اتوماسیون اداری تحت وب یا تحت ویندوز؛
مسئله این است!
اســتفاده از تکنولــوژی بــرای پیــش بــردن اهــداف کســبوکار و ارتقــای عملکــرد
ســازمان رویکــردی اســت کــه در ســالیان اخیــر مــورد توجــه بســیاری قــرار گرفتهاســت.
اتوماســیونهای اداری بــا هــدف بهبــود عملکــرد ســازمانها و تســهیل فعالیتهــای روزمــره
وارد بــازار شــدند .بــا ایــن حــال دیــده شــده کــه در برخــی مــوارد در اســتفاده از این سیســتمها
نتیجــه عکــس حاصــل شدهاســت.
در ایــن میــان بــا ســرعتی کــه در تغییــرات تکنولوژیهــا وجــود دارد ،مســئله کلیــدی و
تعیینکننــده آن اســت کــه بتوانیــد تکنولــوژی مناســب را انتخــاب کنیــد.

چالش های سازمان شما

تغییــرات تکنولوژیهــای مــورد اســتفاده در کســبوکار بــا نرخــی فزاینــده در حــال افزایــش اســت و اســتفاده
از راهحلهــای نرمافــزاری بــرای کارآمــدی و بهبــود عملکــرد کســبوکار در حــال گســترش اســت .ایــن رونــد
در ایــران هــم بــا کمــی تأخیــر  -آن هــم بــه ســبب عــدم وجــود زیرســاخت هــای مناســب تکنولــوژی -در حــال
شــکلگیری اســت و عمــده ســازمانهای ایرانــی از ایــن راهحلهــا اســتفاده میکننــد.
نتایــج منتشــر شــده از یــک بررســی جهانــی در ســال  2014در میــان مدیــران ارشــد ،مدیــران میانــی و متخصصیــن
تصمیمگیرنــده  ITنشــان دهنــده آن اســت کــه  %37از هزینههــای تکنولــوژی صــرف مــواردی خــارج از واحــد IT
در ســازمان میشــود.
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 %37از هزینــه هــای
تکنولــوژی در ســازمان هــا
صــرف مــواردی خــارج از
واحــد  ITشــده اســت.

«علت اصلی عمدتاً اتخاذ رویکرد برونسپاری راهحلهای نرمافزاری توسط سازمانها است».
ســازمانها بــرای خودکارســازی فرایندهــای خــود بــه شــرکتهای ارائهدهنــده راهحلهــای نرمافــزاری مراجعــه
میکننــد .بــه ایــن ترتیــب هزینــه برونســپاری شــامل هزینــه مالکیــت نرمافــزار (کــه بــه عنــوان یــک دارایــی ثابــت
و هزینــه ســرمایهگذاری در نظــر گرفتــه میشــود و نــه هزینــه عملیاتــی) ،هزینــه نگهــداری و ســایر هزینههــای
جانبــی اســتقرار سیســتم میشــود و بــه عنــوان هزینههــای تکنولــوژی امــا خــارج از واحــد  ITمحاســبه میشــوند.
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استفاده از تکنولوژیهای جدید چه منافعی برای شما به همراه دارد؟
ســازمانها در ده ـ ه اخیــر بــا نــرخ فزاینــده در رشــد تکنولــوژی روب ـهرو بودهانــد؛ تکنولوژیهایــی کــه بــه صــورت
ویــژه بــرای کمــک بــه انجــام فعالیتهــای ســازمانی طراحــی شــده بودنــد .بــه کارگیــری تکنولــوژی در کسـبوکارها
در ابتــدا محــدود بــه اســتفاده از سیســتمهای اطالعاتــی مدیریــت ( )MISو تنهــا مربــوط بــه فعالیتهــای روزمــره
و ســطح عملیاتــی ســازمان بــود .پیچیدگــی هــر چــه بیشــتر کس ـبوکارها ،عــدم توانایــی در پیشبینــی آینــده بــه
ســبب افزایــش شــرایط عــدم قطعیــت ،تأثیــرات جنبههــای مختلفــی از جملــه محیــط سیاســی ،اقتصــادی ،فنــاوری،
زیســتمحیطی و  ...بــر تصمیمگیریهــای مدیــران و بســیاری نیازمندیهــای جدیــد حــوزه کســبوکارها در
نهایــت منجــر شــد کــه تکنولوژیهــای مــورد اســتفاده نیــز بــرای پاســخگویی بــه ایــن نیازهــا تغییــر کننــد .بــه ایــن
ترتیــب سیســتمهای جدیــدی ماننــد  BIهــا طراحــی شــده کــه ســطحی از هوشــمندی را نیــز در اختیــار کسـبوکارها
قــرار میدادنــد و در نتیجــه انجــام فعالیتهــای ســطح راهبــردی ســازمان نیــز بــه وســیله ایــن ابــزار میســر شــد.

یــک جنبــه بهبــود تکنولــوژی در کارکردهایــی اســت کــه همانطــور کــه پیشتــر توضیــح داده شــد بــه راهحلهــای
نرمافــزاری افــزوده میشــوند؛ مث ـاً قابلیــت ایــن کــه شــما بتوانیــد سیســتم حقــوق و دســتمزد کارکنــان خــود را بــا
سیســتم مالــی یکپارچــه کنیــد و یــا اینکــه گزارشهــای مــورد نیــاز خــود را از دادههــای موجــود اســتخراج کنیــد.
جنبــه مهــم دیگــر آن کــه عمدتـاً کمتــر مــورد توجــه تصمیمگیرنــدگان قــرار میگیــرد ،مســئله اســتفاده از تکنولــوژی
در بهبــود عملکــرد سیســتم اســت .مثـاً نرمافزارهــای تحــت وب نســبت بــه نرمافزارهــای تحــت وینــدوز عملکــردی
بســیار متفــاوت دارنــد .بهبــود ســرعت ،ســازگاری ،امنیــت و مقیاسپذیــری از ویژگیهــای غیرکارکــردی اســتفاده
از تکنولــوژی تحــت وب اســت و میبایســت بــه عنــوان پارامترهــای کلیــدی در تصمیمگیــری بررســی شــوند.

منافع استفاده از تکنولوژیهای نوین عالوه بر بهبود کارکردهای سیستم ،در بهبود
سرعت ،سازگاری ،امنیت و مقیاسپذیری
سیستم مشخص میشود.
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نرمافزارهــای تحــت وب نرمافزارهایــی هســتند کــه شــما میتوانیــد بــر روی مرورگــر و از طریــق اینترنــت بــه
آن دسترســی داشــته باشــید .بنابرایــن تنهــا چیــزی کــه الزم داریــد ابــزاری اســت کــه قابلیــت اتصــال بــه اینترنــت را
داشــته باشــد .بــه ایــن ترتیــب نــه بــه تجهیــزات ســختافزاری خاصــی نیــاز داریــد ،نــه بــه تنظیماتــی مشــخص بــر
روی سیســتم خــود و نــه حتــی بــه شــبکه داخلــی ســازمان؛ شــما میتوانیــد در هــر نقطــه جغرافیایــی کــه هســتید بــه
سیســتم دسترســی داشــته باشــید.

اگر از نرمافزارهای تحت وب استفاده میکنید:
-

نیاز کمتری به متخصصین  ITخود برای نگهداری از سیستم ،ارتقا ،پشتیبانگیری و  ...پیدا خواهید کرد؛

-

نیازی به نصب نرمافزار و به روزرسانی آن وجود ندارد و تنها با نوشتن آدرس در نوار مرورگر میتوانید به
سیستم دسترسی داشته باشید؛

-

معموالً الزم نیست نگران سازگاری سیستم با پلتفرم باشید؛

-

نیاز به فرایند طوالنی و هزینهبر نصب ،تنظیمات و پشتیبانی به ازای هر کاربر سیستم ندارید؛

-

بدون توجه به سیستم عامل خود میتوانید از نرمافزار استفاده کنید؛

-

دادههای شما همواره در محل امنی ذخیره میشوند؛

-

دادههای شما همواره بهروزرسانی میشوند؛

-

روزانه از دادههای شما نسخه پشتیبان تهیه میشود؛

-

به سبب یکپارچگی پایگاه داده همه کارکنان شما به دادههای مورد نیاز خود دسترسی دارند؛

-

دسترسی به دادهها در خارج از سازمان نیز ممکن است؛

-

امنیت در دسترسی به سیستم از روشهای مختلفی تأمین میشود؛ و ...

در مقابل اگر از نرمافزارهای تحت ویندوز که تکنولوژی قدیمیتری محسوب میشوند استفاده میکنید:
-

هزینه نصب نرمافزار ،دردسرهای تنظیمات و پشتیبانی بسیار زیادی خواهید داشت؛

-

به متخصصین  ITخود برای نگهداری از سیستم وابسته خواهید بود؛

-

محدود به استفاده از ویندوز هستید و نمیتوانید از نرمافزار بر روی هیچ ابزار دیگری استفاده کنید؛

-

تنها از داخل شبکه سازمان به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی خواهید داشت؛

-

امنیت اطالعات ،تهیه نسخه پشتیبان و به روزرسانیهای سیستم با مسائل متعددی مواجه خواهد شد؛ و ...
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اتوماسیونهای اداری تحت وب یا تحت ویندوز؟
اتوماســیونهای اداری بــا هــدف تســهیل فعالیتهــای روزانــه اداری و حــذف کاغذبازیهایــی کــه فرایندهــا را بــه
شــدت ناکارآمــد میکــرد ،وارد بــازار شــدند .ارســال و دریافــت نامــه ،بایگانــی نامههــا و اســناد ،برقــراری ارتباطــات
درون و بــرون ســازمانی و مدیریــت وظایــف روزانــه افــراد از امکانــات پایـهای اســت کــه عمومـاً در گســتره کارکردی
اتوماســیونهای اداری وجــود دارنــد .بــا بررســی اتوماســیونهای موجــود در بــازار در مییابیــد کــه همــه کمابیــش
ایــن کارکردهــای اصلــی را ارائــه میکننــد.
امــا نکت ـهای کــه بیــن اتوماســیونهای اداری تمایــز ایجــاد میکنــد ،اســتفاده از تکنولوژیهایــی اســت کــه عملکــرد
م بــرای خریــد بــه ایــن پارامترهــا توجــه کنیــد.
سیســتم را بهبــود میدهنــد .از ایــن رو مهــم اســت کــه در تصمیـ 

سرعت
ســرعت عملکــرد سیســتم اهمیــت بســیاری دارد .بــه ویــژه ســرعت کار بــا نرمافــزار اتوماســیون اداری بــه ســبب آن
کــه تعــداد زیــادی کاربــر دارد ،بیــش از آن چــه کــه فکــر میکنیــد مهــم اســت .آمــار دقیقــی در دســت نیســت امــا
بــا یــک بررســی کلــی متوجــه خواهیــد شــد کــه بیشــترین شــکایت کاربــران ایــن سیســتمها از کنــد بــودن نرمافــزار
اســت .علــل مختلفــی ممکــن اســت ســبب ایجــاد ایــن مشــکل شــده باشــند:
-

سیســتمهای تحــت وینــدوز در ســازمانهایی کــه تعــداد کاربــران زیــادی همزمــان از سیســتم اســتفاده

میکننــد ،بــا افــت شــدید ســرعت و یــا از کار افتــادن مواجــه میشــوند و عمــاً اســتفاده از آنهــا دیگــر ممکــن
نیســت .در مقابــل اتوماســیونهای تحــت وب قابلیــت مقیاسپذیــری دارنــد کــه بســته بــه تعــداد کاربــران در حــال
کار بــا سیســتم میتــوان آنهــا را ارتقــا داد .بنابرایــن حتــا اگــر کسـبوکاری در حــال رشــد هســتید ،بــا اســتفاده از
نرمافــزار تحــت وب الزم نیســت نگــران از کار افتــادن سیســتم باشــید.
-

اگــر سیســتم تحــت وب خــود را بــه درســتی انتخــاب نکــرده باشــید ،بــا مشــکالتی مواجــه خواهیــد شــد.

سیســتمهای کــه اســماً تحــت وب هســتند امــا قــادر نیســتند کــه تمــام کارکردهــای خــود را در محیــط وب انجــام
دهنــد ،ســرعت سیســتم را بــا انجــام عملیــات اضافــه بــه شــدت کاهــش داده و در برخــی مــوارد ممکــن اســت ســبب
از کار افتــادن آن نیــز شــوند .مث ـاً سیســتمهای اتوماســیون تحــت وبــی کــه بــرای نوشــتن نامــه کاربــر را از محیــط
وب بــه محیــط  Wordانتقــال میدهنــد یــا افزونــهای در  Wordبــه ایــن منظــور ایجــاد کردهانــد را نمیتــوان در
عمــل اتوماســیونهای تحــت وب نامیــد.
4

-

اســتفاده از تکنولــوژی ورود یکبــاره یــا  Single Sign onدر برخــی از نرمافزارهــای تحــت وب وجــود

دارد و در ســازمانهایی کــه همزمــان از نرمافزارهــای یکپارچــه در بخشهــای دیگــری اســتفاده میکننــد منافــع
زیــادی در افزایــش ســرعت کاربــری سیســتم دارد .بــا اســتفاده از ایــن تکنولــوژی تنهــا بــا یــک بــار وارد کــردن نــام
کاربــری و کلمــه عبــور در سیســتم وارد میشــوید و نیــازی بــه نوشــتن مجــدد نــام کاربــری وکلمــه عبــور بــرای ورود
بــه ســایر سیســتمها نیســت و بــه ایــن ترتیــب کاربــر اتــاف زمــان کمتــری خواهــد داشــت.

-

سیســتمهای قدیمیتــر روشهــای بســیاری محدودکننــدهای جهــت احــراز هویــت داشــتند کــه عمومـاً مبتنــی

بــر نقــش افــراد در سیســتم یــا  Role Basedبــود .از ســوئی احــراز هویــت جهــت تعییــن حــدود دسترســی افــراد بــه
ش احــراز هویــت مبتنــی بــر نقــش افــراد ،نقشهــای زیــادی تعریــف
اطالعــات ســازمان اهمیــت بســیاری دارد .در رو 
میشــود کــه هــر یــک دسترســیهای خــاص خــود را دارنــد .حتــا ممکــن اســت تعــداد نقشهــای تعریفشــده
گاهــی از تعــداد کارکنــان نیــز پیشــی بگیــرد! بــه ایــن ترتیــب زمــان زیــادی بــرای تنظیمــات و پیکربنــدی سیســتم
صــرف میشــود.
در راهــکار جدیــد مبتنــی بــر ادعــا یــا  Claim basedکــه در سیســتمهای تحــت وب بــه منظــور احــراز هویــت در
نظــر گرفتــه شــده ،بــه جــای تخصیــص نقــش بــه فــرد ،مجموعـهای از ادعاهــا بــه وی داده میشــود و بــه ایــن ترتیــب
دسترســی افــراد محــدود شــده و زمــان بســیار کمتــری مــورد نیــاز اســت کــه در نهایــت ســرعت کار بــا سیســتم را
بــاال میبــرد.

-

علیرغــم آن کــه سیســتمهای تحــت وب میبایســت قابلیــت کار بــر روی هــر مرورگــری را در هــر

سیســتم عاملــی داشــته باشــند ،بــا ایــن حــال بســیاری از آنهــا پیــش از بــه کارگیــری و نصــب نرمافــزار ،نیازمنــد
انجــام تنظیمــات بســیار زیــاد و زمانبــر بــر روی سیســتمهای تــک تــک کاربــران میباشــد .اگــر ایــن زمــان صــرف
شــده را بــه ازای هــر بــار نیــاز بــه بهروزرســانی و ســایر مســائل نگهــداری از سیســتم نیــز محاســبه کنیــم ،میتــوان
گفــت در عمــل ســرعت بــه کارگیــری نرمافــزار بســیار پاییــن اســت.
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سازگاری
نرمافزارهــای تحــت وب عمومــاً قابلیــت اســتفاده بــر روی پلتفرمهــای مختلــف را دارنــد و بــه بیــان دیگــر
 Multiplatformهســتند .در مقابــل همانطــور کــه پیشــتر اشــاره شــد سیســتمهایی کــه اســماً تحــت وب هســتند
ممکــن اســت تنهــا قابلیــت کار بــر روی یــک نســخه مشــخص از یــک مرورگــر خــاص را داشــته باشــند و از ایــن رو
نمیتــوان گفــت بــا هــر پلتفرمــی ســازگاری دارنــد .ایــن مســئله بــا رونــد لــزوم جابهجایــی در انجــام فعالیتهــای
کســبوکار (در مقابــل رویکــرد پیشــین کــه در آن اداره امــور از یــک نقطــه ثابــت ممکــن بــود) همخوانــی دارد.
ســازگاری نرمافــزار بــا هــر پلتفــرم بــه آن معناســت کــه میتوانیــد بــر روی هــر سیســتم عاملــی و در نتیجــه بــر
روی هــر ابــزاری (رایانــه ،تبلــت ،تلفــن همــراه و  )...از آن اســتفاده کنیــد .بــه ایــن ترتیــب شــما میتوانیــد تنهــا بــا
اتصــال بــه اینترنــت از هــر جایــی کــه هســتید بــه اطالعــات خــود دسترســی داشــته باشــید و فعالیتهــای خــود را
مدیریــت کنیــد.

امنیت
انتقــال داده از طریــق اینترنــت کــه یــک کانــال ارتباطــی غیرامــن اســت و همــه بــه آن دسترســی دارنــد ،مســئله
امنیــت نرمافزارهــای تحــت وب را بــا چالشــی اساســی روب ـهرو کــرده اســت .بــا ایــن حــال حاصــل ایــن مواجهــه،
ارائــه راهکارهــای امنیتــی بســیار قــوی بــر روی نرمافزارهــای تحــت وب نســبت بــه نرمافزارهــای تحــت وینــدوز
بــود.
اســتفاده از پروتــکل امنیتــی  SSLیــا  Secure Socket Layerیــک راهــکار امنیتــی مــورد اســتفاده در اغلــب
نرمافزارهــای تحــت وب اســت کــه ارتباطــی ایمــن را میــان یــک ســرویسدهنده و ســرویسگیرنده تضمیــن
میکنــد .بــه ایــن ترتیــب کلیــه اطالعــات در ســمت ســرویسدهنده رمزگــذاری یــا  Encryptشــده و ســپس در
ســمت ســرویسگیرنده رمزگشــایی یــا  Decryptمیشــوند تــا بیشــینه محرمانگــی حفــظ شــود.
.
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مقیاس پذیری
مقیاسپذیــری یــا  Scalablilityتضمیــن میکنــد کــه هــر انــدازه بــار بیشــتری بــه سیســتم تحمیــل کنیــد ،نرمافــزار
همچنــان قــادر اســت بــا عملکــرد پیشــین خــود کار کنــد .ایــن مســئله بــه ویــژه در مــورد انتخــاب اتوماســیون اداری
تأثیــر زیــادی دارد چــرا کــه کاربــران زیــادی بــا سیســتم ســر و کار دارنــد .بســیاری از نرمافزارهــای موجــود در
بــازار (حتــا نرمافزارهایــی کــه بــا عنــوان تحــت وب مطــرح شــدهاند) تــا  150کاربــر در سیســتم را پشــتیبانی
میکننــد امــا زمانــی کــه تعــداد بیشــتری کاربــر را در سیســتم تعریــف میکنیــد ،سیســتم از کار میافتــد یــا بــه
شــدت ُکنــد میشــود .بنابرایــن اگــر ایــن ویژگــی بــرای شــما مهــم اســت در انتخــاب خــود دقــت کنیــد .قابلیــت
مقیاسپذیــری تنهــا در حیــن تحمیــل بــار زیــاد بــه سیســتم قابــل بررســی اســت از ایــن رو ممکــن اســت حتــا بــا
مشــاهده دمــوی نرمافــزار نیــز وجــود ایــن قابلیــت سیســتم را درک نکنیــد.
.
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نوماتــک ارائــه دهنــده طیفــی از راهکارهــای نرمافــزاری بــا اســتفاده از تکنولوژیهــای
روز دنیــا اســت .بــرای اســتفاده از نرمافزارهــای نوماتــک شــما میتوانیــد از هــر ابــزاری
کــه قابلیــت اتصــال بــه اینترنــت دارد (رایانــه ،تبلــت ،موبایــل و  )...اســتفاده کنید.
نرمافــزار اتوماســیون اداری نوماتــک ،عــاوه بــر کارکردهــای متــداول موجــود در
اتوماســیونهای اداری ماننــد امــکان گــردش مکاتبــات و بایگانــی نامههــا و اســناد،
مدیریــت وظایــف و جلســات ،امکانــات ارتباطــی و گزارشگیــری از عملکــرد ،قابلیــت
یکپارچهســازی بــا ســایر سیســتمها را نیــز دارد .بــه ایــن ترتیــب شــما میتوانیــد
عملیاتــی دیگــری ماننــد حضــور و غیــاب و حقــوق و دســتمزد کارکنــان خــود را نیــز
همزمــان مدیریــت کنیــد.
برای اطالعات بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنیدwww.nomatec.net :
یا با شماره تلفنهای ما تماس بگیرید:

021 - 22050733

