
 

 

ERP ؟تسیچ 
ERPاما ،تسا ینامزاس عبانم یزیر همانرب ففخمERP  ؟تسانعم هچ هب 

 
 هرادا یارب زاین دروم یلصا یاهدنیارف مامت دروم رد ندیشیدنا ،ERP فیرعت یارب هار نیرت هداس
 ریاس و تاکرادت ،تامدخ ،نیمأت هریحنز ،یناسنا عبانم ،تخاس ،یلام روما :تسا تکرش کی
 .دراوم

ERPدنکیم ماغدا دحاو متسیس کی رد ار اهدنیارف نیا ،دوخ حطس نیرت ییادتبا رد. 
 ERP فیرعت

ERP هلمج زا ار دوخ راک لک دنکیم کمک امش هب هک تسا یرازفا مرن متسیس یعون یترابع هب 
 .دینک هرادا ار هریغ و هیهت ،تامدخ ،نیمات هریحنز ،تخاس ،یلام یاهدنیآرف
 )شعیرس لماکت و( ERP هچخیرات
 و یرادباسح یایند رد ١٩٦٠ ههد رد یلصا یاههنایار زا هدافتسا اب یاهنایار یراجت یاههمانرب 
 .دندش دلوتم یلام
 رظن زا ،دندوب نارگ اما دندوب یتسد یاهدنیآرف زا رتقیقد و رتعیرس ماگشیپ یاههمانرب نیا

 .دندوب دنک مه زونه و دودحم درکلمع
 شزادرپ دننام یلقتسم و یصاصتخا یاهلح هار هعسوت یاههمانرب نیا هک دیشکن یلوط
 .دندرک داجیا ار (MRP) دیلوت زاین دروم یزیر همانرب و شورف تاشرافس
 .دوب مزال یدیدج رازبا و دوب راجفنا لاح رد دیلوت شخب رد تباقر ،١٩٨٠ طساوا رد
 همانرب و یدوجوم ،دیرخ ،شورف ،هچراپکی یلام روما و یرادباسح MRP II دیدج رازفا مرن
 .هدننک دیلوت هب هچراپکی متسیس کی هئارا - دیلوت یزیر همانرب و یزیر
 اب و عیانص زا یعیسو فیط هب تمدخ اب نآ .دش یفرعم  ERP،١٩٩٠ ههد نایاپ هب کیدزن
 یروانف شخب ،ییاهن ربراک زا یریگ شرازگ و هژورپ یرادباسح ،یناسنا عبانم ، MRP IIبیکرت
 .درک نوگرگد ار



 

 

 رد یبالقنا ،هعسوت دیدج یاهرازبا و تنرتنیا رتعیرس تعرس ،مکی و تسیب نرق تدم هاتوک رد
 .تسا هدرک داجیا ERP یاههعومجم
 اهیروآون ریاس و یعونصم شوه هب یاهدنیازف روط هب لغاشم لاتیجید لوحت رصع رد ،هزورما

 .دننک تباقر نانچمه و دنروآرد راکدوخ تروص هب ار دوخ یراجت یاهدنیارف ات دنتسه یکتم
 ؟تسیچ ERP متسیس یلصا یاهیگژیو
 ،دنهدیم هئارا هک ییاهلوژام و دنهدیم هئارا هک یتعنص هب هجوت اب نردم ERP متسیس ره
 .تشاد دهاوخ رازفا مرن یاهیگژیو زا ینالوط تسیل کی
 :دنشاب رترب یگژیو ١٠ نیا یاراد دیاب ینامزاس عبانم تیریدم یاهمتسیس مامت ،دوجو نیا اب
 تسا بسانتم و راگزاس هدش دییأت ناربراک یارب اههداد هک تقیقح دحاو هخسن )١
 تایلمع مامت رد سیورس فلس شرازگ اب ،زور هب یاهرادشه و تاعالطا )٢
 و عیرس یریگ میمصت هب کمک یارب لیلحت و هیزجت و  KPI،دروبشاد اب تاعالطا یرصب هئارا )٣

 هناهاگآ
 یبیکرت ای ضرف شیپ ،cloud دننام رارقتسا باختنا )٤
 یریگدای و یعونصم شوه اب نویساموتا دننام ،هتفرشیپ و درادناتسا یراجت یاهدنیآرف )٥

 نیشام
 نینچمه و )ناگدننک نیمأت و نایرتشم هلمج زا( ناربراک و اهدنیآرف یدنبرکیپ رازبا )٦

  دیلوت طوطخ و اهناکم ،یراجت یاهدحاو
 ثلاث صخش یاهمتسیس هلمج زا ،یرازفا مرن یاهلح هار ریاس اب ناسآ و تحار ماغدا )٧
 تسا تدم ینالوط یراذگ هیامرس نیا یارب رادیاپ و هدش تابثا ،عیرس یروانف رتسب )٨
 تراجت ،لیابوم ،یصوصخ میرح و تینما ، (IoT) ایشا تنرتنیا زا یروانف ینابیتشپ )٩

 یراجت یاهتیولوا ریاس و یکینورتکلا
 زیم ،شزومآ ،cloud نینچمه و ،یراجت یاههویش و اهنابز هلمج زا یتیلم دنچ ینابیتشپ )١٠

 .یزاس هدایپ تامدخ و امنهار

 



 

 

 ERP یلصا دیلک شش
 نامزاس دارفا همه هب ات دینک راکدوخ و هداس ار دوخ تراجت یلصا دنور :رتالاب یرو هرهب •

 .دنهد ماحنا یرتشیب یاهراک یرتمک عبانم اب ات دینک کمک
 تسد هب ار تقیقح زا یدحاو عبنم ،دیربب نیب زا ار یتاعالطا یاهرابنا :رتقیمع شنیب •

 .دیهد خساپ تیرومأم دروم رد یراجت مهم تالاوس هب عیرس و دیروآ
 ساسارب .دیراذگب کارتشا هب یتحار هب ار جیاتن و یراجت و یلام عیرس شرازگ :عیرس شرازگ •

 .دیشخبب دوبهب یعقاو نامز رد ار درکلمع و دینک لمع تریصب
 و ینوناق تامازلا اب قابطنا زا نانیمطا ،تراجت لرتنک و ندش هدید رثکادح :رتمک کسیر •

 کسیر زا یریگولج و ینیب شیپ
• IT یاههمانرب زا هدافتسا اب :رت هداس ERP کارتشا هب ار هداد هاگیاپ کی هک هچراپکی 

 .دیهدب همه هب راک یارب یرتناسآ هار و هدرک هداس ار IT دیناوتیم ،دنراذگیم
 ،گنرد یب یاههداد هب هدامآ یسرتسد و دمآراک تایلمع ماحنا اب :هتفای دوبهب یکباچ •

 .دیهد ناشن شنکاو و ییاسانش تعرس هب ار دیدج یاهتصرف دیناوتیم

 


