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پانوراما بیشتر به شرکت ها و سازمان های متوسط  در شطلال رمری طا و .  ها استERPپانوراما، شرکتی فعال در ارایه مشاوره های حرفه ای در خصوص 
تاسیس شده است هر ساله با طراحی پرسشنامه هایی و توزیع رن ها میان بهره بطرداران ددیطد ۲۰۰۵که در سال پانوراما . اروپا خدمات ارائه می دهد
.   ها ارائه می دهدERPگزارش دامعی از وضعیت 

. مورد از پاسخ های صحت سنجی شده، تهیه شده است۲۳۷با در نظر گرفتن پانوراما ۲۰۱۸گزارش سال 
.درصد در رسیا قرار دارند۲درصد در اروپا و ۷درصد در رمری ای شلالی، ۹۱میان مشارکت کنندگان در تحقیق از 

: پاسخ های تعدادی از شرکت کنندگان در این پایش به دالیل زیر در گزارش استفاده نشده است
ری پی های مشابه و ت راری. ۱
م ان های ت راری . ۲
ردرس های ایلیلی که چند بار پاسخ داده بودند. ۳
پاسخ های دابه دا یا غیر معلول. ۴
ارائه پاسخ در کم تر از دو دقیقه . ۵
هزار دالر بوده است۱۰۰کلتر از  ERPسرمایه گذاری روی پروژه . ۶

مقدمه

۱
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ندگانشرکت کنازقابل تودهیدرصدتاریخیش لبه
عتوزیشرکت هایوتولیدیواحد هایراتحقیقاتدر

.می دهندتش یل
هاERPاصوالا چوننداردشگفتیدایموضوعاین
ره  زنجیوتولیدیواحد هایفرایند هایبرایباراولین
.شدندطراحیتامین

سازمان هایرشدشاهدامسالحالاینبا
با.بودیمERPاستقراردرحرفه ایخدماتارائه دهنده  

SaaSفناوریسلتبهERPتولید کنندگانحرکت
(Software as a Service)ازاستفادهکمکمERPها

.استیافتنرواجحالدرهمدیگرصنایعمیاندر

سهم صنایع مختلف
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در طیط  گطزارش پانورامطا اندازه  سازمان های شطرکت داده شطده در 
تا ۵۰متوس  دررمد ساالنه اکثر سازمان ها بین . گسترده ای قرار دارد

س  میلیون دالر است که این بازه نشان دهنده  سازمان های متو۳۰۰
. است
مختل اندازه هایوابعادباسازمان هانزدERPاستقراراهداف
.استهمازمتفاوتکامال

روی رد هایبهتلایلبیش تربزرگسازمان هایوشرکت ها
تاندهستقدرتلندیبسیارراه ار هایدنبالبهودارنداستراتژیک
.دهدگسترشرارن هاسازماناندازه  ومقیاس

ودارندتاکتی یروی ردبیش ترکوچک ترسازمان هایعوضدر
یاصلفرایند هایدرعلل ردبهبوددنبالبهERPاستقرارازمعلوالا 
.هستندتامینزنجیره  وتولیدفرایند هایمانندخود

متوسططد آمدمططد سططامهه  ازططه  سططا ما  اا  
میلیطو  آمم ۴۳۹گطارم  رماطا   دمده آم 
.رست

متوسد آمدمد سامهه
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سطازمان ها چنطد درصطد از نشان می دهطد کطه نلودار روبرو 
.می کنندERPدررمد ساالنه  خود را صرف 

درصطد دررمطد سطاالنه  ۲درصِد پاسخ دهندگان کم تطر از ۸۴
.هزینه کرده اندERPبرای خود را 

و ش ل استقرار رن، توده بهERPبه طور کلی بسته به نوع 
مدیریت تغییرات »و  BPMیا «  مدیریت فرایند کسب و کار»

بطه دررمطد ERPنسطبت هزینطه های ،OCMیطا «  سطازمانی
.  درصد نخواهد شد۴ساالنه بیش تر از 

مهم است، این اسطت ERPرنچه هنگام بودده بندی استقرار 
که عطالوه بطر هزینطه  الیسطنس نرم افطزار و خطدمات پطس از 

ز ی طی ا. فروش، هله  هزینه های استقرار را در نظطر بگیطریم
مواردی که باید در بودده بندی دیده شود هزینه های داخطل
نان سازمانی مانند زمان صرف شده بر روی پروژه توس  کارک

.است

به آمدمد سامههERPهابت ااینه 

۴
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بطا . هسطتند۲۰۱۸در میطان شطرکت کنندگان در گطزارش  ERPتولید کنندگان منتخب SageوSAPاوراکل، 
ه توده به طی  وسیع پاسخ دهندگان این اطالعات نشان می دهد کطه سطازمان ها و شطرکت ها نسطبت بط

.  تولید کننده  خاصی تعصب ندارند

ERPاا  متخب 
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این.می شوددیدهپاسخ دهندگانمیاندرSaaSوابریراه ار هایانتخابدرمالحظه ایقابلصعودیروندامسالگزارشدر
تولیدتالش وفناوریتحولبهتودهباالبته.می دهدنشانرادرصدی۳۷رشدیپانوراماگزارشاولینبهنسبتصعودیروند

.نیستکنندهغافلگیررشدیچنینمشاهده  ها،ERPابرینسلبهمهادرتبرایسازمان هاترغیببهERPکنندگان

ERPرهورع 
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هطای درون ERPدر گزارش امسال اسطتفاده از 
نسطبت بطه سطال  on-premisesسازمانی یا 

درصدی روبرو بطوده و در ۵۲گذشته با کاهش 
درصططد و ۱۵عططوض اسططتفاده از راه ططار ابططری 

درصططد رشططد ۳۷هططم SaaSراه ار هططای 
.داشته اند



چطه انگیطزه ای ERPبا توده بطه هزینطه های بطاالی اسطتقرار 
سططو  ERPسططازمان ها را بططه سططلت اسططتقرار یططک سیسططتم 

نقش مهلی در ایطن ،ROIریا نرخ بازگشت سرمایه می دهد؟ 
ERPتصلیم دارد؟ یک سازمان چگونه رادع به استقرار یطک 

تصلیم می گیرد؟ 
رد بهبود عملک»دواب اغلب پاسخ دهندگان در گزارش امسال 

. است«کسب و کار
سازمان خود را به ،ERPبسیاری از رنها نیز باور داشتند که با 

را مسیر رشد هدایت می کنند، هزینه های سرمایه  در گطردش
کاهش می دهند و بطه مشطتریان خطود بهتطر خدمت رسطانی 

.می کنند

ERPآمیل رستقررم 

۷
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یده در ارائه دالیل د« دایگزینی با سیستم های قبلی»و « رسان تر کردن وظای  برای نیرو ها»تاکید کلتری روی ۲۰۱۷امسال در مقایسه با گزارش سال 
.  می شود



در نلودار مشخص است که هلطه  شطرکت ها بطه 
ر میزان مختلط  بطه شخصی سطازی و تغییطرات د

ERP  دست می زنند؛ هر چنطد ایطن رقطم در سطال
. داری به ش ل غافل گیر کننده ای باال است

بطا ۲۰۱۷مقایسه میطانگین داده هطای گطزارش در 
درصططططدی در ۱۱گططططزارش امسططططال، رشططططدی 

های به کار گرفته شده دیطده ERPشخصی سازی 
.  می شود
۱۶سطط ش شخصی سططازی سططال گذشططته متوسطط  

۲۷درصد بوده در حالی که امسال ایطن عطدد بطه 
.درصد رسیده است

ERPشخصی سا   
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میزان شخصی سطازی . ها استERPمعلوالا پیچیدگی فرایند ها، ایجاد مزیت های رقابتی و اندازه  سازمان از دالیل علده  اعلال شخصی سازی در 
بسیار وابسته به اندازه  سازمان ها و شرکت ها است؛ سازمان های بزرگ به صطورت معلطول بطرای حفطی مزیت هطای رقطابتی شخصی سطازی های

.بیشتری را اعلال می کنند



شططامل OCMیططا « مططدیریت تغییططرات سططازمانی»
روژه فعالیت های مختلفی است که در چرخه  علر پ

مططدیریت تغییططرات »هططدف از . ادططرا می شططوند
، ایجاد انگیطزه بطرای پطذیرش تغییطرات« سازمانی

رمططاده کططردن کاربر هططا بططرای تغییططرات و کططاهش 
. اختالالت احتلالی است

مدیریت تغییررت سا ماهی

۹
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ا  آمصد  آم میار  توجه به مدیریت تغییررت متوسد و گاترآه مر آم میط۱۱گارم  رماا  کااش 
ررت آمصد پاسخ آاندگا  ام گفته رهد رصاًل به مدیریت تغیی۲۷. سا ما  اا  مختلف هشا  می آاد

.رازیتی هزی آاند یا بایام کم به د  توجه می کنند



. نفر از کارکنان خود را به صورت تلام وقت و انحصاری به پروژه  استقرار، اختصاص داده اند۵تا ۳در گزارش امسال اکثر سازمان ها 
این نیروهطا بایطد درم مناسطب و . دارد ERPتعداد نیروهای به کارگرفته شده در پروژه و مهارت های رن ها تاثیر بسزایی در میزان موفقیت استقرار 

. داشته باشند« مدیریت تغییرات سازمانی»مسئولیت پذیری باالیی نسبت به موضوع 

۱۰
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مدیریت تغییررت سا ماهی

ا در طول ادرای پروژه  اسطتقرار بطه نیروهطایی بط
مهارت های مختل  نیطاز اسطت کطه هطر یطک از 

.رن ها نسبت به وظیفه ای متعهد است
مدیران پروژه معلطوالا بطا انجطام مطواردی مثطل 
، دلع روری نیازمندی ها، طراحی سیستم، تسطت
تبدیل داده هطا و ادطرای فعالیت هطای رموزشطی 

.  بیش از دیگران با پروژه درگیر می شوند



بایطد مطورد ERPن ته  مهلی که هنگام تصلیم گیری در مورد تهیه  . فرایند های کسب و کار خود را بهبود می دهند،ERPدرصد بهره برداران ۹۵
حطی  مدیریت این تغییرات را باید از هلان مراحل اولیطه  طرا. توده قرار داد این است که فناوری و  فرایند ها مدام در حال تغییر هستند

ERP در پیش بینی های خود رادع به رینده  سیستم و فرایند در نظر گرفت  .

بهبوآ فرریند کاب و کام

۱۱
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بیش تطر ( درصد۶۴)در گزارش امسال درصد قابل تودهی از سازمان ها 
هزینه کرده انطد؛ کطه ایطن ERPاز بودده  در نظرگرفته شده برای استقرار 

را درصِد گزارش سال قبل پیشرفت قابطل مالحظطه ای۷۴رقم نسبت به 
در گطزارش امسطال در مطورد میطزان رضطایت از هزینطه  . نشان می دهد

. نظرسنجی شده استنیز ERPصورت گرفته در پروژه  

بوآجه پروژه

۱۲

۲۰۱۸ ها  در سال ERPگزارش پانوراما از وضعیت 

Pegaheaftab.com



ارزیطابی . یک دام معلول در انحطراف از بوددطه اسطتERPدر استقرار (TCO)مال یت فهم و بودده بندی مناسب برای مجلوع هزینه های 
ایطن موضطوع می توانطد . در ایجاد محدوده  دقیق تر پروژه به ما کلک خواهطد کطردERPصحیش از سیستم های بالقوه قبل از انتخاب راه ار 

OCMو مدیریت تغییرات سازمانی یا BPMشخصی سازی ها، هزینه های ی پارچه سازی، مدیریت فرایند کسب و کار یا توده به میزان شامل 
. و هم چنین هر نوع نیاز به ارتقای سخت افزار ها و نیاز به خرید از شرکت های ثالث باشد

رهحررف ر  بوآجه

۱۳
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ه بزرگ با فرایند های پیچیطده  نیطاز بطاگر چه سازمان های 
ERP ی هر نوع سازماندارند ولی های بزرگ تر و پیچیده تر

هطای بطزرگ را ERPنیاز به هله  ویژگی های دیده شده در 
.ندارد

بطه که ERPعللیاتی در روی رد واقع بینانه به یک راه ار 
کلطی منع   و با استراتژی هایمقیاس پذیر، اندازه  کافی 

ار سازمان و استراتژی های فناوری اطالعات سازمان سطازگ
از باشد؛ می تواند سازمان را در مسیر رشد هدایت کرده و

.  دلوگیری کند ERPانحراف بودده  پروژه استقرار



درصطد پاسطخ دهندگان ۷۹گزارش امسال نشان می دهد کطه 
 ERPزمانی بیش از زمان بنطدی خطود بطرای پطروژه  اسطتقرار 

درصطد ۵۹این رقطم در گطزارش سطال گذشطته . صرف کرده اند
. بوده است

رهحررف ر  برهامه  ماهی

۱۴
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یل علده  غیرواقع بینانه و بزرگ تر شدن پروژه از دالزمان بندی مش الت سازمانی، 
ه  ن تط. ادطرای پطروژه میطان پاسطخ دهندگان اسطتزمانی برای تخ ی از برنامه  

دالب این دا است که در گزارش های دو سال گذشته هم هلطین دالیطل کطم و 
امسطال متوسط . بیش دزء عوامل اصلی بروز انحراف از زمطان بنطدی بوده انطد

.بوده است۱۶.۹گذشته سال رقم ماه است در حالی که این ۱۷.۴زمان استقرار 



سطال هزینطه های اسطتقرار ۳درصد از سطازمان ها ططی ۵۰امسال 
ERPدرصدی نسبت به گزارش سطال ۳۱رشدی . را دبران کرده اند
درصد از سازمان ها در این مدت هزینه های ۱۹که در رن تنها ۲۰۱۷

.خود را دبران کرده بودند
درصطد سطازمان ها در عطرض یطک ۱۵البته در گزارش سال گذشته 

را دبران کرده بودند که امسال فق ERPاستقرار سال هزینه های 
.  درصد از پاسخ دهندگان موفق به این امر شده اند۴

آومه  با گشت ااینه
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ددید دچار ERPدرصد از پاسخ دهدگان در خالل استقرار ۶۶
درصطدی را ۱۰اختالل عللیاتی شطدند کطه ایطن عطدد رشطدی 

.  نشان می دهد۲۰۱۷نسبت به گزارش 

ماه اختالل عللیاتی شان ۲الی ۱درصد پاسخ دهندگان بعد از ۴۶
ماه اختالل ۳درصد سازمان ها بیش تر از ۹تنها . پایان یافته است
.  را تجربه کرده اند

رختال  عزلیاتی

۱۶
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امسططال اکثططر پاسططخ دهندگان تحقططق مزایططا و دسططتاورد های 
ددیطد  ERPماه بعد از راه انطدازی۱۸تا ۱۳پیش بینی شده را 

یک تغییر علده را نشان ۲۰۱۷دانسته اند که به نسبت گزارش 
درصد سازمان ها در کم تطر از ۴۸حدود ۲۰۱۷در سال . می دهد

.  ماه به مزایای مورد انتظار خود رسیده بودند۶

آستاومآ اا

۱۷
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سطازمانی گطزارش نطداده اسطت کطه هطی  امسطال در گزارش 
نصطیبش نشطده ERPدستاورد و مزیتی به واسط ه  اسطتقرار 

بخططش اعظلططی از پاسططخ ها میططزان تحقططق مزایططای . اسططت
درصططد ۸۰تططا ۳۰را بططین  ERPپیش بینططی شططده از اسططتقرار

.  دانسته اند



رهورع ماریا و آستاومآ اا
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بسیاری از سازمان ها دسطتاورد ها و مزایطای مطورد انتظطار خطود را در خطالل 
. یا پس از راه اندازی رن مستند می کنند ERPاستقرار 

ارات مستند سازی مزایا و دستاورد های مورد انتظار نه تنهطا از سطندروم انتظط
تعریط  نابه دا دلوگیری می کند که معیاری برای اندازه گیری موفقیت پروژه

هبطود کرده و باعث اولویت بندی مش الت بطالقوه و داشطتن فرصطت بطرای ب
.سیستم خواهد شد

در مقایسططه بططا سططال گذشططته سططازمان ها 
«العاتدسترسی به اط»بیشتر بر دستاورد 
« کطاهش دوباره کاری هطا»تاکید و کلتر به 
.  اشاره کرده اند

%۱۰
%۱۳
%۱۴
%۱۴
%۱۵

%۱۷
%۱۸

%۲۳
%۳۷
%۳۸

%۴۳
%۴۴
%۴۴
%۴۶

%۵۵
%۸۰



در این بخش، از مشطارکت کنندگان سطوال شطده اسطت کطه خرودطی 
« ش ست»، «پیروزی»در سازمان  رن ها کدام یک از موارد ERPاستقرار 
.  بوده است« نلی دانم»و یا 

ایطن . اشطاره کرده انطدERPدرصد پاسخ دهندگان به موفقیت استقرار ۴۲
درصد بوده که یک سقوط را در گزارش امسال ۸۲رقم در گزارش سال قبل 

.  نشان می دهد

خروجی رستقررم
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ذکطر ایططن ن تطه مهططم اسططت کطه بسططیاری از سططازمان ها و 
شرکت ها تعری  دقیقی از موفقیطت ندارنطد و بطه هلطین

.ه اندرا برگزید« نلی دانم»دلیل درصد قابل تودهی پاسخ 

اعث تعری  معیار های کلی برای اندازه گیری موفقیت پیش از رغاز پروژه ب
مات تلرکز تیم پروژه، قابل مشاهده کردن پیشرفت پطروژه و تسطهیل اقطدا

.  اصالحی خواهد شد
کلطک ارزیابی پروژه به صورت منظم به تیم پروژه در شناسطایی مشط الت

کرده و تیم را قادر می سازد تا خ طرات بطالقوه ناشطی از ایطن مشط الت را
. کاهش دهد
:معیار های موفقیت پروژه به قرار زیر استاز چند نلونه 

oشاخص های کلیدی علل رد
oپذیرش از سوی کاربران
oواقعیت پروژه در مقابل بودده و زمان

رای تعری  چین معیار هایی سازمان را قادر به تعیین توانایی های خطود بط
.رسیدن به  موفقیت های کلی پروژه می کند



نطده  درصد پاسخ دهندگان از تجربه  هل طاری بطا تولید کن۶۸
ERP «بوده اند« راضی»یا « کامال راضی.

درصطد سطازمان ها از هل طاری بطا ۲۲این در حالی است که 
درصطططد ۱بوده انطططد و تنهطططا « ناراضطططی»ERPتولید کننطططده  

« نارضططایتی کامططل»پاسططخ دهندگان از ایططن هل ططاری اعططالم 
.  کرده اند

میار  مضایت ر  تولید کننده
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 خالصه گارم  اا به تفکیک سا
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پــــگـــاه آفـــتــاب
پگاهی در افق فناوری
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