چرا آموزش کارکنان برای موفقیت در استقرار نرمافزار ضروری است؟
نتایــج بررس ـیهای انجــام شــده در ســازمانها اهمیــت آمــوزش را بــه خوبــی نشــان میدهــد .آمــوزش یــک راهحــل کلیــدی در
مدیریــت تغییــرات ســازمانی بــه ویــژه در اســتقرار راهکارهــای نرمافــزاری اســت .تغییــر بــرای کس ـبوکارها ســاده نیســت و
ممکــن اســت بــه ســبب ایجــاد مقاومتهــای ســازمانی ،در صــورت عــدم مدیریــت صحیــح نتایــج بســیار بــدی ایجــاد کنــد .همــراه
کــردن کارکنــان بــا تغییــرات از طریــق آمــوزش و ایجــاد آگاهــی در آنهــا نســبت بــه تغییــر ،بهتریــن راه بــرای تضمیــن موفقیــت

هدف ما ...

اســت.

توانمنــدی مشــتریان بــا راهکارهــای آموزشــی نوآورانــه
اســت تــا بتواننــد موفقیــت خــود را در اســتفاده از محصــوالت
نوماتــک تســهیل کننــد.

«عدم سازگاری کاربران با سیستم»
دلیل  1#در

کاربرانــی کــه بــه خوبــی آمــوزش

استقرارهایی که به شکست منجر شدند.

دیدهانــد نیــاز کمتــری بــه خدمــات

%76

پشــتیبانی دارنــد و موجــب کاهــش
هزینههــای اســتقرار میشــوند.

 %76از کاربــران در درک سیســتمهای جدیــد و
اســتفاده از آن شکســت میخورنــد.

)-AMR Research (2005

)-META Group (2003

آموزش در چه مراحلی از خرید تا استقرار نرمافزار الزم است؟
نوماتــک آموزشــی را کــه در هــر مرحلــه از فراینــد پیادهســازی و بــه کارگیــری راهــکار نرمافــزاری خــود نیــاز داریــد ،در اختیــار شــما قــرار میدهــد .آمــوزش میبایســت از مســائل پایــه آغــاز شــده
و در نهایــت بــه آموزشهــای فنــی و کار بــا سیســتم برســد تــا بــه ایــن ترتیــب تیــم پــروژه اســتقرار بتوانــد تصمیمــات صحیحــی در ارتبــاط بــا مســائلی کــه در طــول فراینــد بــا آن مواجــه میشــوند،
بگیرنــد .آمــوزش کاربــران تضمیــن میکنــد کــه تــک تــک افــراد ،از مدیــر تــا کاربــران معمولــی ،سیســتم را درک میکننــد ،جریــان فراینــدی جدیــد را میشناســند و روش صحیــح اســتفاده از سیســتم
بــرای انجــام وظایــف خــود را نیــز میداننــد.

		

آموزشهای پایه

		

دیدگاهی کلی از محصول ،امکاناتی که ارائه میکند و مزایای استفاده از آن را برای کاربران شرح میدهیم.

		

آموزشهای فنی

		

دانش و مهارتی که کاربر برای کار با نرمافزار نیاز دارد را در اختیار وی قرار میدهیم.

		

آموزشهای استقرار

		

تسهیل پیادهسازی نرمافزار نوماتک و یکپارچهسازی آن با سیستمهای دیگر نیاز به آموزشهای مخصوص به خود را دارد تا موفقیت و به انجام رسیدن پروژه تضمین شود.

نوماتک برای شما چه میکند؟
مــا معتقدیــم آمــوزش از الزامــات کلیــدی موفقیــت در فراینــد اســتقرار نرمافــزار اســت .از ایــن رو بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن مســئله نوماتــک توجهــی ویــژه بــه امــر آمــوزش داشــته اســت.
آموزشهــای نوماتــک در دو ســطح راهکارهــای آموزشــی متنــوع متناســب بــا نیازهــای شــما و منابــع آموزشــی گوناگــون برنامهریــزی و ارائــه شــدهاند بــه نحــوی کــه تمــام محدودیتهــای موجــود
از میــان رفتــه و کاربــران بهتریــن تجربــه را از کار بــا سیســتم داشــته باشــند.

راهکارهای آموزش در نوماتک

برگزاری جلسات آموزش حضوری
جلســات آمــوزش حضــوری کــه در محــل ســازمان برگــزار میشــود و میتوانــد طیــف
وســیعی از آموزشهــای پایــه ،فنــی و اســتقرار را در بــر بگیــرد.

برگزاری جلسات آموزش مجازی
برگــزاری جلســات آمــوزش مجــازی کــه بــا ایجــاد امــکان برگــزاری کالسهــا بــه صــورت
آنالیــن ،محدودیــت طــی مســافتهای طوالنــی و نیــز تعــداد کاربــران تحــت آمــوزش را
حــذف میکنــد.

آموزش شخصی
راهنمــای کار بــا نرمافــزار ،ویکــی (دانشــنامه ســازمانی) و بســیاری منابــع دیگرکــه شــرکت

نوماتــک منحصــرا ً بــرای آمــوزش کاربــران محصــوالت خــود تهیــه کــرده اســت .بــه ایــن
ترتیــب کاربــران میتواننــد بــا زمانبنــدی متناســب بــا شــرایط خــود آمــوزش ببیننــد.

منابع آموزشی نوماتک
پایگاه دانش نوماتک که از طریق وبسایت نوماتک قابل دسترسی است ،شامل کتابهای الکترونیکی ،مقاالت ،اسالیدها ،اینفوگرافیک و مجله است و در هر بخش آن
مطالب مفیدی جهت ایجاد آگاهی کاربران سیستم گردآوری /تألیف شده است.

کتاب الکترونیکی
کتابهای الکترونیکی نوماتک به صورت کامل توسط تیمهای مختلف و با بهرهگیری از تجربیات متخصصین در حوزههای مختلف کسبوکار تألیف شده است و به شما
کمک میکند تا درک بهتری از مشکالت احتمالی کسبوکار و راهحلهای ممکن آن داشته باشید.

مقاالت
مقاالت نوماتک با گردآوری اطالعات از آخرین پژوهشهای انجام شده در حوزه کسبوکار تألیف شده است و به کمک آنها میتوانید دانش خود را در حوزههای
مختلف به روز نگه دارید.

اسالیدهای آموزشی
اسالیدهای آموزشی ابزاری بسیار مفید که نوماتک از آن به منظور انتقال دانش بهره گرفته است تا نکاتی مختصر و مفید را به همراه جلوههای بصری برای مخاطبین
بازگو کند.

مجله
گاهنامه نوماتک از سال  1392آغاز به کار کرده و تالش شده در آن مجموعهای از مقاالت متناسب نیازهای مخاطبین گوناگون ،از مدیران و تصمیمگیرندگان برای
خرید نرمافزار تا کارشناسان فنی و کاربران معمولی نرمافزار گردآوری شود.

اینفوگرافیک
نوماتک از ترکیب آمار و گرافیک که ابزاری بسیار مفید در ارائه مطالب است استفاده میکند.

وبالگ
مطالب منتشرشده در وبالگ نوماتک که عمدتاً تألیف و در مواردی ترجمه میباشند ،چالشهای حوزههای مختلف کسبوکار و استفاده از راهکارهای نرمافزاری را
در این زمینه مورد بررسی قرار میدهد.

درباره نوماتک
نوماتــک از ســال  1386فعالیــت خــود را بــه منظــور ارائــه نــرم افزارهــای  ERPآغــاز نمــوده و تاکنــون در حصــول نتیجــه بــه موفقیــت هــای چشــمگیری دســت یافتــه اســت .موفقیــت مشــتریانمان
در اســتفاده از نــرم افزارهــای مزبــور موفقیــت مــا محســوب مــی شــود و بــه همیــن دلیــل نوماتــک بــا اســتفاده از دانــش و تخصــص بهتریــن متخصصیــن نــرم افــزار کشــور توانســته اســت بهتریــن
نــرم افزارهــای بنــگاه هــای اقتصــادی را تولیــد کنــد.

نشانی:
تهــران ،خیابــان ولیعصــر ،باالتــر از چهــار راه نیایــش ،کوچــه
رحیمــی ،پــاک .45
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