عنوان 7 :دلیل که سیستم  ERPسازمان شما نیاز به سیستم
هوش تجاری ) (Business Intelligence, BIدارد
ERP Missing Link: 7 Reasons You Need
Business Intelligence (BI) Now
نویسنده :سازمان تارگیت
ترجمه :آکادمی اندیش سیستم

دلیلی برای انتظار وجود ندارد
سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان ) (Enterprise Resource Planningبرای سازمانهای رو به رشد بسیار حائز اهمیت
میباشد ،اما پیادهسازی آن نیازمند صرف منابع مالی و زمانی فراوان است.
زمان و انرژی که صرف پیادهسازی یک سیستم  ERPدر سازمان و استفاده بهینه از آن گردیده منجر شده تا یکپارچه کردن آن
سیستمها با سیستمهای هوش تجاری نیز تحت تأثیر قرار گیرد .اما از سوی دیگر سیستمهای هوش تجاری ،سازمانها را در
استفاده بهینهتر از سیستمهای  ERPموجود در سازمان یاری میرساند و هزینههای مربوط به پیادهسازی سیستمهای  ERPرا به
مرور زمان کاهش میدهد.
با افزایش پیادهسازی سیستمهای  ERPدر سازمانهای امروز ،مدیران و کارشناسان این سازمانها به اهمیت و حیاتی بون تحلیل
دادههای سازمان جهت اتخاذ تصمیمات بهینه پی بردهاند .در نتیجه استفاده از سیستمهای هوش تجاری بمنظور دستیابی به
تحلیل و نهایتاً تصمیمات اثربخش و کارآمد نیز افزایش یافته است .اما برخی از سازمانها ماه ها و یا سالها پس از پیادهسازی
سیستم  ERPدر سازمان خود اقدام به پیادهسازی سیستم هوش تجاری مینمایند که منجر به تأخیر در کاهش هزینه و بازگشت
سرمایه سازمان میگردد.
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 3دلیل کلیدی برای پیادهسازی سیستم هوش تجاری هنگام پیادهسازی یک سیستم جدید ERP
 .1بهتر است تا از داده های موجود در سازمان خود در یک انبار داده تحلیلی استفاده نمایید تا اینکه آنها را براساس ساختار دادهای
سیستم  ERPجدید ،تغییر دهیم.
در سیستم های  ERPقانون و منطق نسبتاً سختی برای ساختاردهی و نگهداری از دادههای سازمان وجود دارد .به بیان دیگر اگر
آن دادهها با نیازمندیهای  ERPهماهنگی نداشته باشند منجر به بروز مشکالت ناشی از کیفیت دادهها ) (Data Qualityخواهد
شد.
از سوی دیگر ،تهیه یک انبارداده در ساختار سیستم هوش تجاری باعث میشود تا دادههای سازمان در فرمت اولیه و خام خود و
بدون تبدیل و تغییر ،نگهداری شوند .سپس یک سیستم هوش تجاری اثربخش میتواند آن دادههای اولیه و خام را با دادههای
تولید شده توسط سیستم  ERPجدید که در سازمان پیادهسازی شده ،یکپارچه نماید و تحلیلها و گزارشات مورد نیاز را بدون
ایجاد تغییر و تبدیل در دادهها به مدیران و کارشناسان سازمان جهت اتخاذ تصمیمات اثربخش ارائه نماید.
 .2کنترل کیفیت دادهها با استفاده از سیستم هوش تجاری بسیار آسان تر است
با بهرهگیری از سیستم هوش تجاری در سازمان ،امکان کنترل دادهها بسیار آسان خواهد بود ،زیرا دیگر نیاز نیست با موانع موجود
در سیستمهای  ERPدر ارتباط با دادهها روبرو شوند .کاربران سازمان که ماهها و سالهاست براساس عادات ،خود دادههای سازمان
را ذخیرهسازی نمودهاند ،اکنون باید براساس ساختار دادهای سیستم  ERPجدید اقدام به ثبت دادههای روزانه خود نمایند که منجر
به ایجاد دو دستگی و ناهمخوانی در ثبت دادهها میگردد (دادههایی که تاکنون ثبت شدهاند و دادههایی که پس از پیادهسازی
سیستم ثبت خواهند شد).
مشکل اصلی آنجا است که ناهمخوانی بوجود آمده در دادههای سازمان میبایست اصالح شود که فرایندی سخت و زمانبر میباشد.
بیشتر سیستمهای  ERPموجود بجای آنکه امکان اصالح دادههای ثبت شده بشکل دستهای را داشته باشند ،کاربران را مجبور
میسازند تا دادهها را یک به یک اصالح کنند.
 .3سرعت بازگشت سرمایهگذاری انجام شده در سیستم  ERPسازمان خود را با پیادهسازی سیستم هوش تجاری سرعت بخشید
نکته کلیدی برای تیم مدیریتی سازمانهایی که سیستم  ERPدر آنها پیادهسازی شده است ،دسترسی آنان به اطالعات سازمان
میباشد .مدیران اجرایی خواهان آن هستند که داده ها و اطالعاتی که پشت هریک از فرایندهای سازمان موجود هستند را در زمان
الزم در اختیار داشته باشند تا بتوانند تصمیمات روزانه خود را بهتر اتخاذ کنند .اما دستیابی به آن داده ها و اطالعات از یک
سیست  ERPکه بتازگی نیز پیاده سازی شده است ،کاری مشکل است .تجربه نشان داده که حداقل  2سال زمان میبرد تا سازمان
به وضعیتی که پیش از پیادهسازی سیستم  ERPداشته بازگردد.
زمان فوق برای سازمانها زمانی طوالنی است و مدیران اجرایی سازمان عمال نمیتوانند چنین زمانی را سپری کنند تا بتوانند
تصمیمات صحیح بگیرند .اما با استفاده از یک انبار داده و سیستم هوش تجاری آنها قادر هستند تا بالفاصله پس از پیادهسازی آن،
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از دادههای سازمان که بطور دست نخورده در انبار داده ذخیره شدهاند و همچنین دادههای با ساختار جدید که خروجی سیستم
 ERPمیباشند استفاده اثربخش و کارآمد نمایند.
 3دلیل کلیدی برای پیادهسازی سیستم هوش تجاری هنگام بروز رسانی یک سیستم  ERPموجود در سازمان
بسیاری از سازمانها هستند که در حال حاضر سیستم  ERPدر آنان پیادهسازی شده است و متوجه اهمیت تحلیل دادههای
سازمان با استفاده از سیستم هوش تجاری که توسط رقبای آنان مورد استفاده قرار گرفته ،شدهاند .بهترین زمان جهت پیادهسازی
یک سیستم هوش تجاری در کنار سیستم  ERPموجود ،زمان بروز رسانی ) (Upgradeکردن سیستم  ERPقدیمی است .نکته
قابل توجه آنجاست که پیاده سازی سیستم هوش تجاری در آن زمان موجب تسهیل در فرایند بروز رسانی سیستم  ERPخواهد
شد.
 .1سیستم قدیمی  ERPرا کنار گذاشته و منابع مالی سازمان را ذخیره کنید
پیش از آنکه سیستم  ERPقدیمی خود را بروز رسانی کنید ،سیستم هوش تجاری را در سازمان پیادهسازی کنید تا دادههای
موجود در آن سیستم استخراج و در انبار داده تحلیلی قرار گیرند .سپس سیستم قدیمی را کنار بگذارید تا با این کار هزینههای
مربوط به  2الیسنس را حذف کنید.
 .2سیستم  ERPجدید خود را کمتر شخصیسازی ) (Customizeکنید
گرایشی که اخیراً در سازمانها بوجود آمده آنست که بجای شخصیسازی سیستم های  ERPبرای سازمان خود ،اقدام به
پیادهسازی بسته آماده آن سیستم مینمایند .دلیل این کار سختی مدیریت شخصیسازیها در زمان بروز رسانی است .اما ممکن
است سازمانهایی که مدتی است از سیستم  ERPاستفاده میکنند ،از سیستمی شخصیسازی شده با حجمی باال از داده استفاده
میکنند .نکته قابل توجه آنجاست که در تهیه انبار داده جدید در پیادهسازی سیستم هوش تجاری ،دیگر نیازی به
شخصیسازیهای انجام شده نمیباشد.
بجای تهیه مجدد شخصی سازیها در سیستم  ERPجدید ،سازمانها قادر خواهند بود سریعاً سیستم  ERPجدید را نصب کرده و
دادههای  ERPقدیم را در انبارداده قرار داده و نهایتاً سیستم هوش تجاری را به انبار داده متصل نموده تا مدیران و کارشناسان
سازمان از دادهها و اطالعات بروز شده در زمانهای الزم جهت اتخاذ تصمیم استفاده نمایند.
 .3تحلیلها و گزارشات قدیمی را مجدد تهیه نکنید
با بروز رسانی سیستم  ERPقالب گزارشات سازمان که پیشتر درآن تهیه شده اند ،پاک میشود .تهیه مجدد یک گزارش قدیمی در
هنگام بروز رسانی سیستم  ERPقدیمی تقریباً یک روز کاری بطول میانجامد .مشکل خاصی نخواهد بود اگر سازمان تنها قصد
ساخت چند گزارش را داشته باشد ،اما بسیاری از سازمانها نیاز دارند تا بیش از  055گزارش را در سیستم  ERPبروز شده ،تعریف
کنند .کافی است از سیستم هوش تجاری پیش از بروز رسانی است فاده نمایید تا کاربران نهایی بتوانند گزارشات خود را بسادگی و
بدون صرف زمان تهیه نمایند.
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راهحل جامع
سیستم هوش تجاری تارگیت دانمارک ) (Targit Business Intelligenceسیستمی است جامع که توسط  301،555مدیر و
کارشناس سازمانی در قالب  0،155سازمان مشتری در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است و راهحلی جامع با ویژگیهای
زیر برای آنان بوده است:
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آکادمی اندیش سیستم ،همکار آموزشی مرکز آموزشهای تارگیت در
ایران ) (Targit University Partnerدر برگزاری دورههای کاربردی
 MBAبا گرایش هوش تجاری ) (BIمیباشد .هر یک از دانشپذیران
در طول دوره فوق از سیستم هوش تجاری تارگیت با الیسنس یکتا
استفاده کرده و با آموزش اساتید آکادمی اندیش سیستم که آموزش
دیده اساتید برجسته تارگیت هستند ،در جنبههای مدیریتی و فنی
آن سیستم تخصص پیدا خواهند کرد .دانشپذیران پس از پایان موفق
دوره ،گواهینامه بینالمللی  MBA in BIاز طرف آکادمی اندیش
سیستم به نمایندگی از تارگیت دانمارک دریافت خواهند کرد.
برخی از ویژگیهای دوره:



بهرهگیری دانشپذیران از کالس و فضای آموزشی هوشمند دوره



کاربردی بودن دوره و تعامل دانشپذیران با یکی از برترین سیستمهای هوش تجاری حال حاضر جهان )(Targit BI Suite



اختصاص الیسنس اصیل به هریک از دانشپذیران در استفاده از سیستم هوش تجاری فوق در طول دوره



بهرهگیری از اساتید متخصص در حوزه فنی و مدیریتی سیستم هوش تجاری



بهرهگیری دانشپذیران از جزوات و منابع آموزشی اصلی و ترجمه شده سیستم هوش تجاری فوق



اعطای گواهینامههای پایان دوره با ارزش داخلی و بین المللی



ارتباط آنالین دانشپذیران و اساتید در ساعات خارج از برگزاری دوره جهت پاسخگویی به پرسش های آموزشی
دانشپذیران



ارائه مباحث دوره از مقدماتی تا پیشرفته

آکادمی اندیش سیستم
وبسایتAndishco.net :
تماس521 - 00005530 :
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