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 چکیده:

اطالعات و های فناوری  مبتنی بر پیشرفت (Cloud ERP)ریزی منابع سازمانی ابری های نوین برنامهسیستم

راهکارههای نوین برای افزایش ارایه خدمات با سرعت بیشتر و هزینه کمتر  ایجاددر جهت می باشد و ارتباطات 

ریزی منابع سازمانی به عنوان خدمات ابری، ایجاد شده است. این مقاله تالشی است در جهت مطالعه و در برنامه

 مانی.ریزی منابع سازمه؛ برای پیاده سازی برناو اهمیت آن در قالب ارایه خدمات بررسی رایانش ابری

 

New organizational sources planning systems (Cloud ERP) have been based on 

advances of Information and Technology and they have created for introduce  new 

solutions for increasing services by more speed and lower costs in the organizational 

sources planning as Cloud Service. This paper has written because of studying and 

investigation of Cloud Computing and its importance as template of provision of 

services for implementation of organizational sources planning. 
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 مقدمه:

 ایط دشواریشر رقابتی، فشرده فضای و فناورانه تغییرات. نداشته است سابقه گذشته در تردیدبی معاصر جهان تحوالت سیر

 و تکنولوژیهای اطالعات فناوری ابزارهای از گیریبهره با وکارهاکسب این بین در. است آورده وجود به وکارها کسب برای را

 .(1931شهپر,  &)سرور  کنند حفظ رقابت صحنه در را خود و بخشیده ارتقاء از پیش بیش را خود عملکرد کوشند می جدید

اه فعالیتها مبتنی بر دیدگنگاه ماشینی به  سازمان در فضایی منزوی و مجزا با حداقل تعامالت با محیط، تقسیم وظایف و 

شود. در ادیده انگاشته میفرهنگی و تکنولوژیکی در این نوع نگرش تقریبا ن عقالئی صورت می گیرد و زمینه های اجتماعی،

تهای و تا حدی محدودی شودنگاه میبه سازمان با استعاره زیستی  های مدیریت و سازمان،ی دیگر از سیر تکاملی نظریهامرحله

ایجاد گروه  در این نگرش به جای فرد، های حیات و ارتباطات مورد توجه قرار گرفت.و جنبه شودمیقبلی بر طرف  دیدگاه

توجه  . در ادامه، بر اساس نگرش سیستمی،گیردقار میکرد در دستور کار مقررات کاری را نیز خود تدوین میکاری که 

 ,Nancy & Egan) روابط بین سازمان و محیط بیشتر گردید مشتری، وفاداری تعامل با مشتری، سازمانها به اهمیت بازار،

و  هاهخواستسریع و فراوان، پیچیدگی روزافزون  بسیارو تحوالت  اتعدم توانایی یک سازمان در تطبیق با تغییر .((1999

 و ارزانی ارتباطات و انتقال اطالعات راحتیهای مشتریان، تغییر جهت از اقتصاد تولید محور به اقتصاد اطالعات محور و سلیقه

 فوایدسازمانهای مجازی  .(Markus, 1994)زمانهای مجازی را تشدید کرده انداز جمله عواملی هستند که ضرورت ایجاد سا

 ,Pauleen) و متحول کسب و کارهای امروز اقی ماندن در شرایط رقابتیبرای ب پذیری باالییزیادی دارند از جمله انعطاف

زات و ساختمان را عمالً هزینه تاسیسات، تجهی؛ مانند هافیایی خاص، وجود بسیاری از هزینهجغرا مکانعدم نیاز به  .(2002

کنند، از محدودیتهای زمانی و مکانی آزادند و دیگر ضرورتی به که در سازمانهای مجازی فعالیت میسازد. افرادی منتفی می

ازمان مجازی اینست که تبعیض و افراد در مکانی مشخص و معین وجود نخواهد داشت. از دیگر مزیتهای س کردنجمع 

اما در مقابل  .(Nancy & Egan, 1999) در مورد آنان اعمال نخواهد گردیدعدالتی از بابت حضور و غیاب کارکنان بی

سازمانهای مجازی دارای محدودیتهای زیادی هستند. در سازمانهای مجازی افراد پاسخی شفاف و صریح در خصوص سواالتی 

 . (Lepak & Snell, 1998) همچون سازمان من کجاست؟ شغل من چیست؟ مسیر شغلی من چیست؟ نمی یابند

 برخی ویژگیهای سازمانهای مجازی عبارتند از:

 و تغییرات زیاد (رقابت جهانی1

 خدمات(سرعت در ارائه کاال یا 2

 و ارتباطات (استفاده بیشتر از فناوری اطالعات9

 (کارآفرینی 4

 (تغییر طرح سازمانی5

 همه و همه انبار، فروش، تولید، اطالعات. است تولید عناصر تریناساسی از امروز صنعتی جوامع در اطالعاتاز سوی دیگر 

 کارکسب و زیرساختهای در اساسی تغییرات وری اطالعات،افن واقع در. آیندمی به شمار سازمان و ضروری برای حیاتی منابع

 ازیسیکپارچه روی بر سازمانها تمرکز که دهدمی نشان زمینه، این در انجام شده مطالعات به کلی است. نگاهی کرده ایجاد

 برابر در سازمان جاری سیستمهای زمانیکه داشت در نظر باید. اطالعات است وریافن زیرساختهای و جهانی بازار استراتژیهای

 ایجاد زمان. داد خواهد رخ اطالعات وریافن و کسب وکار بینباعث اختالف د، نباش نداشته انعطافپذیری تغییرات این
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ازمان س منابع ریزیبرنامه سیستمهای است؛ عنصر اساسی اطالعات وریافن و کسب وکار بین تناسب و هماهنگی، همسویی

 این در هستند، گسترش حال در سرعت به و اندشده مطرح جهان ریزی دربرنامه و مدیریت جدید ابزارهای از یکی عنوانبه

مهای زیرسیست اطالعاتی، تکنولوژی زمینه در اخیر به دست آمده وریهایافن از گیریبهره با است که شده سعی سیستمها

 مجموعه از عبارت سازمان ریزیسیستم برنامه دیگر، عبارت به. درآیند مرتبط و یکپارچه به صورت سازمانها در موجود مختلف

 بازاریابی و فروش حسابداری، و مالی تولید، نظیر سازمان اصلی از فعالیتهای پشتیبانی برای که است هاییبرنامه از منسجمی

 .(1932فاطمی, پاییز  &)رمزگویان, وهاب زاده,  شودمیاستفاده  انسانی منابع و

 شودمی تلقی سازی ذخیره سیستم یک به عنوان باال سطح رایانش برای ظهور حال در کاری و ساز 1رایانش ابری امروزهاما 

 آنها اختیار در را های خود سرویس و کرده دریافت هزینه منابع، از استفاده میزان مبنای بر کاربران خود از ابرها آن در که

افته، ی توسعه نوآورانه، که اطالعات فناوری هایسرویس در مسیر اساسی تغییر یک ابری رایانش معروف پدیده. دهندمی قرار

 و کندمی تغییر سرعت بهامروز  متحول محیط. دهدمی نمایش را هستند، شده پرداخت و شده نگهداری ،شده بندی مقیاس

 بری،ا رایانش ارائه توسعه سریعارائه خدمات و  مشارکت، و پایداری برای تقاضا رقابت، مانند مختلفی اکنون متغیرهای هم

(، ERPریزی منابع سازمان)در زمینه برنامه چالشها این از تعدادی حل ابری نوید رایانش. کنندمی تغییر غیره و اجتماعی وب

صدور صورتحسابها، مدیریت (، MIS(، سامانه اطالعات مدیریت )CMSمدیریت محتوا )(، CRMمدیریت روابط مشتری )

 دمات،خ کیفیت و داده امنیت شفافیت، درباره بسیاری هاینگرانی حال، این با. دهد می را میز خدمات، مدیریت اسناد و غیره 

 .(1934خوش الحان,  &)عاشوری, جوریان,  دارد می باز رویکرد این از پذیرش را ها شرکت

 

 (ERP2مدیریت منابع سازمان ) -1

های ای است که شامل مجموعهای از برنامهبرای سیستم نرم افزاری محاسباتی یکپارچه فراگیر اصطالحیک   ERPسیستم

کاربردی تجاری برای انجام عملیات حسابداری، کنترل موجودی، لجستیک و غیره میباشد. وظیفه اصلی و نهایی یک سیستم 

خودکارسازی فرآیندهای تجاری، فراهم آوردن استفاده مشترک و همزمان استفاده کنندگان از دادهها و تولید  ERPجامع 

های رنامهب بر پایه سیستم های ERP در واقع (1934رستم نژاد,  &)پاکمرام  ERP .بالدرنگ دادهها در سطح سازمان است

ک ی و خارجی های داخلیشده است که شامل چندین برنامه کاربردی است که بصورت یکپارچه همه فعالیت ایجاد کاربردی

 ،فروش مدیریت از وسیعی حیطهتواند ها میکند. این فعالیتسازمان را در گستره واحدهای عملیاتی سازمان مدیریت می

یریت ، مد، مدیریت نگهداری و تعمیرات، انبارمدیریت تأمین، مدیریت تولید، مدیریت کیفیت، مدیریت  مدیریت خدمات،

ای است که دارای اهداف، اجزا و محدوده ، سامانه ERPکل، مدیریت منابع انسانی و مدیریت مهندسی را شامل شود. در مالی

 (2112)ویکی پدیا,  .مشخص و معینی است

 :های زیر باشنداصوالً باید شامل حداقل ویژگی ERP هایسامانه

 - های چند شرکت را در قالب یک هولدینگکلیه فرایندها و داده و جامع یعنی بتواند بصورت یکپارچهجامع و یکپارچگی؛ 

 محدودیت نبدو … وتمام امورات )ممکن است برخی از شرکتها در کشورهای دیگر باشند( پشتیبانی نماید لذا باید بتواند 

 .دهد پوشش

 تغییر پذیری و قابلیت انعطاف 

                                                           
1Cloud Computing  
2 Enterprise Resource Planning 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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 امنیت و قابلیت نگهداری 

 کارایی و دسترس پذیری 

 قابلیت استفاده مجدد 

 

 : ابری پردازش خدمات -2

 :گردند آوری جمع دسته سه در توانند می که دهد می نشان را ابری دهندگان ارائه توسط شده ارائه خدمات 1شکل 

یک  عنوان به را افزار نرم که است  )SaaS( خدمت یک عنوان به افزار نرم یا و ابری افزاری نرم خدمات:  SAAS9. الف

 می تحویلو سازمانها  مشتری، شخصی هایرایانه روی بر آن، اجرای و نصب به نیاز بدون اینترنت، بستر طریق از سرویس

 .سازد می آسان را و پشتیبانی نگهداری تعمیر، و دهد

 برای تواندکه می خدمت یک عنوان به را آن و داده پوشش را افزار نرم (Paas) خدمت یک عنوان به فرم پلت: PAAS 4. ب

 و سبهای ک برنامه استقرار قابلیت دیگر، عبارت به. میدهد ارائه گیرد قرار استفاده موردخیلی باال  سطح در خدمات ساخت

 وسط ارائهت شده پشتیبانی ابزارهای و نویسی برنامه زبانهای از استفاده با کننده، مصرف به مربوط ابری های زیرساخت یا کار

ذخیره  یا و عامل، های سیستم سرورها، شبکه، جمله از ابری های ساخت زیر کنترل و مدیریت کننده، مصرف. است دهنده

 نترلک کاربردی برنامه میزبانی محیط پیکربندی احتمال و شده مستقر کاربردی های برنامه بر ولی ندارد، عهده بر را سازی

 کند.می و مدیریت

 زیرساختهای معمول، طور به که است )IaaS( خدمت یک عنوان به ساخت زیر یا ابری ساختهای زیر خدمات: IAAS5. ج

مراکز  فضای افزار، نرم سرورها، خرید جای بهدهد.انجام می سرویس یک عنوان به را سازی مجازی محیط بستر و ایرایانه

 یسسرو این .اندشده سپاری برونکامال  کنندکه می خریداری را منابعی آنها ازای در مشتریان شبکه، تجهیزات یا و ایداده

 را تسطح فعالی و هزینه نتیجه در تا مقدار منابع مصرف شده و (شودمی گرفته نظر در رایانش ابزار عنوان به معمول طور به

رحمتی,  &)حمیدی نصر  .است از طریق رایانش ابری مجازی خصوصی سرور ارائه برای تحول یک این. کرد خواهد منعکس

1934) 

 

                                                           
3 Infrastructure as a service ( Iaas ) 
4  Platform as a service ( Paas ) 
5 Saftware as a service ( Saas ) 
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 مزایا و اهمیت رایانش ابری -9

 خود عملیاتی هایهزینه و کنند حذف یا داده کاهش را فاوا ایسرمایه هایهزینه توانندمی سازمانها؛ هاهزینه در جوییصرفه

 .دهند کاهش فاوا کارکنان انتقال و نقل یا تعدیل با بالقوه طور به و کنندمی استفاده که خدماتی پرداخت با را

 ایانشر توانندمی سازیپیاده خدمات یا و هزینه الیسنس افزارنرم افزار،سخت خرید به نیاز بدون سازمانها ؛آسان سازی پیاده

 .گیرند کار به ممکن زمان ترینسریع در را ابری

. باشدمی ذیرپف انعطا گذشته، رایانشی روشهای به نسبت سازمانها وظایف با فاوا منابع انطباق در ابری رایانش ؛پذیری انعطاف

 در سازمانی کاربردی هایبرنامه و اطالعات به آنها دسترسی با را پویایی کارکنان و تحرک تواندمی همچنین ابری رایانش

 .دهد افزایش دستگاهها یا مکانها از طیفی وسیع

 کنندمی پرداخت هزینه اند،کرده  استفاده ابر خدمات از که میزان همان به ابری رایانش از استفاده با سازمانها ؛پذیریمقیاس

 .(1939شکوهی,  &)یعقوبی, جعفری, 

 ابری: انواع مدلهای رایانش -4

 اسبراس، شودمی بندی طبقه آنها پیشرفت و توسعه میزان براساس یا دهی سرویس مدلهای براساس معموال ابری رایانش

 خصوصی، ابر صورت به ابری رایانش استقرار مدلهای(؛ (NIST موسسه ملی استانداردها و فناوری امریکا شده تعریف چارچوب

 :شوندمی بندی طبقه و ترکیبی گروهی عمومی،

 اصلی منابع تمامی. دارد قرار سازمان آن یاجاره در یا و است سازمان یک یعهده بر خصوصی ابر مالکیت: خصوصی ابر 

 افزارهاینرم از استفاده برای ابری، مدل این از ایهنمونه. شودمی واگذار سازمان آن به استفاده خصوصی برای ابر

 .دارد کاربرد باشد،می سازمان آن حیاتی و حساس حاوی اطالعات که تجاری و مالی کاربردی

 کاربران. شودمی فروخته عموم به آن منابع و است خدمات آن یدهنده ارائه یعهده بر عمومی ابر مالکیت: عمومی ابر 

 دیریتم را ابر تحت شده ارائه منابع خود نیاز اساس بر قادرند معموالً و کنند اجاره را منابع از توانند بخشهاییمی نهایی

 .میباشند عمومی ابر دهندگان ارائه از هایینمونه و مایکروسافت ، یاهوگوگل آمازون،. کنند

 یا و گروه یک اعضای بین ابر منابع که تفاوت این با است خصوصی ابر مشابه گروهی ابر: ابرگروهی 

 Media گروهی، ابر یک از ای نمونه ).یابدمی استقرار دادهای، با اشتراکات خصوصی سازمان چندین

Cloud ودش اجرا ثالثی شخص توسط تواندمی گروهی ابر همچنین، (.است شده ایجاد زیمنس شرکت توسط که است. 

 گروهی ای عمومی خصوصی، صورت به است ممکن که باشدمی ابری زیرساخت چند یا دو از ترکیبی ابر، این: ترکیبی ابر 

 به توان می مثال برای که است باال تقاضاهای مورد در اضافی منابع اختصاص معموال ترکیبی ابر هدف اصلی. باشند

 .(1932کارگر,  &)صدرالساداتی  کرد اشاره عمومی ابر به ابر خصوصی از وظایف برخی مهاجرت امکان

 رایانش ابری: درعملکر آنها کسب و کارهای دیجیتال و  -5

به چند دهه گذشته کسب و کارهای دیجیتال و شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطالعات رو به افزایش هم اکنون؛ نسبت 

است. یکی از ابزارهای کلیدی مورد استفاده در این گونه شرکتها، سیستم رایانش ابری است. امروزه استفاده از این سیستم 
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راتژی و کارکردهای شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطالعات طور روز افزون در حال افزایش است و از عوامل مهم در استبه

 .(Bharadwaj, Sawy, & Pavlou, 2013) است

 

 های چهار تم اصلی استراتژی کسب و کارهای دیجیتال، منبع:منشاء (Bharadwaj, Sawy, & Pavlou, 2013) 

 

 (SaaS ERP) ریزی منابع سازمان به صورت خدمتبرنامهسامانه  -5

 SaaS  افزار خدمت در قالب به عنوان نرمERP  افزار کاربردیکننده خدمات نرمهای فروشنده یا یک تامینبر روی سرورهایکه (ASP) 

هایشان را کاهش دهند هزینه توانندمی دهد. با این روش، مشتریانمی خدماتشود و از راه اینترنت به کاربرانش میزبانی می

 العاتاطکاری و تعهدات بسیاری را از دوش بخش فناوری  قیمت نیستند و بار افزارهای گرانزیرا دیگر مجبور به خرید سخت

با  معموال ERP SaaS ؛دهد را انجام می افزاریافزاری و نرمها سخترسانی دارند، چرا که فروشنده همه بروزسازمان برمی

 به بسیار مقرون(SMB) وکارهای کوچک و متوسط شود که برای کسبیا سالیانه فروخته میشتراک ماهیانه هزینه ا

کردن  بیشتر شبیه اجاره ، (premises-on) درمحل است. این مدل در مقایسه با مدل نصب سازیو قابل پیاده ترصرفه

 ERP SaaS رسد نظر می آن است. جوانب مثبت و منفی برای هردو مدل وجود دارد، اما به خریددر مقابل  ERP سیستم

محل را  در صورت نصببه ERP های یکوکارهای کوچک و متوسط که ممکن است توانایی پرداخت هزینه برای کسب

پردازند. بعضی فروشندگان نه میبر اساس میزان استفاده هزی معموالمشتریان  ، SaaS ERP نداشته باشند مناسبتر است. با

معایبی نیز   د.شوشان دیده می انداز مشتریان تاوانی بر گسترش شرکتکنند که از چشم ای بر هر کاربر دریافت میهزینه

کارشان و افزار را برای سازگاری بیشتر با کسب توانند نرم یکی از آنها این است که کاربران نمیوارد است که  SaaS برای مدل

ک کارهای کوچ و پذیر بیابند، گرچه کسب پذیر و مقیاس را کمتر انعطاف ERP SaaS استبعضی نیز ممکن  سفارشی کنند

وکارهای  برای آنها طراحی شده تا برای کسب الاصو ERP SaaS شوند، چرا کهتی نمیالمتوجه چنین مشک معمولیو متوسط 

به  کنند، یک مشتری متعارف بستهد را بصورت عمومی منتشر نمیگذاری خوطالعات قیمتمگرچه بیشتر فروشندگان ،بزرگ

 .داشته باشد SaaS ERP در ماه برای استفاده از کمتر وکارش میتواند انتظار هزینهای اندازه کسب
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به  SaaS تافزاری در محیطی میزبانی شده اس های نرم سازی سیستمروشی برای پیاده(SaaS) افزار به صورت خدمت نرم

اکثر  تبدیل شده (ERP)ریزی منابع سازمان وکار از جمله سیستم برنامه افزارهای کسب برای ارائه بسیاری از نرممدلی 

اند و بر زیرساخت ابری اجرا میشوند. مدل گذاری شده بر معماری چند مستاجره پایه SaaS هایحل قریب به اتفاق راه

رداخت های پ تر، نیاز محدود به پشتیبانی فنی و زیرساخت و دوره سازی کوتاه هزینه آغازین کمتر، زمان پیاده SaaS نرمافزار

 .تری داردبینیهزینه قابل پیش

 

 گیری:نتیجه

در عصر کنونی تحوالت روز افزون و سریع باعث ایجاد تغییراتی گسترده در ساختار سازمانی و نحوه عملکرد سازمان ها شده 

است این تغییر و تحوالت ضرورت استفاده و بهره گیری از فناوری اطالعات و ابزارهای مستخرج از آن را در سازمان ها دو 

به عنوان یکی از فناوری های اطالعات توانسته است تا با افزایش سرعت و کاهش ری چندان کرده است. در این بین رایانش اب

هزینه ها راه را برای توسعه عملیات های درون سازمانی هموار کرده و توان سازمان را برای پاسخگویی سریع به نیازها و 

تی راه را برای توسعه این نرم افزارها هموار خواسته های محیطی افزایش داده است. در این بین سازمان های ایرانی نیز بایس

سازند بدیهی است که ورود نرم افزارها به سازمان بدون ورود افراد متخصص و دانش کاربردی الزم نه تنها سرعت سازمان را 

 در پاسخگویی به نیازهای را افزایش نخواهد داد بلکه باعث کاهش راندمان کاری سازمان نیز خواهد شد.
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