیتابیس مربوطه بود.

• امکان مدیریت و مانیتورینگ، که نیاز به رابط کاربری36  

داشت.

• امکان ارتباط بین سطح فیزیکی )برای مثال PLC37( و 

سطح منطقی، که نیاز به وب سرویس یا ActiveX داشت.

• امکان تشخیص برنامه های توسعه چندزبانه38    

34. Qualifications Based Access Control Pattern
35. Object-Oriented Programming, برنامه نویسی شی گرا
36. Web Interface
37. Programmable Logic Controller,
کاربردهای صنعتی برای استفاده در  رایانه دیجیتال صنعتی است که  برنامه پذیر، یک   یا کنترل گر منطقی 
از قبیل کنترل فرآيندهای تولید، کنترل خطوط مونتاژ، کنترل  طراحی شده  است و در فرآيندهای صنعتی 
 دستگاه های رباتیک یا هر فرآيندی که نیاز به کنترل دقیق و قابل اطمینان و عیب یابی ساده داشته باشد
از آن استفاده می شود
38. Multilanguage development objects
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 )SAP NetWeaver 7.5( آخرین نسخه  در  بازار و مشتریان 

که در سال 201۵ عرضه شد، فناوری های جدیدی از جمله 

اینترنت اشیا )IoT(، موبایل، رایانش ابری، تحلیل داده های 

بزرگ را هم به امکانات قبلی اضافه کرده و در کنار آن امنیت 

می توان  را   NetWeaver است.  داده  افزایش  هم  را  پلتفرم 

تکنولوژی محور  پلتفرم های  جهانی  موفق  نمونه های  از 

توسعه دهندگان  از  بسیاری  توسط  تاکنون  که  دانست 

و  شرکت ها  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  نرم افزار 

و  نمونه ها  این  از  بهره گیری  با  می توانند  نیز  سازمان ها  

انتخاب  آن ها، به سمت  کارگیری  از به  تجارب موفق حاصل 

و  فرایندهایشان  تدریجی  بهبود  برای  مناسبی  ابزارهای 

نهایتا افزایش بهره وری حرکت کنند. 

ارائه دهندگان  بین  از  از بررسی های فراوان،  این شرکت پس 

امکان اجرای هم زمان  این نتیجه رسید که  راهکار ERP، به 

 NetWeaver پلتفرم  در  باال  شناسایی شده ی  نیازهای 

وجود دارد. به  این ترتیب؛ این شرکت این امکان را داشت که 

ماژول های استاندارد را با کمک ابزارهای توسعه این پلتفرم 

بهره وری  باالترین  با  را  خود  مدنظر  فرایند  و  کرده  ترکیب 

طراحی کند. این شرکت اصلی ترین ارزش افزوده های حاصل از 

استفاده از پلتفرم بعد از اجرای پروژه را به شکل زیر اعالم کرد: 

• ماژول ها بر اساس اصول کسب و کار هستند و امکان 

ترکیب و تلفیق آن ها بر اساس نیازمندی های یک شرکت 

وجود دارد.

• این پلتفرم تنوع گسترده ای از ابزارها را به همراه سه زبان 

برنامه نویسی )جاوا، Fiori ,ABAP( پشتیبانی می کند.

  MVC39 مبتنی بر )UI( ابزارهایی برای طراحی رابط کاربری •

دارد.

• از اصول SAO40 به معنی معماری مبتنی بر خدمات 

پشتیبانی می کند.

• امکان یکپارچگی با اپلیکیشن های دیگر )خارج از 

نرم افزارهای SAP( را دارد.

• امکان انطباق با تکنولوژی های جدید را دارد.

• با استفاده از ابزارهای پلتفرم نیاز به برنامه نویسی 

چندانی وجود ندارد.

• امکان ارتباط دیتابیس نرم افزار SAP با دیتابیس 

برنامه های توسعه یافته توسط شرکت با زبان Fiori و

ABAP وجود داشت.

جمع بندی

با توجه به سرعت تغییرات تکنولوژی و نیازهای مشتریان، 

انطباق  از  ناگزیر  تجاری،  راهکارهای  ارائه دهنده  شرکت های 

هستند.  پویا  محیط  این  با  خود  راهکارهای  و  محصوالت 

به  را   NetWeaver پلتفرم  رویکرد،  این  با  نیز   SAP شرکت 

بازار ارائه کرده است. این پلتفرم با قابلیت های گسترده خود 

نرم افزارهای  با  یکپارچه  محصوالت  توسعه  و  تولید  امکان 

شرکت SAP را فراهم نموده است. گفتنی است این شرکت؛ 

به روز  نیازهای  به  پلتفرم  این  پاسخ گویی  از  اطمینان  برای 

39. Model View Controller, یک الگوی طراحی معماری نرم افزار
40. Service-oriented architectures, معماری سرویس گرا
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میزگرد مدیریت فرایندهای 
کسب و کار و چالش های پیاده سازی 

آن در سازمان های ایرانی

در  وقتی  به ویژه  کسب و کار  فرایندهای  مدیریت  موضوع 

ارتباط با ایجاد یکپارچگی با نرم افزارها مطرح می شود، حتما 

می تواند مزیت های زیادی برای سازمان ها داشته باشد. اما 

از آن طرف به هر حال اگر شرکت ها یکسری اصولی را ندانند 

زمان بر  و  هزینه بر  پروژه های  جزو  اتفاقا  نکنند،  رعایت  و 

هست که منابع سازمان را تلف می کند. 

سیدیان،  حمید  آقایان  حضور  با  میزگردی  باره  این   در 

گروه   )عضو  پویا  پلیمر  رایان  شرکت  مالی  مدیریت 

فناوری  مدیریت  نسب،  جمالی  طاهر  باختر(،  شرکت های 

اطالعات شرکت نفت ایرانول، امیر شعاعی، مدیریت فناوری 

شرکت  مدیرعامل  فیلی،  کامران  مادیران،  شرکت  اطالعات 

 Build Partner راهکار اندیشان ویرا سیستم )از شرکت های

و  طراحی  کارشناس  موسوی،  حسن  سیستم(،  همکاران 

مسئول  امری  نیوشا  و  کسب و کار  فرایندهای  پیاده سازی 

روابط عمومی همکاران سیستم در دفتر مرکزی همکاران 

سیستم برگزار شد. دالیل اصلی سازمان ها برای حرکت به 

و  کسب و کار  فرایندهای  مدیریت  و  فرایندمحوری  سمت 

گام های پیاده سازی آن، چالش ها و دستاوردهای پیاده سازی 

راهکارهای بهبود فرایند در سازمان و هزینه های پیاده سازی 

این پروژه ها از مهم ترین محورهای این میزگرد است که در 

ادامه، مشروح آن را مطالعه می کنید.  

شخصی،  تجربه ی  زاویه ی  از  اول  سوال  امری:  نیوشا 

به نظرتان عمده ترین دالیلی که سازمان شما به سمت 

به کارگیری یک ابزار برای مدیریت فرایندهایش رفته، چه 

برای  کرده  تعریف  را  گام هایی  چه  درواقع  و  است؟  بوده 

اینکه این پروژه ها به خوبی پیاده سازی بشوند؟ 

طاهر جمالی نسب: امروزه با توجه به اینکه سازمان ها نیاز 

که  رسیده اند  ادراک  این  به  دارند،  خود  کسب و کار  حفظ  به 

باید از یک رویکرد سنتی در مدیریت به سمت یک رویکرد 

سازمان ها  به  موضوع  این  کنند.  مهاجرت  محوری  فرایند 

کمک می کند که تقسیم کار در آن ها خیلی بهتر شکل بگیرد. 

امور  انجام  می شود،  مشخص  راحت  خیلی  مسئولیت ها 

قطعا خیلی ساده تر انجام می شود و نهایتا سازمان سبک 

تولید  سازمان  آن  در  می توانیم  داشت.  خواهیم  چابکی  و 

ارزش بکنیم و خدمت بهتری به مشتریانمان چه ذی نفعان 

فرایندها  این  همه ی  عمال  ارائه  دهیم.  داخلی  یا  بیرونی 

به  را  فرایندها  کیفی سازی  بتوانید  شما  که  می شود  باعث 

اندازه گیری  برای  را  شاخص هایی  و  بکنید  منجر  کّمی سازی 

این فرایندها تعریف کنید. 

حمید سیدیان: در سازمان ما بیش تر مبنا روی »کنترل« 

فرایندهای  و  زیاد  نفرات  تعداد  که  سازمان هایی  در  بود. 

پیچیده تری دارند، وقتی که فرایند محور نباشند، »کنترل«، 

مجبور  می کند.  تحمیل  شرکت ها  به  غیرمالی  هزینه های 

برای  اینکه  یا  کنیم  فرد  به  قائل  را  موضوعات  می شویم 

کنترل فرایندهایمان وقت زیادی صرف کنیم. کنترل فرایند 

که  بیهوده ای  زمان های  یکسری  که  می کند  کمک  اینجا  در 

آن  روی  و  کنیم  احیا  بتوانیم  را  می شود  صرف  سازمان  در 

و  فرایندها  کنترل  باشیم.  داشته  دیگری  برنامه ریزی های 

البته پیاده سازی صحیح  آن می تواند به مدیر فرصت بدهد 

که با اطمینان خاطر روی یکسری از فرایندها و کارهایی که 

صحه  اطالعات  بودن  قابل اتکا  به  هم  می شود،  انجام  دارد 

مهم تر  مسائل  روی  باشد  داشته  فرصت  هم  و  بگذارد 

سازمان تمرکز کند. 

از  یکی  گفتند  دوستان  که  دالیلی  بر  عالوه   شعاعی:  امیر 

مهم ترین موضوعات، بحث هزینه های سرباری هست که 

 ،CRM، SCM کاهش پیدا می کند. امروز دیگر از کلماتی مثل

مدیریت  زنجیره ی تامین و مدیریت روابط مشتری استفاده 

بزرگ تر  و  بزرگ تر  زیرسیستم ها  آن  واقع  در  و  می شود 

طبیعتا  و  کرده  پیدا  افزایش  سیستم ها  مرزهای  و  شدند 

نگاه ها جامع تر شده و خدمت رسانی ها مناسب تر و ارزش 

آن هم  دنبال  به  تولید می شود.  دارد  در سازمان  بیشتری 

سیستم های نرم افزاری هم همین رویکردها را پیش گرفتند 

فرهنگ  در  فکر می کنم  و  می شود  دیده  ها   ERP در این  و 

کسب و کار، تغییرات عمده ای اتفاق افتاده ولی در کشور ما 

انتظار نرسیدیم و در حال تالش برای  هنوز به بلوغ مورد 

این موضوع هستیم. 

که  گرفت  اینکه سازمان تصمیم  از  بعد  ادامه  در  امری: 

به این دالیل و نکاتی که شما فرمودید وارد این موضوع 

موضوع  این  پیاده سازی  برای  را  گام هایی  چه  بشود، 

پیش بردید؟ یعنی از زاویه ی آمادگی های داخلی سازمان 

اگر می خواهد یک ابزاری را انتخاب بکند آیا نیاز هست که 

داخل سازمان یکسری مراحل و گام هایی تعریف بشود؟ 

آن مراحل چیست؟

سیدیان: در تجربه ای که ما داشتیم، مهم ترین گام این است 

که سازمان به بلوغی رسیده باشد که درک کند این فرایندها 

را نیاز دارد یا بهتر است از این فرایندها استفاده کند. مطمئنا 

و  پیش نیازها  یکسری  سازمان  در  فرایندی  هر  راه اندازی 

به نظر  که  می طلبد  تصمیم گیرنده  توسط  را  پیش بینی ها 

من مهم ترینش بلوغ آن سازمان است؛ بلوغ از این نظر که 

به این نتیجه برسد که این کاری که می خواهد انجام بدهد 

و این تغییری که می خواهد شکل بگیرد به نفعش هست. 

ما این طور دسته بندی کردیم که ابتدا بلوغ را بررسی کنیم، 

دوم شکست فرایندهایمان و شکست بخش هایی که درگیر 
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فرایند می شوند، سوم اولویت بندی کنیم و شروع و پایان 

واحدهای  به  سپس  و  کنیم  مشخص  را  فرایندهای مان 

ابتدا برنامه خامی برای  مختلف اجازه بدهیم که خودشان 

این فرایند دربیاورند؛ یعنی کاربرها برنامه ای را که احساس 

برنامه  آن  است  ممکن  حاال  هستند.  راحت  آن  با  می کنند 

صددرصد اجرایی نباشد، اما خب حداقل متوجه می شویم 

است  قرار  که  کاربرهایی  نظر  از  کار  بهینه ی  نقطه ی  که 

به دوش بکشند  را  فرایند  آن  از  استفاده  مسئولیت اصلی 

چه هست. این کمک می کند که سعی کنیم فرایندی را اجرا 

کنیم که مورد اقبال بیشتری باشد. 

به  وظیفه محوری  از  ساختاری  تغییر  بحث  در  شعاعی: 

تغییر  مساله  مهم ترین  من  به نظر  فرایندمحوری،  سمت 

ذهنیت مدیریت ارشد است. در واقع اینجا نگرش از باال به 

پایین اهمیت دارد. مثال در مجموعه ای مثل مادیران، بحث 

برند مطرح هست و خب با برندهای مختلف ممکن است 

در بازار فعالیت بکنیم یا با شاخه های محصولی یا گروه های 

محصولی مختلف. طبیعتا وقتی شما نگاه را به طور مثال از 

بخش فروش یک دفعه خارج می کنید  و آن وقت مسئولیت 

گروه های  مدیریت  و  برندها  مدیریت  برند،  سمت  به  را 

رفتار  یک  از  شما  ناخودآگاه  درواقع  می برید،  محصولی 

وظیفه ای )وظیفه ی فروش( به سمت فرایندهای ارتقای برند 

و ارتقای محصول تغییر رویکرد می دهید که نگاه جامع تری 

است که بخشی  از این فرایند هم طبیعتا »فروش« هست. 

اینجاست که در واقع نگاه ها متفاوت می شود و مدیرهای 

محصول و مدیرهای فرایندها یک مقدار پررنگ تر می شوند. 

طبیعتا نگاه به نمونه های موفق که در دنیا هست، به ما 

کمک می کند که راحت تر این کار را بکنیم و چرخ را از نو اختراع 

فکر  من  کنیم.  استفاده  بین المللی  مدل های  از  و  نکنیم 

می کنم جواب مطلوبی هم بدهد.

وجود  داشتم،  که  تجربه ای  با  و  من  به نظر  جمالی نسب: 

چشم انداز خوب و متعالی کمک می کند که ناخودآگاه یکسری 

مدیریت  با  دیگر  و  کند  تغییر  سازمان  سطح  در  نگاه ها 

موضوع  این  کرد.  اداره  را  سازمان  نمی شود  واقعا  سنتی 

باعث می شود شما به فکر تغییر رویه ها باشید. این تغییر 

به  که  از همین چیزهای خیلی ساده شروع می شود  تفکر 

به  بتوانیم  دنبال بهبود فرایندهای کسب و کار می رویم که 

چشم اندازی که  تعریف کرده ایم برسیم )حاال ممکن است 

چشم انداز میان مدت داشته باشم یا چشم انداز بلندمدت(. 

وقتی که در سطح سازمان، »چشم انداز« تعریف می شود، 

می کنند  کار  دارند  مجموعه  آن  در  که  افرادی  طبیعتا  خب 

برای این که بتوانند به آن هدف غایی سازمان که اعتالی آن 

انجام بدهند. به   باید یکسری کارها  سازمان است برسند، 

بکند  نظر من وجود یک چشم انداز شفاف می تواند کمک 

در  که  فرایندهایی  و  گفتند  که دوستان  که همه ی مواردی 

و  بهینه سازی  جهت  در  همه  دارند  وجود  سازمان  سطح 

بهبود مستمر جلو برود و نهایتا منجر به کاهش قیمت 

تمام شده و افزایش سودآوری آن مجموعه بشود. 

مدیریتی  بحث  بخش اش  یک  کسب و کار  فرایند  مدیریت 

است که مربوط به شناسایی و سیاست گذاری ها و چیزهایی 

شبیه به این است. بحث دیگری که وجود دارد، انتخاب ابزار 

مناسب است. حاال این ابزار می تواند ERP باشد، می تواند 

و  می کند  کامل  را    ERP این  که  باشد  ابزارهایی   ERP کنار 

چیزهایی شبیه به این که بتواند این فرایندها را در سازمان 

یکپارچه بکند و آن نتیجه ی نهایی را به ما برساند. 

در  هم  سازمان ها  که  چالش هایی  عمده ترین  امری: 

از آن در حوزه ی  ابزار و پیاده سازی آن و هم قبل  انتخاب 

کردید  اشاره  که  سوئیچی  همان  از  فرایندها  اصالح 

وظیفه محوری به فرایندمحوری با آن  مواجه می شوند، 

چه عواملی هستند؟

دارد.  اهمیت  خیلی  طبیعتا  ابزار  انتخاب  درواقع  شعاعی: 

در  و  بازار  در  زیادی  ناموفق  و  موفق  نمونه های  ما 

از ERPها خیلی  استفاده  کسب و کارهای مختلف می بینیم. 

داخلی  یا  هستند  بین المللی  که  ERPهایی  هست؛  رایج 

فرایندهای  و  از کسب و کار  اینکه بخش عمده ای  و  هستند 

مرتبط با کسب و کار را پوشش می دهند. ما االن در کشور 

دوام  تاکنون  که  داریم  محدود  نمونه ی  تا  چند  خودمان 

آوردند و اکثر شرکت ها هم از این ERP ها استفاده می کنند 

همین  منتها  هستند؛  هم  خوبی  خیلی  نمونه های  و 

و  برای ERPها  را  افتاده، چالش هایی  اتفاق  که  نگرشی  تغییر 
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چون  است.  کرده  ایجاد  آن ها  از  کننده  استفاده  شرکت های 

البته  نگاهی که به ERPها بوده بیشتر نگاه مالی بوده که 

این ها back officeهای  کرده است.  تغییر  نگاه  این  امروزه 

توسط  باید  که  حوزه هایی  بیشتر  و  بودند  مالی-اداری 

را پوشش می دادند.  اندازه گیری می شدند  ارزش های مالی 

زنجیره ی  در  که  می دانیم  ما  نیست؛  شکل  این  امروز  ولی 

به صورت  مالی  محاسبات  با  داریم  که  ارزشی  صرفا  ارزش 

مساله ای  همین  خب  و  نیستند  قابل اندازه گیری  مشهود 

است که ما به سراغ سازوکارهای دیگری که به عنوان مثال 

از آن ها BPM و ابزارهای مرتبط با آن است، رفته ایم تا  یکی 

بتوانیم حفره هایی که در حوزه ی نرم افزاری به  شکل سنتی 

وجود داشته را پوشش دهیم. در واقع ERPها اگر بخواهند 

صنعت  آن  برای  باید  دهند  پوشش  را  کسب و کار  یک  کامال 

متناسب سازی شده باشند و طبیعتا ERPهای اختصاصی 

بنابراین  خیلی برای شرکت های نرم افزاری هزینه زا هستند. 

برای این که ERPها عمومی باشند باید ابزاری باشد که کار 

را بتواند کمک بکند  اختصاصی سازی و کار سفارشی سازی 

صنعت  مختص  محصول  یک  به  را  ما  عمومی   ERP آن  تا 

خودمان تبدیل کند. که این کار را ابزارهای BPM و BPMSها 

انجام می دهند.

چالشی که من با آن روبه رو شده ام این است که  سیدیان: 

این شخصی سازی ها  در مواقعی  موارد می بینیم  برخی  در 

بگیرد  را   ERP جای  می خواهد  که  می شود  بزرگ  آن قدر 

فرایندهای  از  یکسری  برای  که   ERP بستر  آن  یعنی 

یکسری  خودش  دارد،  وجود  پیش فرض  به شکل  سازمان 

مسئولیت ها دارد؛ نرم افزار انبار خودش یک سری توانایی ها 

همین  به  تدارکات  نرم افزار  دارد؛  مسئولیت ها  یکسری  و 

این در حالی  نرم افزارهای مالی هم به همین شکل.  شکل؛ 

خصوصی سازی  فرایندهای  وارد  موارد  برخی  در  که  است 

صنعت  با  بخواهیم  حاال  که  می شویم  شخصی سازی   یا 

یک  اگر  به نظرم  بکنیم،  منطبقش  خودمان  شرکت  یا 

برنامه ریزی ای برای این وجود نداشته باشد و یا یک نقطه ی 

هدفی برایش نداشته باشیم، توانمندی ها و توقع سازمان 

از آن ابزارها بر خود نرم افزار اصلی آن بخش یا مجموعه ی 

ERP غالب می شود.

که خودتان  کردید  اشاره  آقای جمالی نسب! شما  امری: 

استفاده  و  توسعه  از  خوبی  تجربه ی  ایرانول  شرکت  در 

یکسری  به  و  داشتید   ERP کنار  در  کمکی  ابزارهای  از 

آیا  کردید.  اشاره  سود  افزایش  مثل  مزیت هایش  از 

چالش هایی هم داشتید؟ یعنی شرکت ها وقتی به سمت 

چه  سازمان  داخل  در  می روند  ابزارها  این  توسعه ی 

موضوعاتی را باید درنظر بگیرند؟

جمالی نسب: قطعا چالش وجود دارد. شما هر سیستمی که 

می خواهید پیاده سازی بکنید،  مقاومت کارکنان آن جا را هم 

عمال باید پیش بینی کنید. کاری که ما در پیش گرفتیم این 

است که کنار این که به نوعی در حال پیاده سازی این فرایندها 

از  یکسری  ثبت  به واسطه ی  هستیم،  سازمان  سطح  در 

اطالعات، امکاناتی هم در اختیار کاربرانمان قرارداده ایم. مثال 

تولید گزارش هایی که ممکن است روزانه، هفتگی یا ماهانه 

به مدیران ارائه کنند. این موارد را به  نوعی به عنوان امتیاز 

برایشان در نظر می گیریم و مقاومت کاربر برای استفاده از 

سیستم را کمی کاهش دادیم. 

امری: به جز موضوع مقاومت کاربران، از زاویه ی ارتباط 

آن سیستمی که با ERP توسعه داده شده،  نگهداری و 

به چه چالش هایی ممکن   ... و  آن  به روزرسانی  شیوه ی 

است برخورد کنید؟

اصلی  چالش  چند  BPMSها  و   BPM حوزه ی  در  شعاعی: 

محدوده ی  مدیریت  بحث  همان  واقع  در  یکی  دارد.  وجود 

مشخص  خوبی  به  را  تمرکز  محل  باید  یعنی  است؛  فرایند 

کنترل  از  که  شود  بزرگ   آن قدر  است  ممکن  چون  کنیم 

بین  که  است  چالشی  بحث  دیگر  مسئله ی  شود.  خارج  

چون  می آید  پیش  هزینه  بحث  در  نرم افزاری  شرکت  و  ما 

شما  هستند.  وقتی  پرهزینه ای  کارهای  سفارشی سازی ها 

ندانید  را  پروژه  ابعاد  می گذارید،  اگر  قدم  قضیه  این  در 

یا  یعنی یک طرف  اینجا متضرر می شود  باالخره  یک طرف 

هست  مشتری  احتماال  که  نمی رسد  خواسته هایش  به 

به خاطر اینکه این هزینه ها خیلی سرسام آور می شود و یا 

اینکه شرکت تولیدکننده ی نرم افزار است که وارد یک بحثی 

دیگر  حاال  و  بوده  کوچک تر  اسکوپ  این  قبال  چون  شده 

نمی تواند در مقابل خواسته های مشتری مقاومت کند.

مساله ی دیگر این است که این سفارشی سازی ها در  آینده 

اقتصادی  نظر  از  اصوال  چون  شوند.  نگهداری  باید  چطور 

شرکت های  به  اختصاصی  پشتیبانی  که  نیست  به صرفه 

مشتری داده شود.  مسئله ی دیگر رابطه ی بین ماژول های 

 BPM استاندارد شرکت ها و ماژول های ساخته شده با ابزار

است که نسبت این ها چگونه است و در واقع یک مشتری 

کجا می تواند تصمیم بگیرد که از ماژول شرکت باید استفاده 

بکند. 

امری: آقای فیلی، از نظر شما به عنوان توسعه دهنده ی 

این حوزه وجود  راهکارهای سازمانی چه چالش هایی در 

دارد و چه راهکارهایی شرکت ارائه دهنده می تواند داشته 

باشد؟

زمان  در  که  دارد  وجود  چالش هایی  یکسری  فیلی :  کامران 

توسعه با آن روبرو می شویم یعنی زمانی که فرایندهایمان 

و  اول  فاز  در  را هم  پروژه  و حتی محدوده  کردیم  انتخاب  را 

پروژه ای می شویم  وارد  وقتی  اما  کردیم؛  اول مشخص  روز 

نیازمندی های  از  بخشی  می کند،  پیدا  توسعه  نرم افزار  و 

تغییر  یا  می شود  مشخص  زمان  طول  در  ما  ذی نفعان 

این باعث می شود که هزینه های مربوط به زمان  می کند. 

برود  باال  توسعه ی محصول، خیلی  بابت  انسانی  نیروی  و 

اتفاق  پیمانکار  و  کارفرما  بین  که  دوطرفه ای  ارتباط  این  و 

راهکار  چند  حالت  این  در  می شود  چالش  باعث  می افتد، 

پروژه  محدوده  که  اول  فاز  در  شما  اینکه  یکی  دارد.  وجود 

بگذارید،  کار  این  برای  بیشتری  وقت  می کنید،  مشخص  را 

چارچوب اصلی را مشخص کنید و فضای مشتری را در فاز 

و  کنید  درک  دقیقا  را  مشتری  نیاز  تا  کنید  شبیه سازی  اول 

براساس آن شما هم زمان، هزینه و کیفیت را مدیریت کنید. 

است  مهم  خیلی  واقعا  گفتند  شعاعی  آقای  که  همان طور 

به چه  و متناسب سازی ها  ابزارها  این  فرایند پشتیبانی  که 

از راهکارهایی که معموال در دنیا  شکل اتفاق می افتد. یکی 

دنبال می شود بحث مستندسازی کارها است که شما از فاز 

اول همه چیز را مستندسازی بکنید، تحلیل تان، طراحی تان، 

پیاده سازی تان و همه ی این ها مدون شده باشد که حداقل 
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در زمان تحویل به تیم پشتیبانی این تیم سرویس بهتر و 

راحت تری داشته باشد.

نکته ی دیگری که باید اضافه کنم این است که شما در هر 

سازمانی که وارد می شوید یک زنجیره ی ارزش وجود دارد که 

این زنجیره ی ارزش از یکسری سیستم ها و ماژول ها تشکیل 

می شود. حاال بعضی از این ماژول ها به  شکل استاندارد در 

زنجیره  ی اصلی وجود دارند و بعضی ها وجود ندارند که با 

این  و  ارتباط  این  بشوند.  نوشته  باید   BPM ابزارهای  این 

یکپارچگی به نظرم یکی از نقاط خیلی مهم است که در زمان 

تحلیل و طراحی آن راهکار  باید به آن توجه کرد.  

از  امری: تا این جا چالش های پیاده سازی این راهکارها را 

زوایای مختلف بررسی کردیم. لطفا از ارزش افزوده ای که 

برای سازمان تان ایجاد کرده بگویید.  

من می خواهم به یک مزیت اصلی اشاره کنم که  سیدیان: 

بودن  »مبنادار  است؛  آرمان  یک  ما  مجموعه ی  در  واقعا 

فرایندها«. در سازمان ما فرایندهایی وجود دارد که کل این 

پوشش  استاندارد  سیستم های  با  نمی توانیم  را  فرایندها 

بدهیم و این باعث می شود یک فرایند تا یک نقطه ای خیلی 

دیگری  فرایند  و  شود  متوقف  جایی  یک  برود،  پیش  خوب 

خوب پیش برود. به نظر من بهترین مزیتی که برای سازمان 

ما ایجاد کرده  این است که فرایندهایمان متصل و پیوسته 

شده است. 

مجموعه  این  با  توانستیم  ما  مهمی که  کار  جمالی نسب: 

فرایند  یک  نوعی  به   که  است  این  بدهیم  انجام   ابزارها 

تولید پیوسته را از زمانی که مواد اولیه وارد مجموعه مان 

می شود تا مادامی  که سایر نهاده های تولید وارد مجموعه 

ایجاد کنیم. ما هیچ سیستمی سراغ نداریم که  می شوند، 

کمک  با  ما  حاال  اما  بدهد.  انجام  ما  برای  را  کار  این  بتواند 

مجموعه مان  خود  در  که  دانشی  نوعی  به   و  دوستان 

االن فرایند پیوسته  انجام دادیم و  را  کار  این  وجود داشت، 

و منظمی داریم. 

»انتقال  کنم؛  اشاره  آن  به  می خواهم  که  دیگری  مزیت 

واحدها  سایر  و   IT واحد  بین  همبستگی  است.  دانش« 

شده  دوطرفه  دانش  انتقال  این  که  شده  ایجاد  خوبی  به 

آی تی هست هم  غیر  تخصصی ام  کار  که  یعنی من   است؛ 

از  صحبت هایم  در  و  می شوم  متوجه  را  آی تی  اصطالحات 

این اصطالحات استفاده می کنم و زبان مشترک پیدا کردیم. 

همین طور نفرات آی تی اطالعات بسیار خوبی درباره عملیات  

و در کنار آن چالش ها به دست آوردند. این به نظر من خیلی 

ارزش افزوده ی مهمی است که این فرایند می تواند داشته 

باشد.

این  دارد  وجود  که  هم  دیگری  نکته ی  یک  موسوی:  حسن 

است که خیلی از سازمان ها نرم افزارهای دیگری دارند که اصال 

لزومی ندارد آن ها را از نو تولید کنیم. ابزارهای BPM در این 

موارد نیز می توانند کمک کنند که این سیستم ها بتوانند با 

هم یکپارچه بشوند که از آن دوباره کاری ها جلوگیری بشود. 

سازمان ها  و  داده اند  جواب  هم  زمینه  این  در  ابزارها  این 

می توانند به کمک آن موضوعاتشان را مدیریت کنند.

 

پروژه ها  و  ابزارها  این  پیاده سازی  موسوی   آقای  امری: 

و  می کند  ایجاد  را  هزینه هایی  سازمان ها  در  همیشه 

که  هست  پروژه هایی  نشود،  جزو  رعایت  آن  اصول  اگر 

کنم  سوال  می خواستم  می کند.  تلف  را  سازمان  منابع 

از  ابتدای شروع پروژه،  از  که عمده ترین هزینه هایی که 

همان مرحله شناخت تا انتخاب ابزار و تا انتها، سازمان 

چه  بکند،  مدیریت  دیگر  سوی  از  و  بگیرد  درنظر  باید 

مواردی  هستند؟ درواقع چه هزینه هایی وجود دارند و 

سازمان چطور باید مراقبت بکند که به حداقل برسد؟ 

شناخت  به  مربوط  هزینه ها،  موضوع  اولین  موسوی: 

فرایندها است یعنی ما باید در سازمان مان هزینه کنیم که 

و  کنیم  مدون  و  شناسایی  دقیق  و  کامل  را  فرایندهایمان 

بتوانیم تاییدات و تفاهمات را از واحدهای مختلف بگیریم، 

چون تغییر و تحول این فرایندها ما را در گام های بعد متحمل 

هزینه های بیشتری خواهد کرد. پس اگر در ابتدای این پروژه 

بتوانیم  و  بشناسیم  درستی  به  را  فرایندهایمان  بتوانیم 

تایید مدیرهای میانی و باالدستی مان را بگیریم می توانیم 

داشته  می رسند،  اجرا  به  که  زمانی  در  را  تغییرات  کم ترین 

می کند.  پیدا  کاهش  خوبی  حد  تا  هزینه هایمان  و  باشیم 

را  درستی  ابزار  اگر  است.  درست  ابزار  انتخاب  بعدی  نکته ی 
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ابزار  انتخاب کنیم، قطعا در گام های بعد می توانیم روی آن 

حساب کنیم و و  فرایندهایمان را در ادامه بهبود بدهیم که 

هزینه ها کاهش پیدا بکند. بعد از این که آن ابزار انتخاب شد، 

مهم ترین گام این است که ما بتوانیم آن را درست اجرا کنیم. 

ما قطعا نمی توانیم همه ی فرایندهایی که در سازمان وجود 

دارد و مدون شده است را داشته باشيم و باید سعی کنیم 

هزینه های  می تواند  که  مهم تری  فرایندهای  آن ها  بین  از 

سازمان را کاهش بدهد را انتخاب کنیم. در ادامه، موضوع 

پایشی است که همه ی دوستان روی آن اتفاق نظر داشتند. 

بسیاری از فرایندهایی که ما تا االن شناسایی کرده ایم، خیلی 

وقت ها تغییر پیدا می کنند و متوجه می شویم که شاید ما 

قبال اشتباه آن کارها را انجام می دادیم و می توانستیم بهتر 

انجامش دهیم. وجود واحدهایی در سازمان که بتواند آن 

فرایندها را در درون سازمان به طور مداوم پایش کند و در 

جهت اصالح فرایندها دستورالعمل هایی به سازمان بدهد 

که در نهایت باعث موفقیت سازمان شود، می تواند بسیار 

موثر باشد.

فرایندها  شناخت  بحث  به  شما  عالی.  بسیار  امری: 

این  برای  می شود  آیا  کردید.  اشاره  گام  اولین  به عنوان 

یک  حال  هر  به  چون  بود؟  متصور  خاصی  زمان  فرایند 

ریالی نیست  دارند،  از هزینه هایی که سازمان ها  بخشی 

و هزینه ی زمانی ای است که صرف می کنند. معموال این 

زمان به طور میانگین برای سازما ن ها چقدر است؟

دارد.  فرایندها  به  زیادی  وابستگی  موضوع  این  موسوی: 

نمی توان برای فرایندها، زمان خاصی را قائل شد و خیلی به 

پیچیدگی فرایند و میزان آمادگی آن سازمان وابسته است. 

انجام  را  کار  این  تاسیس  بدو  از  هم  سازمان ها  از  بسیاری 

از روز  اگر سازمان  بیافتد.  می دهند و نمی گذارند به تاخیر 

اول آن کار را انجام داده باشد، قطعا هزینه های کمتری دارد 

ولی اگر آن کار هم انجام نداده باشد، خیلی وابسته به نوع 

فرایند و بلوغ آن سازمان است. 

است  ممکن  که  هزینه ای  عمده ترین  اصوال  امری: 

این  از  یک  کدام  به  مربوط  بشوند  متحمل  شرکت ها 

بخش ها است؟ شناخت فرایند، انتخاب ابزار یا اجرا؟

است؛  شناخت  بحث  همان  هزینه  بیش ترین  موسوی: 

و  دارد  شناسایی  و  بررسی  زمانی  هزینه ی  هم  شناخت 

آن  وقتی  سازمان.  در  آن  پذیرش  و  جاافتادن  هزینه ی  هم 

مقاومت ها شکسته بشود، خب ابزارها خیلی با هزینه های 

آن  بیایند  می توانند  ساده ای  خیلی  مکانیزم های  با  و  کم 

فرایندها را پیاده سازی کنند. 

موسوی  آقای  صحبت های  به  نکته ای  یک  اینجا  من  فیلی: 

یعنی  بخش  این  هزینه های  هم  نظر  این  از  کنم؛  اضافه 

شما  اگر  چون  است  بیشتر  خیلی  فرایندها  شناسایی 

نیازمندی های  و  کنید  شناسایی  اشتباه  را  فرایندی  یک 

را اشتباه شناسایی کنید و مشخص و مدون  ذی نفعانتان 

شناسایی  و  شد  تمام  فرایند  آن  که  کنیم  فرض  کنید، 

را  اشتباه  فرایند  آن  می شوید.  پیاده سازی  وارد  شد،  تمام 

پیاده سازی می کنید! شما برای پیاده سازی تحلیل می کنید، 

مشتری  نهایت  در  و  می دهید  استقرار  و  می کنید  طراحی 

استفاده می کند. در زمان استفاده متوجه می شود که یک 

کار اشتباه را شما تولید کردید! پس چه اتفاقی می افتد؟ کل 

بیفتد،  اتفاق  شناخت  باید  دوباره  برگردد،  باید  زنجیره  این 

دوباره کاری که تولید کردید را عوض بکنید، حاال در عوض 

می افتد،  اتفاق  خطا  کلی  افتاده  اتفاق  که  کاری  این  کردن 

رفته  از دست  باگ های سیستمی پیش می آید و هم زمان 

و هم هزینه ی به شدت زیادی به سازمان تحمیل می شود 

و از طرفی عدم اطمینان کارفرما به پیمانکار و خود پیمانکار 

زیاد  به شدت  می دهد  انجام  دارد  که  کاری  به  نسبت 

توسعه ی  بخش  مهم ترین  و  مهم ترین  به نظرم  می شود. 

یک فرایند کسب و کار زمان شناسایی نیازمندی هایش است 

و شناسایی خود فرایندها که چقدر دقیق انجام می شود.

بیش ترین  معتقدم  هم  من  هزینه  مبحث  در  سیدیان: 

هزینه ای که تحمیل می شود هزینه ی زمانی است که صرف 

اعتماد  رفته؛  دست  از  اعتماد  هزینه ی  می کنیم.  کار  این 

چه  اینکه  به  اعتماد  و  توانایی اش  به  اعتماد  نرم افزار،  به 

را  کار  این  بخواهم  دوباره  اگر  من  که  دارد  وجود  تضمینی 

انجام بدهم باز شکست نخورد. 

رفتار  بلوغ  روی  بر  کردن  کار  من  به نظر  جمالی نسب: 

طول  حداقل  که  می کند  کمک  نرم افزار  کاربران  و  سازمانی 

پروژه قطعا هزینه های  کاهش طول  با  کم شود.  پروژه ها 

اعضاء  سایر  سوی  از  پذیرش  و  می آید  پایین تر  پروژه 

اتفاق می افتد. به نظر من کار کردن  سازمان خیلی راحت تر 

پروژه های  در  می تواند  خیلی  سازمانی  فرهنگ  بحث  روی 

این دست به کسانی که حداقل می خواهند پیاده سازی  از 

کنند و کسانی که می خواهند محصولی را وارد یک سازمانی 

کنند، کمک کند. 
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در شرکت  نرم افزاری  نیازمندی های  و  برخی چالش ها  ایجاد 

ایرانول شده بود. مهم ترین نیازمندی های نرم افزاری شرکت 

به شرح زیر است:

 ،HSE حوزه های  در  خاص  زیرسیستم های  برخی  توسعه   •

کنترل کیفیت، بارگیری، معامالت و ...

از زمان صدور   • رصد گردش فعالیت ها در حوزه لجستیک 

درخواست تا تحویل مواد اولیه 

سفارش  نقطه  از  تولید  حوزه  در  فعالیت ها  گردش  رصد   •

ساخت محصول  تا بسته بندی و انبارش

• رصد گردش فعالیت ها در حوزه پذیرش و توزین از نقطه 

درخواست مشتری تا تحویل به مشتری

• ایجاد بستر توسعه نرم افزاری به منظور پوشش نیازهای 

خاص آتی

دستاوردهای به کارگیری فرایار راهکاران
در  راهکاران  فرایار  نرم افزار  توسعه  بستر  پیاده سازی  با 

شرکت نفت ایرانول، برخی از فرایندهای  این شرکت مکانیزه 

از  با استفاده  این شرکت،  شده است. تیم فناوری اطالعات 

را  خود  خاص  سیستم های  برخی  است  توانسته  ابزار  این 

توسعه دهد و از این طریق چشم انداز توسعه نرم افزار در 

سازمان )خارج از محدوده ERP( را ایجاد کند.

ایرانول در یک نگاه
ایرانول از سال 1381 فعالیت خود را با این نام  شرکت نفت 

از پاالیشگاه های روغن سازی  این شرکت متشکل  آغاز کرد. 

تهران،  بسته بندی  و  ظرف سازی  مجتمع  آبادان،  و  تهران 

سهامدار  هم چنین  و  خمینی  امام  بندر  صادراتی  پایانه 

در  شرکت  این  است.  سپاهان  احیا  روان کاران  شرکت  کامل 

سال 1391 در فرابورس پذیرفته شد. 

پرسنل،  نفر   1000 از  بیش  مشارکت  با  ایرانول  نفت  شرکت 

اولیه تولید شده در پاالیشگاه های روغن سازی خود  مواد 

را تولید کرده و از آن برای ساخت انواع روغن موتور، روغن 

گریس،  صنعتی،  روغن های  دریایی،  روغن  خودرو،  دنده 

ضدیخ، ضدجوش و برخی محصوالت جانبی استفاده و به 

مشتریان خود عرضه می کند. این شرکت دارای بیش ازچهار 

و  مختلف  صنایع  فروش،  نمایندگان  شامل  مشتری  هزار 

اتوسرویس ها است.

نیازمندی های نرم افزاری
ایرانول،  نفت  شرکت  در  راهکاران   ERP پیاده سازی  از  پس 

کیفیت،  کنترل  مالی،  حوزه های  در  خاص  فرایندهای  برخی 

لجستیک، پذیرش و توزین و فروش این شرکت در  محدوده 

راه حل های جامع سازمانی قرار نمی گرفت. این امر موجب 

تجربه شرکت نفت ایرانول از توسعه 
سیستم ها با پیاده سازی بستر 

توسعه نرم افزار فرایار راهکاران

مهم ترین دستاوردهای به کارگیری این ابزار عبارت است از:

• توسعه زیرسیستم ها در حوزه  مدیریت سبد محصوالت 

در گروه های مختلف فروش از منظر اعمال توازن فروش به 

کانال های فروش بر اساس محصوالت پرتقاضا و کم تقاضا 

و رتبه بندی صورت گرفته

• توسعه زیرسیستم کمیسیون معامالت و مکانیزه سازی 

780 فرم درخواست خرید و فرایند تصویب بر اساس قواعد 

کسب وکار موجود

اولیه  مواد  حوزه های  در  آزمایشگاه  زیرسیستم  توسعه   •

خریداری شده، محصوالت تولید شده،  بارگیری محصوالت 

و انجام آزمون های کنترل کیفیت

و  فرایندها  گرفتن  نظر  در  با   HSE زیرسیستم  توسعه   •

قواعد کسب وکار مربوطه

شاخص های  اساس  بر  فرایندها  مکانیزه سازی  و  اصالح   •

تعیین شده برای گردش فعالیت ها و زمان تحقق آن ها

• تست زیرسیستم ها و گردش کارهای توسعه داده شده 

پیش از پیاده سازی واقعی با محیط توسعه نرم افزار فرایار

• مستندسازی فرایندها و مصوبات صورت گرفته و ثبت و 

نگهداری مستندات کمیسیون معامالت

• مکانیزه کردن فرایند پذیرش و توزین و کاهش دخالت های 

انسانی

چشم انداز  اساس  بر  آتی  نرم افزاری  توسعه  بستر  ایجاد   •

مدنظر تیم فناوری اطالعات سازمان

از زبان مشتری
آقای جمالی نسب

رئیس فناوری اطالعات نفت ایرانول

برخی  راهکاران،  فرایار  نرم افزار  توسعه  بستر  پیاده سازی  با 

از خألهای فرایندی و متناسب سازی های موردنظر سازمان 

پوشش داده شد. در حال حاضر گردش اطالعاتی و فرایندی 

نسبتا مناسبی در سازمان وجود دارد که توان و زمان تیم 

و  نرم افزاری  نیازهای  پیاده سازی  برای  را  اطالعات  فناوری 

داده  افزایش  سازمان  ارشد  مدیریت  موردنظر  اطالعاتی 

است.
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کار، الزم بود شرایط شیر، وزن شیر دریافتی و قیمت هر لیتر 

آن محاسبه و درنهایت اسناد مرتبط با آن به شکل یکپارچه و 

سیستمی صادر شوند.

شیر  کیفیت  کنترل  و  توزین  شامل  شیر؛  تامین  فرایند 

حامل  مشخصات  و  بار  با  ماشین  وزن  ثبت  برای  دریافتی 

چربی،  درصد  آب،  درصد  جمله  از  کیفی  مشخصات  شیر، 

بدون  ماشین  وزن  ثبت  کنار  در  و…،  کانت  توتال  دانسیته، 

و درنهایت  شیر و محاسبه ی وزن خالص توسط سیستم 

صدور اتوماتیک سند انبار متناظر با سند توزین است.

تا پیش از به کارگیری راهکار همکاران سیستم، واحد دریافت 

شیر در سازمان، نخست ماشین حامل شیر را روی باسکول 

واحد  در  شیر،  کیفیت  کنترل  سنجش  سپس  می کرد،  وزن 

و  می شد  تخلیه  مخازن،  در  شیر  و  انجام  کیفیت،  کنترل 

مجدد  خالص  وزن  محاسبه ی  برای  خالی  ماشین  درنهایت 

دستی  به شکل  روز،  هر  پایان  در  می رفت.  باسکول  روی 

برگه های باسکول در سیستم وارد می شدند. از سوی دیگر، 

از  استفاده  با  سازمان،  در  شیر  دریافت  حسابداری  واحد 

Excel محاسبه ی بهای تمام شده ی هر واحد شیر دریافتی 

را انجام می داد و درنهایت سند حسابداری به شکل دستی 

در راهکاران همکاران سیستم ثبت می شد. این شیوه ی کار 

سبب می شد تا فرایند کاری زمان بر و با امکان بروز خطای 

صباح در یک نگاه
از 20 سال است که محصوالت  گروه صنعتی صباح، بیش 

از  دریافتی  خام  شیر  تن  هزار  روزانه  و  می کند  تولید  لبنی 

شرکت   11 دارای  صنعتی  گروه  این  دارد.  دیگر  کارخانه های 

برای تکمیل زنجیره ی ارزش گروه، از تامین تا توزیع و فروش 

است؛ با بهره برداری از کارخانه های گوناگون تولیدی لبنی و 

تاسیس شرکت های بازرگانی مورد نیاز از جمله صنایع شیر 

لبنی گلستان، صنایع شیر  تولیدی فرآورده های  فجر گنبد، 

فجر آساک قوچان، صباح پودر فجر، صنایع بسته بندی فجر 

گلستان، خوراک دام و طیور مینو صباح، صباح پخش فجر 

گنبد )شامل 1۵ شرکت برای توزیع محصوالت(، صباح شیر 

شرکت  و  تهران  سردخانه  جهان،  صباح  فجر  بازرگانی  فجر، 

نوین ظرف صباح، کسب وکار خود را توسعه داده است.

نیازمندی های نرم افزاری
بهای  دقیق  محاسبه ی  صباح،  صنعتی  گروه  اصلی  نیاز 

هر واحد شیر با توجه به ویژگی های کیفی شیر دریافتی از 

تامین کنندگان بود تا بتواند براساس آن، بهای شیر دریافتی 

هر  ماهانه ی  حساب  و  کند  محاسبه  را  تامین کننده  هر  از 

مورد  گزارش های  و  حسابداری  سند  صدور  تامین کننده، 

نیازش را در قالب سیستمی در اختیار داشته باشد. برای این 

تجربه گروه صنعتی صباح در 
پیاده سازی بستر توسعه نرم افزار 

فرایار راهکاران

کاربری باشد. به عالوه، سوابق محاسبات در نرم افزار سوابق 

محاسبات موجود نبود.

دستاوردهای به کارگیری فرایار راهکاران
از فرایار  با استفاده  راه اندازی فرایند دریافت شیر  اجرا و  با 

سایر  با  و  اجرا  راهکاران  در  حوزه  این  فرایندهای  راهکاران، 

واحدها یکپارچه شده است. اکنون با ورود اطالعات مربوط 

چربی،  درصد  تامین کننده،  نام  قبیل  از  دریافتی  شیر  به 

هر  بهای  و…   PH دما،  اسید،  دانسیته،  انجماد،  آب،  درصد 

صادر  مربوطه  مالی  اسناد  و  محاسبه  دریافتی  شیر  لیتر 

خواهد شد.

مربوط  حساب  از  نیاز  مورد  گزارش های  اخذ  این که،  ضمن 

به هر تامین کننده، با سهولت و دقت باالیی انجام می شود. 

گزارش اطالعات روزانه ی کل تامین کنندگان، گزارش اطالعات 

ماهانه، گزارش شیر دریافتی از تامین کننده به تفکیک روز، 

آمار مقایسه ای دریافت  آب، گزارش  با  اختالط  گزارش میزان 

شیر و… از جمله این گزارش ها هستند. اکنون با پیاده سازی 

دست  زیر  اهداف  به  صباح  صنعتی  گروه  راهکاران،  فرایار 

یافته است:

• محاسبه ی دقیق تر بهای هر واحد شیر دریافتی برحسب 

درصد چربی و درصد آب به شکل خودکار

از دریافت شیر و حسابداری  گزارش  گیری ساده و سریع   •

دریافت شیر

• یکپارچگی با سیستم انبار و حذف ثبت دستی اسناد انبار

• صدور سیستمی اسناد حسابداری و ذخیره ی تاریخچه ی 

حساب تامین کنندگان

ثبت  بودن  به روز  و  کیفیت  کنترل  و  باسکول  یکپارچگی   •

اسناد میان این دو واحد

• سرعت بخشی به فرایند دریافت شیر

از زبان مشتری
مهندس حسینی

 مدیر فناوری اطالعات فرآورده های لبنی صباح

با استفاده از ابزارهای فرایار راهکاران، فرایندهای کسب وکار 

از  یکی  عنوان  به   شیر  تامین  حوزه ی  در  به ویژه  سازمان 

با  توانستیم  و  شد  مکانیزه  سازمان  اصلی  فرایندهای 

استفاده از یکپارچگی حوزه های مختلف، در زمان و هزینه های 

محاسبات  دقت  دیگر  طرف  از  کنیم.  صرفه جویی  سازمان 

پیدا  افزایش  زیادی  به میزان  تامین شیر  در  ریالی موجود 

کرد.



آیند 3ـ ویژه مدیریت فرایندهای کسب و کار و راهکارهای آن 50 -


