ریسک پیادهسازی
سیستم مدیریت منابع سازمان ()ERP
از یــک ســو بهکارگیــری سیســتمهای مدیریــت منابــع ســازمان مزایــای بســیاری بــرای
شــرکتها در پــی دارد و از ســوی دیگــر هزینــه بــاالی مالکیــت نرمافــزار و هزینههــای
جانبــی اســتقرار ،ریســک اســتفاده از ایــن سیســتمها را افزایــش میدهــد.
در ایــن مقالــه تــاش شدهاســت برخــی اشــتباهات رایــج در شناســایی ،پایــش و حــل مشــکالت
اســتقرار سیســتمهای  ERPکــه ممکــن اســت بــا آنهــا مواجــه شــوید بررســی شــده و
اقدامــات پیشــنهادی جهــت مدیریــت آنهــا ذکــر شــود.

شکست پروژه استقرار  ERPو دالیل آن

خیلی دور ،خیلی نزدیک!

شــرکت شــما ممکــن اســت زمــان زیــادی را صــرف بررســی نیازمندیهــای کســبوکار ،شــناخت راهکارهــای
نرمافــزاری موجــود و انتخــاب یــک راهــکار کــرده باشــد امــا در نهایــت پــروژه بــه کارگیــری  ERPدر شــرکت
بــا مشــکل مواجــه شــود .نــرخ شکســت پروژههــای بهکارگیــری راهکارهــای نرمافــزاری  ERPدر ســازمانها بــه
گــزارش گارتنــر  %75بــوده اســت کــه عــدد قابــل توجهــی اســت .بــا ایــن حــال احتمــال اینکــه علــت شکســت ایــن
پروژههــا را بتوانیــم در مراحــل اولیــه (عــدم تطابــق نیازمندیهــای کســبوکار بــا قابلیتهــای سیســتم انتخــاب
شــده)بیابیم بســیار کــم اســت .مطالعــات بســیاری انجــام شــده کــه علــت نــرخ بــاالی شکســت در انجــام ایــن پروژهها
را روشــن کنــد و همــه کمابیــش بــه نتایجــی مشــابه دســت یافتنــد.

*
شــرکت مشــاوره پانورامــا نیــز گزارشــی از اســتقرار سیســتمهای  ERPدر ســال  2015منتشــر کرد کــه جمعبنــدی

آن نشــان میدهــد  %72از پروژههــای  ERPبــه شکســت میانجامــد کــه ســه علــت کلیــدی و عمــده را میتــوان
در ایــن مــورد مؤثــر دانســت:
-

زمان استقرار  %75بیش از زمان پیشبینی شده به طول میانجامد.

-

در  %58شرکتها هزینه پروژه از هزینه تخصیص داده شده (برنامهریزی شده) بیشتر شدهاست.

-

 %53از شرکتها به نیمی از مزایایی که از نصب سیستم  ERPانتظار میرفت ،دست نیافتند.
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مزایــای حاصــل از اســتقرار سیســتمهای  ERPممکــن اســت در برخــی مــوارد قابــل اندازهگیــری نباشــد .در چنیــن
مــواردی احتمــاالً شــرکت ســازوکاری بــرای اندازهگیــری تعریــف نکــرده یــا نمیدانــد چــه چیزهایــی را بایــد
اندازهگیــری کنــد .البتــه ایــن نکتــه را نیــز بایــد در نظــر داشــت کــه نتایــج حاصــل از اســتقرار در لحظــه قابــل
مشــاهده نیســت و ممکــن اســت مدتــی پــس از تکمیــل شــدن پــروژه (کــه مــدت نســبتاً قابــل توجهــی بــه طــول
میانجامــد) خــود را نشــان دهــد.
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مطالعــات گارتنــر نشــان میدهــد بســیاری از شــرکتها زمــان زیــادی را صــرف بررســی بــازار و یافتــن بهتریــن
راهحــل میکننــد در صورتــی کــه مســئله اصلــی کــه در اغلــب مــوارد بــه عنــوان عامــل شکســت  ERPذکــر شــده،
مربــوط بــه فــاز برنامهریــزی و اجــرای پــروژه اســت.

ریسکهای متداول در استقرار راهکارهای نرمافزاری
در نظریــه تصمیمگیــری عقالیــی ،مفهــوم ریســک مســاوی اســت بــا گوناگونیهایــی کــه ممکــن اســت بــه عنــوان
خروجیهــای مختلــف یــک کنــش بــه وجــود آیــد .بنابرایــن ریســک در حــوزه مدیریــت پــروژه هممعنــای
«مشــکالت احتمالــی در پــروژه در شــرایط عــدم قطعیــت» اســت و چیــزی کــه میتوانــد موجــب شکســت یــا تأخیــر
در انجــام پــروژه شــود .در مقابــل موفقیــت بــه معنــای دســتیابی بــه اهــداف تعییــن شــده در چارچــوب زمانــی و
بودجــه تخصیصدادهشــده اســت.
یکــی از دالیــل عمــده شکســت پروژههــای حــوزه  ITآن اســت کــه مدیــر پــروژه بــه انــدازه کافــی ریس ـکها را
درک نمیکنــد و در نتیجــه اقدامــی در ریســکهای فــاز اســتقرار را میتــوان بــه صــورت کلــی در ســه بخــش
تفکیــک کــرد؛ ریسـکهایی کــه بــه ســبب عــدم مدیریــت پــروژه ممکــن اســت حاصــل شــود ،ریسـکهایی کــه در
صــورت ســوء مدیریــت در تحــوالت ســازمان بــه وجــود میآیــد و ریس ـکهایی کــه بــه فنــاوری اطالعــات مربــوط
اســت.
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مدیریت ریسکهای استقرار
چه طور موفق شوید؟
سیســتمهای مدیریــت منابــع ســازمان ERP -از یــک ســو بــه منظــور ایجــاد یکپارچگــی
فرایندهــا در حوزههــای کارکــردی ،بهبــود جریــان کاری و استانداردســازی روشهــای
کســبوکار و از ســوی دیگــر بــرای دسترســی بــه دادههــای بــه موقــع و بــه روز طراحــی
شــدهاند .در نتیجــه ایــن سیســتمها پیچیدگــی زیــادی دارنــد و اســتقرار آنهــا بــرای هــر شــرکتی چالشبرانگیــز،
دشــوار ،زمانبــر و پرهزینــه اســت .بــا وجــود آن کــه تعــداد زیــادی از شــرکتها موفــق بــه اســتقرار  ERPشــدهاند،
بــا ایــن حــال از آن جایــی کــه دالیــل متعــدد فنــی و ســازمانی بــرای شکســت آنهــا وجــود دارد ،ریســک اســتقرار
ایــن سیســتمها همــواره در تصمیمگیــری شــرکتها نقــش مهمــی را ایفــا میکنــد.
ریســکهایی کــه در ارتبــاط بــا اســتقرار سیســتمهای  ERPوجــود دارد ،شــرکتها را وادار میکنــد تــا برنامــهای
بــرای مدیریــت ریس ـکهای خــود تدویــن کننــد .گرچــه شــرکتهایی کــه اســتقرار ناموفــق داشــتهاند تمایلــی بــه
بیــان دالیــل شکســت خــود ندارنــد و از ســوئی دانــش موجــود پیرامــون تئــوری مدیریــت ریســک نیــز نمیتوانــد
چارچوبــی عملــی بــرای آنهــا ارائــه کنــد.
بــا ایــن حــال حوزههایــی کــه نیــاز بــه توجــه بیشــتری بــرای مدیریــت ریســک دارنــد باتوجــه بــه مطالعاتــی کــه
انجــام شــده ،کمابیــش مشــخص هســتند .بســیاری از مطالعــات مــوردی بزرگتریــن پروژههــای اســتقرار کــه بــا
شکســت مواجــه شــدند نیــز منتشــر شــدند .ایــن منابــع بــه همــراه منابعــی کــه برخــی شــرکتهای مشــاوره اســتقرار
سیســتمهای  ERPدر اختیــار شــرکتها قــرار میدهنــد میتواننــد اساســی جهــت شــناخت اقدامــات پیشــنهادی
*
کلــی جهــت مواجهــه بــا ایــن ریس ـکها باشــند .

برنامهریزی و زمانبندی واقعبینانه
اســتقرار سیســتم  ERPدر ســازمان ممکــن اســت بــه دالیــل ســادهای ماننــد بیتوجهــی بــه شــرایط نامطلــوب احتمالــی
کــه موجــب بــه تعویــق افتــادن پــروژه میشــوند ،بــا شکســت مواجــه شــود .بدیهــی اســت در انجــام هــر پــروژهای
احتمــال وقــوع مشــکالت پیشبینــی نشــده کــه زمــان انجــام پــروژه را طوالنیتــر میکننــد وجــود دارد .برنامهریــزی
و مدیریــت دســتیابی بــه اهــداف هــر فــاز از پــروژه عامــل موفقیــت پــروژه  ERPاســت .بهتــر اســت برنامــه ریــزی از
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بــاال بــه پاییــن باشــد .بــه بیــان دیگــر تیــم اصلــی پــروژه ،اهــداف هــر فــاز را تعییــن میکنــد و ســپس تیمهــای
دیگــر پــروژه بــر اســاس اهــداف و بــا توجــه بــه منابــع در دســت ،زمانبنــدی و برنامــه اســتقرار خــود را تدویــن
میکننــد .ایــن شــیوه ریســکی را کــه بــه ســبب وابســتگی جریانهــای کاری مختلــف ایجــاد میشــود ،حــذف
میکنــد .ســازمانها بایــد برنامــه اســتقرار واقعبینانــهای را تدویــن کننــد کــه پیچیدگیهــای سفارشیســازی
سیســتم  ERPرا در نظــر بگیــرد و بــه مدیــران در اولویتبنــدی پیادهســازی بخشهایــی از سیســتم کــه بــرای
کســبوکار ارجحتــر هســتند ،کمــک کنــد.

مدیریت تغییر سازمانی
درک کاربــران از سیســتم ،عامــل مهمــی در موفقیــت یــا شکســت اســتقرار سیســتمهای  ERPاســت .یــک راهــکار
 ERPدر درجــه اول روش کاری افــرادی کــه در یــک ســازمان کار میکننــد را متحــول میکنــد ،روابــط آنهــا را
گســترش داده و شــفاف میکنــد و مســئولیتهای آنهــا را تغییــر میدهــد .فرایندهــای کاری موجــود نیــز تغییــر
کــرده یــا در برخــی مــوارد حــذف میشــوند.
مدیریــت تغییــر ،رویکــردی برنامهریــزی شــده بــرای تغییــر در ســازمان اســت و ســاختار الزم را بــرای آمــاده
کــردن کارکنــان و پذیــرش سیســتم  ERPفراهــم میکنــد .بــه ایــن منظــور یــک تیــم مدیریــت تغییــر در طــول
پــروژه اســتقرار میبایســت مســئولیت حــل مشــکالتی کــه ممکــن اســت بــه ســبب تغییــرات بــه وجــود آیــد را
برعهــده بگیــرد .همچنیــن توجــه بــه فراینــد مدیریــت تغییــر از گامهــای ابتدایــی در پــروژه اســتقرار سیســتم
 ERPبــرای ایجــاد آگاهــی در ســازمان ،مزایــای حاصــل از نصــب و تأثیــری کــه بــر کارکنــان ،فرایندهــا و فنــاوری
میگــذارد بســیار حیاتــی اســت .در گامهــای بعــدی بــا طراحــی مجــدد فرایندهــا ،تیــم مدیریــت تغییــر مســئولیت
ایجــاد آگاهــی نســبت بــه تغییــر وظایــف و مراحــل فرایندهــا و تأثیــری کــه بــر طراحــی مشــاغل و ســاختار ســازمانی
دارد را بــر عهــده میگیــرد .درک فرایندهــا ،نقشهــا و مشــاغل جدیــد بــرای طراحــی برنامــه آموزشــی موفــق نیــز
اهمیــت بســیاری دارد .در گامهــای آخــر ،تیــم مدیریــت تغییــر افــزون بــر آمــوزش سیســتم  ،ERPتــاش میکنــد
نقــش کلیــدی در ارتباطــات درون ســازمانی ایفــا کنــد و کس ـبوکار را بــرای اســتفاده از سیســتم در تمــام بخشهــا
آمــاده کنــد.
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درگیری حوزه های مختلف کارکردی
ریســک دیگــری کــه ممکــن اســت شــرکتها در طــول اســتقرار سیســتمهای  ERPبــا آن مواجــه شــوند ،کمبــود
درگیــری حوزههــای مختلــف کارکــردی در فراینــد اســت .هــر فراینــد کسـبوکار (مثـاً ثبــت ســفارش تــا دریافــت
پــول ،ثبــت اطالعــات تــا گزارشدهــی و  )...بــه ویــژه در پروژههــای بــزرگ اســتقرار  ERPمیبایســت دارای یــک
فــرد مســئول یــا صاحــب فراینــد باشــد کــه بــه صــورت کامــل تمــام وقــت خــود را بــه یــک هــدف تخصیــص دهــد:
موفقیــت اســتقرار سیســتم  .ERPایــن افــراد بایــد دارای قــدرت و اختیــارات کافــی باشــند تــا بتواننــد تصمیمــات الزم
را پیرامــون آن چــه فرایندهــا بایــد باشــند ،گســتره آنهــا و آزمــون و حــل مشــکالت آنهــا اتخــاذ کننــد .ایــن نقــش
بــرای صاحــب فراینــد ممکــن اســت دائمــی شــود و تــا پــس از پایــان اســتقرار نیــز ادامــه یابــد.
ســازمانهای موفــق ،صاحبــان فراینــد و منابــع دیگــر خــود را از حوزههــای کارکــردی فعلــی بــه پــروژه  ERPمنتقــل
میکننــد و حتــا برنامههــای انگیزشــی را نیــز بــرای حفــظ کارکنــان کلیــدی خــود در ســازمان و ارتقــای ســطح
انگیــزه آنهــا بــرای همــکاری در پــروژه  ERPتدویــن میکننــد.

آزمون فرایندهای کسبوکار پس از استقرار
آزمــون فرایندهــا پــس از اســتقرار شــرطی مهــم در اســتقرار موفــق سیســتمهای  ERPاســت امــا معمــوالً ســازمانها
بــه ســبب اتمــام ســریعتر پــروژه تصمیــم میگیرنــد بــدون هیــچ گونــه اقدامــی از ایــن مرحلــه عبــور کننــد .اولیــن
فــاز آزمــون واحدهــا نامیــده میشــود و شــامل آزمــون تــک تــک تراکنــش هــا و زیرفرایندهاســت تــا لحــاظ شــدن
تمــام نیازمنــدی هــای مستندشــده تضمیــن شــود .ایــن مرحلــه معمــوالً بیــش از آن چیــزی کــه برنامهریــزی شــده بــه
طــول میانجامــد و در نهایــت منجــر بــه کاســتن از زمــان آزمــون بــرای فازهــای مهمتــر ماننــد آزمــون یکپارچگــی
و آزمــون پذیــرش کاربــر میشــود.
آزمــون یکپارچگــی اغلــب چالشبرانگیزتریــن مرحلــه از پــروژه  ERPاســت کــه شــامل همــکاری بــا واحدهــای
مختلــف بــرای نوشــتن ســناریوهای آزمــون کــه شــرایط واقعــی کســبوکار را شبیهســازی میکننــد ،تدویــن
مســتندات آزمــون ،آزمــون دادههــای منتقــل شــده از سیســتمهای قدیمــی و مــواردی از ایــن دســت میشــود.
آزمــون پذیــرش کاربــر نیــز بــه طیفــی از کاربــران در ســازمان ایــن امــکان را میدهــد کــه سیســتم  ERPو انطبــاق
آن بــا نیازمندیهــا را بررســی کننــد .در حالــت ایــدهآل ایــن آزمــون پــس از تکمیــل آمــوزش کارکنــان انجــام
میشــود تــا بــه ایــن ترتیــب آن هــابتواننــد مهارتهــای کار بــا سیســتم را تقویــت کننــد .از ایــن آزمــون میتــوان
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بــرای تأییــد کامــل بــودن کارکــرد سیســتم و نیــز مســائل امنیتــی و ســطح دسترســی اســتفاده کــرد.

انتقال دادهها /مدیریت دادهها
در اســتقرار سیســتمهای  ERPانتقــال دادههــا و فراینــد تأییــد آنهــا اغلــب بــه حــد کفایــت برنامهریــزی نمیشــود
و بیــش از آن چــه پیشبینــی شــده بــه طــول میانجامــد .ســازمانها بایــد الزامــات انتقــال دادههــا را درک کننــد
و زمــان الزم بــرای ایــن فراینــد در برنامــه اســتقرار و نیــز تأثیــری کــه بــر آن خواهــد داشــت را در نظــر بگیرنــد.
ســاختار دادههــا مســئله دیگــری اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود .برنامــه اســتقرار میبایســت زمــان کافــی را بــرای
پاکســازی دادههــا در سیســتم قدیمــی پیــش از انتقــال بــه سیســتم  ERPجدیــد در نظــر بگیرنــد .دادههــای منتقــل
شــده میبایســت ســپس توســط کاربــران مــورد آزمــون قــرار گیرنــد و صحــت آنهــا تأییــد شــود.در مــواردی کــه
دادههــای زیــادی منتقــل شــده اســت ،از نمونهگیــری آمــاری بــه جــای بررســی همــه دادههــا میتــوان اســتفاده کــرد.
حجــم زیــاد داده گاهــی بــه دادههــای تکــراری در پایــگاه داده مربــوط میشــود .یکــی از دالیلــی کــه چنیــن شــرایطی
ایجــاد میکنــد عــدم وجــود یــک اســتاندارد بــرای ثبــت دادههــا در سیســتمهای قدیمــی اســت کــه در نتیجــه آن
هــر یــک از کاربــران بــه ســلیقه خــود اقــدام بــه ثبــت اطالعــات کردهانــد .بــا ایــن حــال طراحــی سیســتمهای ERP
بــه گونـهای اســت کــه ســاختاری یکپارچــه بــرای ورود اطالعــات وجــود دارد و بــه ایــن ترتیــب بــرای انتقــال دادههــا
بــه سیســتم جدیــد میبایســت پاکســازی دادههــا و ســاختاردهی بــه آنهــا بــه بهتریــن شــکل مدیریــت شــود.

زیرساخت فنی و سفارشی کردن نرمافزار
مشــکالت فنــی زیــادی در اســتقرار سیســتمها وجــود دارد کــه برخــی از آنهــا در برنامــه مدیریــت ریســک در نظــر
گرفتــه میشــوند و برخــی خیــر .ایــن مــوارد شــامل:
-

انتقال ناکافی اطالعات از توسعهدهندگان سیستم به پشتیبانهای مستقر در سازمان؛

-

مشکالت شبکهای و پشتیبانی فنی در ارتباط با بهروزرسانی سیستم یا برونسپاری مرکز دادهها؛

-

منابع و تجهیزات سختافزاری ناکافی که به سیستم  ERPتخصیص داده شده؛

-

شبکه تحت فشار یا پهنای باند ناکافی؛

-

فرایندی ناکارآمد برای مدیریت تغییر فنی؛

-

عدم وجود برنامههای مدیریت بحران در تجهیزات فنی.
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هــر چــه ســازمانها بــرای یافتــن متناســبترین سیســتم  ERPتــاش کننــد ،سیســتم همچنــان نیازمنــد
سفارشیســازی اســت .مــواردی ماننــد گزارشهــای خــاص ،برنامههــای انتقــال داده خــاص ،فرمهــای خــاص و
 ...مــواردی هســتند کــه نیــاز بــه سفارشیســازی سیســتم دارنــد تــا سیســتم بتوانــد بــه صــورت کامــل پاســخگوی
نیازمندیهــای کســبوکار باشــد.

حذف سیستم قدیمی

*

در اســتقرار سیســتمهای  ،ERPدورهای وجــود دارد کــه انتقــال کامــل بــه سیســتم  ERPجدیــد اتفــاق میافتــد و
سیســتمهای قدیمــی بــه صــورت کامــل کنــار گذاشــته میشــوند .فعالیتهــای اســتقرار ممکــن اســت هفتههــا و یــا
ماههــا قبــل از حــذف سیســتم قدیمــی تدویــن شــده و آغــاز شــده باشــند .بــا آغــاز ایــن فعالیتهــا:
-

هیچ کار دیگری بر روی سیستم قدیمی صورت نمیگیرد؛

-

فعالیتهای کسبوکار که با سیستم قدیمی در ارتباط هستند متوقف میشوند؛

-

مالحظات مالی مربوط به حذف سیستم انجام میشود.

فعالیتهــای مربــوط بــه حــذف سیســتم قدیمــی ادامــه مییابــد ،کارکردهــا آزمایــش میشــوند تــا در نهایــت
سیســتم جدیــد بــه صــورت کامــل جایگزیــن شــود.

Cutover

*
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در مدیریت تغییر  ERPچه مواردی را باید در نظر گرفت؟

فهرســتی از مــوارد الزم بــرای بررســی جهــت تضمیــن مدیریــت تغییــر تحــت شــرایطی
کــه ســازمان در حــال اســتقرار سیســتم مدیریــت منابــع ســازمان ERP -اســت ،در
ادامــه آمــده اســت .بــدون رعایــت ایــن مــوارد فراینــد اســتقرار شــما قطعـاً در مدیریــت
ریســکها دچــار مشــکل شدهاســت.

آیا کارکنان شما نیاز به این تغییر و مزایای حاصل از آن را درک کردهاند؟
آیــا ســازوکارهایی بــرای ارائــه بازخــورد از جانــب کارکنــان در نظــر گرفتــه
شد ها ســت ؟
آیــا مســئول پــروژه تغییــرات را بــه خوبــی مدیریــت میکنــد و موانــع موفقیــت
از میــان برمــیدارد؟
آیــا برنامــه آموزشــی شــما بــه صــورت ویــژه منطبــق بــا نقشهــای جدیــد
کارکنــان طراحــی شــده اســت؟
آیــا رهبــران ســازمان اهــداف کلــی اســتقرار را درک کــرده و بــر ســر آنهــا
توافــق دارنــد؟
آیا برنامهای برای پشتیبانی در محل پس از پایان پروژه استقرار دارید؟
آیا رهبران بر سر اولویت باالی پروژه استقرار توافق دارند؟
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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.

برای اطالعات بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنیدwww.nomatec.net :
یا با شماره تلفنهای ما تماس بگیرید:

021 - 22050733

