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 Enterprise Systems for Management  نظم إدارة المؤسساتالفصل األول / 

 Preview  تمهيد عن النظم المتكاملة للمؤسسات 

 تنفيذ النظم المتكاملة لتخطيط موارد  )نهاية التسعينات( تشير الدراسات الى أنه خالل الفترة األولى من تاريخ

 لم يدرك معظم مدراء المؤسسات تماما حجم المشاكل التي يجب على المنظمة اعتبارها :  ERPالمؤسسات 

  المتكاملة لتخطيط موارد المؤسساتقبل الشروع  في تنفيذ النظم. 

 خالل فترة التنفيذ. 

 خالل فترة ما بعد التنفيذ.   

 فة( مثل مايكروسوفت أوفيس إلخ ..تختلف النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات عن النظم التقليدية )المألو 

  المتكاملة لتخطيط موارد المؤسساتال توجد طريقة مختصرة ومبسطة تمكن من تنفيذ النظم. 

 Enterprise Systems in Organizations  نظم المؤسسات المستعملة داخل المنظمات 

  تلبية احتياجاتهالقد اصبحت المنظمات أكثر تعقيدا وبالتالي ال يمكن  لنظام معلومات واحد.  

 تعتبر نظم المعلومات عنصرا مهما في المنظمات الناجحة  حاليا. 

   مستويات 3يمكن تقسيم  اإلدارة إلى : 

 .المستوى االستراتيجي .1

 .المستوى الوسطي .2

 .المستوى التشغيلي .3

 توفر نظم المعلومات مستوى عالي من األتمتة  لتدعيم العمليات مثل : 

 .المحاسبة .1

 .المالية .2

 .إدارة الموارد البشرية .3

    .التسويق .4

  .العمليات .5

 Management Pyramid with Informationالهرم اإلداري مع المتطلبات المعلوماتية للمنظمة 

Requirements  
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  Information Silos and Systems Integration   مستودعات المعلومات وتكامل النظم

  المعلومات مختلفة داخل المنظمة  خليط من النظم المستقلة غير المتكاملة مع مرور الوقت ينتج عن تنفيذ نظم

 .تتعارض مع االنتاجية وتشكل عقبة في وجه تدفق المعلومات

 لمطبقة بها أن تكون ذات  مما يتوجب على أنظمة المعلومات ا لمنظمات أن تكون مرنة وذات حركيةيجب على ا

 .المنظمةيقات متكاملة وموارد عبر وتطببيانات 

 مما يتطلب تكامل  س بشكل فعال وتربح رهان المنافسةيجب على المنظمات أن تركز على العمالء لكي تتناف

الوظائف بين مختلف التطبيقات مثل المحاسبة ، التسويق ومختلف التطبيقات األخرى الخاصة بمختلف اقسام 

 المنظمة

  Enterprise Resource Planning Systems  التخطيط  الشامل لموارد المؤسساتنظم 

 تعتبر نظم التخطيط  الشامل لموارد المؤسسات  Enterprise Resource Planning Systems  أول جيل من

 .نظم المؤسسات التي تتميز بتكامل البيانات وتدعم أهم  مهام )وظائف( المنظمات

 تتميز نظم التخطيط  الشامل لموارد المؤسسات  Enterprise Resource Planning Systems ــ :ب 

 للمنظمة   functional aspectsمختلف الجوانب الوظيفية  تكامل .1

 نظم مورديها وشركائها .2

 المؤسسات  هدف نظم التخطيط  الشامل لموارد:  

 .تدفق المعلومات بشكل آنيتعزيز ديناميكية  .1

 .تعظيم فائدة وقيمة المعلومات .2

 : هناك هدف آخر يتمثل في  .3

 .والمهام عبر المنظمة في بنية تحتية واحدة تخدم حاجات كافة أقسام المنظمة تكامل مختلف األقسام
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  تعتبر نظم التخطيط الشامل بديال لمجموعة أو تشكيلة النظم الموجودة داخل المنظمات والمستقلة عن بعضها

 محاسبية ونظام إدارة الموارد البشرية ونظم تخطيط الموارد ونظم معالجة المعامالت إلخ..البعض مثل النظم ال

  ــ : ل تشكل نظم التخطيط الشامل حالا 

 تكامل المعلومات من مختلف المصادر  ةمشكل .1

 توفر المعلومات في الوقت الحقيقي  .2

  Evolution of ERP Systems تطور نظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسات  مراحل 

 الفترة الزمنية النظام المنصة

 –حاسبات كبيرة وبرمجيات من الجيل الثالث )كوبول 

 فورتران(
 1960 إدارة ومراقبة المخزون

“ “ “ “ “ “ “ “ 
 تخطيط االحتياجات من المواد

Materials Requirements Planning 
0791 

لرابع  )قواعد حاسبات كبيرة وبرمجيات من الجيل 

 البيانات وتطبيقات الصناعية(

 تخطيط االحتياجات من المواد

Materials Requirements Planning II 
1980 

عميل  -حاسبات كبيرة باستخدام معمارية خادم

وبرمجيات من الجيل الرابع وقواعد البيانات وحزم 

 البرمجيات

 ERP 0771نظم التخطيط الشامل المتكاملة لموارد المؤسسات 

عميل باستخدام منصات الويب وبرمجيات  –نظم خادم 

المصدر المفتوح وامكانية التكامل مع تطبيقات الجيل 

 SCM – CRM- SFAالخامس مثل    

 ERP II 0111نظم التخطيط الشامل المتكاملة المتقدمة 

 

 Business Processes and ERPإجراءات العمل ونظم التخطيط الشامل 

  تهيئة المنظمة لكي تغير إجراءات في مجال إدارة اإلعمال  تلعب نظم التخطيط الشامل المتكاملة دورا حاسما في

 العمل المطبقة فيها

  تحتوي برمجيات نظم التخطيط الشامل المتكاملة على مئات العمليات )اجراءات العمل( التي تمت برمجتها في

 حاليا في المنظمة او يمكن أن تختلف تماما معها  النظام والتي تتفق مع اإلجراءات المتبعة

 : عند تنفيذ نظم التخطيط الشامل المتكاملة لموارد المؤسسات هناك خياران أمام المنظمة 

 .تغيير اجراءات العمل أو العمليات لكي تتطابق مع وظائف النظام .1

( لكي يتطابق مع إجراءات العمل )العمليات(  Customizationاجراء تغييرات على النظام  ) تخصيص   .2

 .المطبقة في المنظمة
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   ERP Systems Componentsمكونات نظم التخطيط الشامل المتكاملة لموارد المؤسسات   

 تتكون نظم التخطيط الشامل المتكاملة لموارد المؤسسات من المكونات التالية : 

 المعدات Servers & Peripheralsالخوادم والطرفيات 

 المعدات خوادم وطرفيات

 برمجيات نظم التشغيل  وقواعد البيانات

 المعلومات Organizational Dataالبيانات التنظيمية من المصادر الداخلية والخارجية    

 اإلجراءات إجراءات العمل أو العمليات والسياسات

 األفراد المستخدمون النهائيون واالختصاصيون في تقنية المعلومات

 ERP Systems Componentsمكونات نظم التخطيط الشامل المتكاملة لموارد المؤسسات   

 

 

 

 

 

 

 

 ERP Components Integrationتكامل مكونات نظم التخطيط الشامل المتكاملة لموارد المؤسسات 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  شريفال محمدأحمد . د                                                                           النظم المتكاملة للمؤسسات 
 بعد عن والتعليم اإللكتروني التعلم عمادة فيصل الملك جامعة

 

 Abu Ibrahim Page 5أسير الهم 
 

 ERP Architecture  التخطيط الشامل لموارد المؤسسات معمارية نظم

  تؤثر معمارية  نظم التخطيط الشامل المتكاملة على: 

 كلفة النظام  .1

 كلفة الصيانة   .2

 كلفة استخدام النظم .3

   المعماريات المرنةFlexible Architecture حيث تسمح للنظام بالتوسع   األفضل هي Scalability  حسب

 احتياجات المنظمة

  تحدد معمارية نظم التخطيط الشامل المتكاملة لموارد المؤسسات  غالبا من طرف بائع النظامERP Vendor  

 ولكن معماريات تقنية المعلومات األخرى تحددها االستراتيجية التنظيمية للمنظمة و إجراءات العمل المطبقة

 في حالة جامعة كبيرة  التخطيط الشامل لموارد المؤسسات مثال عن معمارية نظم

Example of Architecture of ERP at Large University  
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 Logical Architecture of an ERP المعمارية المنطقية  لنظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسات

System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال عن المعمارية متعددة المستويات لنظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسات 

Tiered Architecture Example of ERP System 
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 E-Business and ERP مقارنة بين نظم اإلدارة اإللكترونية ونظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسات

 نظم اإلدارة اإللكترونية نظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسات

تركز على تكامل المستودعات الداخلية الوظيفية للمنظمة 

  للحصول على برمجيات تطبيقية للمؤسسة

  تركز على ربط شركة بشركائها ومساهميها

دمجت     Adaptive technologyتكنولوجيا متكيفة  

   Data Processingتقنيات  معالجة البيانات  القديمة 

  مع مجهودات التكامل داخل المنظمة

   Disruptive Technology تكنولوجيا كاسحة   

حولت جذريا طريقة اداء األعمال من حيث البيع 

وخدمة العمالء وكذلك العالقات مع   والشراء

        الموردين

ركزت في البداية على المشاركة في البيانات ، تكامل 

 Business Processاالنظمة ، إعادة هندسة العمليات  

Reengineering    وتحسين اتخاذ القرار من خالل

  الوصول الى البيانات من مصدر واحد

ركزت في بدايتها على االتصاالت مثل  البريد 

التعاون  االلكتروني    ، ، الترويج،  التسويق ، 

Collaboration  و التجارة االلكترونية  

 

 

 

 

 

 

 

 

  System Benefits of an ERP System الفوائد النظامية لنظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسات

حيث أن البيانات تدخل مرة واحدة ويتم استعمالها من طرف كل  تكامل البيانات والتطبيقات عبر كل أقسام المنظمة .1

 .التطبيقات مما يجعلها أكثر دقة و أحسن جودة

 .حيث يقوم  فريق تقنية المعلومات بعمله بشكل مركزي تسهيل الصيانة والدعم .2

 :مما يسهم في واجهات المستخدم عبر مختلف التطبيقات   Consistencyتساق ا .3

i. خدمينتقليص تدريب المست   

ii. تحسين االنتاجية. 

  Hardware centralizationمن خالل مراقبة أكبر ومركزية المعدات    تعزيز أمن البيانات والتطبيقات .4
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 System Limitations of an ERP System  نظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسات)عيوب( حدود

بالنسبة  أكبر تعقيدا من نظيراتهاتعتبر عمليات تنفيذ وتخصيص وصيانة نظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسات  .1

  : مما يتطلب للنظم المستقلة

i.  موظفين متخصصين في تقنية المعلومات 

ii. .معدات وشبكات عالية األداء 

 .بطيئة وصعبة المنالوالموارد البشرية   Consolidationعملية توحيد المعدات والبرمجيات  .2

 .تكون عادة صعبة ومعقدةعملية تحويل وترحيل البينات من النظام القديم الى نظام جديد  .3

 :إعادة تدريب وتأهيل موظفي تقنية المعلومات والمستخدمين النهائيين ينتج عنها  .4

i.  مقاومة للتغيير 

ii. بالتالي نقص في االنتاجية. 

  Business Benefits of an ERP System لموارد المؤسساتالفوائد التجارية نظم التخطيط الشامل 

من حيث سرعة التجاوب مع التغييرات التي تطرأ في محيطها   المنظمة  Agilityزيادة في حركية أو تجاوبية   .1

 .فيما يخص النمو وحصتها السوقية

 .التعاون بين األقسام أو الوحداتتساعد المشاركة  في البيانات على  .2

  efficiencyيزيد في فاعليتها  المعلومات في الوقت الحقيقي مع شركاء المنظمة في سلسلة التموين  ربط  وتبادل .3

 .بفضل التدفق السريع للمعلومات عبر مختلف األقسام خدمة العمالء تكون أفضل .4

  .بفضل إعادة هندستها العمليات أكثر فاعليةتكون  .5

 Business Limitations of an لموارد المؤسساتالتجارية نظم التخطيط الشامل )العيوب( الحدود 

ERP System   

 .يكون مكلفا من حيث المال والوقتإعادة تأهيل وتدريب الموظفين  .1

  د.تقابله مقاومة للنظام الجديتغيير أدوار األعمال وحدود األقسام  .2

 ERP Implementation تنفيذ نظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسات )ادارة العمليات التجارية( 

(Business Process Management)  

   تتمثل إدارة العمليات التجاريةBPM  في: 

 .راءات العمل )العمليات التجارية(فهم والتحكم في إج .1

 .راءات العمل )العمليات التجارية(إج رؤية واضحة عنتكوين  .2

  وفهم  استخدامها عبر المنظمةتتمتع إدارة العمليات التجارية بمنهجية يجب تطبيقها لتوثيق العمليات. 

 : تحسين العمليات  ينتج عنه 

 رضا أكبر للعمالء .1

 تقليص الكلفة .2

  انتاجية اكبر من خالل تخصيص الموارد للنشاطات ذات القيمة المضافة األكبر .3
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 ERP Implementation (ERP  تنفيذ نظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسات )دورة حياة النظام(

Life Cycle) 

  سر نجاح النظم في يكمن: 

 .جدارتها وتطبيقها خطوة خطوة خطوةاتباع منهجية واضحة  أثبتت  .1

 ؟البدء بتخطيط  وفهم دورة حياة نظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسات .2

 ـــ :هناك مخاطر عديدة في تنفيذ نظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسات  يمكن إدارتها ب 

 بالتزامن مع تطوير وتطبيق خطة للمشروع   .1

 تطبيق منهجية واضحة في التنفيذ .2

  ويجب أن تكون التخطيط الشامل لموارد المؤسسة  الى نظام حاجة ماسة لتغيير النظام الحالييجب أن تكون هناك

  .هذه الحاجة في خطة التواصل

1-9 ERP Life Cycle 

  

 

 

 

 

 

 

ERP Implementation Methodology 
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Product Life Cycle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Software and Vendor Selectionاختيار البرمجيات والباعة  

  موارد لتخطيط المتكاملة النظم تطوير في وتجربة خبرة سابق لها ليس التي للمنظمات : السوق من نظامشراء 

 . المؤسسات

 نظام وتنفيذ توريد شركة اختيار قبل المؤسسات إدارة نظم من والمستقبلية الحالية متطلباتها رصد المنظمة على 

ERP . 

 من المنظمة في الموجودة المعلومات بتقنية الخاصة التحتية للبنية معمقة بدراسة تقوم أن المنظمة على 

i. معدات  

ii. شبكات 

iii. برمجيات 

iv. الجديد النظام لتنفيذ المتوفرة الموارد . 

 يلي ما على التأكيد يجب االطار هذا في : 

 . الجديد النظام في الموجودة Business Functions األعمال وظائف .1

 . تنفيذه المزمع للنظام Integration Capabilities التكاملية القدرة .2

 النظم توريد في الشركة أقدمية وتشمل Financial Viability للنظام الموردة للشركة المالية الجدوى .3

 . المؤسسات موارد لتخطيط المتكاملة

  Licensing and Upgrade policies والترقية التراخيص يخص فيما الموردة الشركة سياسات .4
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 . الساعة مدار على والدعم العمالء خدمة يخص فيما الموردة الشركة سياسات .5

 . IT Infrastructure Requirements المعلومات بتقنية الخاصة التحتية البنية متطلبات .6

 . أخرى برمجيات مع التكامل قابلية .7

 . معه التكامل وامكانية القديم النظام دعم .8

 . الشركة تقدمها التي والتدريب االستشارة خدمات .9

 . والبعيد القصير المدى على المستقبلية والخطط األهداف .11

 التشغيل بعد ما فترة وإدارة النظام تشغيل

 بالنظام القيام عملية تعتبر Go-Live المشروع نجاح في النقاط أهم من . 

  القيام عملية في الشروع قبل النظام جاهزية من للتأكد المشروع فرق كل طرف من جبارة مجهودات بذل يجب 

 . Go-Live بالنظام

 القيام تأخيرتاريخ في سببا تكون أن يمكن التي المشاكل كل بدراسة النظام تنفيذ على المشرفة للجهة يسمح مما 

 . بالنظام

  يجببالنظام  القيام قبل النظام جاهزية دراسةعند : 

i. المشروع فرق أعضاء من ممكن عدد اكبر أشراك  

ii. للنظام النهائيين المستخدمين من واسعة شريحة . 

 : التنفيذ بعد ما مرحلة وإدارة النظام استقرار

 التنفيذ بعد ما مرحلة خالل النظام استقرار لدعم ميادين خمس هناك : 

 . النهائيين المستخدمين تدريب .1

 . النظام على تطرأ إشكالية أي لحل الساعة مدار على الدعم .2

 . Auditing Support الجديد النظام في جودتها من والتحقق البيانات تدقيق يخص فيما الدعم تقديم .3

 . Data Migration البيانات ترحيل عملية أثناء البيانات على تطرأ أخطاء أي إصالح .4

 Evolving Needs of the المتزايدة المنظمة احتياجات لدعم النظام في جديدة وظائف إدراج .5

Organization . 

 :Project Management  المشروع إدارة
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 المشروع انجاح في والمنظمة االفراد مسئولية

 : المشروع إدارة .1

 أن يجب المؤسسات موارد لتخطيط  المتكاملة النظم مشروع إلنجاح

 Strong Leadership قوية بريادة المشروع إدارة تتمتع - أ

  المشروع لتنفيذ واضحة خطة - ب

 .المشروع لميزانية دقيقة متابعة  - ت

 :  Consultants االستشاريين .2

 تستعين المؤسسات موارد لتخطيط المتكاملة النظم مشاريع تنفيذ في وخبرة تجربة تمتلك ال التي المنظمات

  Consultants  االستشاريين مثل النظام تنفيذ في Partners بشركاء

 :: Change Management التغيير إدارة .3

 . الجديد النظام تطبيق جراء من العمل طبيعة على ستطرأ التي الالزمة التغييرات تحضير فيتساعد  التغيير إدارة

 المهام التالية تعتبر مهمة جداا : جديدة نظم تطبيق في 

  Communications التواصل - أ

 Expectations التوقعات تحديد - ب

  المستخدمين تدريب - ت

 . الدعم تقديم - ث

 : : Business Process Re-engineering العمليات هندسة إعادة .4

 .الجديد النظام من االستفادة وبالتالي الجديد النظام مع تتالءم لكي تعديلها أو العمل إجراءات بعض تغيير يجب

 : Global, Ethical and Security Management النظم وأمن االخالقية والقضايا العولمة إدارة .5

  المؤسسات موارد لتخطيط المتكاملة النظم تنفيذ في أهمية ذاتالعوامل االتالية : 

  االخالقية القضايا  - أ

  النظام بأمن المتعلقة المشاكل - ب

 Outsourcing خارجية بمصادر االستعانة - ت

 المؤسسات موارد لتخطيط المتكاملة النظم )السوقية المستويات( عمالء أصناف

 ونطاقها المالية إيراداتها وحجم  )المستخدمين عدد(  المنظمة حجم حسب المنظمات من أصناف 3 هناك. 
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 ERP Vendors  المؤسسات موارد لتخطيط المتكاملة للنظم الموردة الشركات

 SAP :: www.sap.com ساب شركة .1

 تعتبر SAP ال لنظم مورد أول ERP العالم مستوى على مليون 12 المستخدمين عدد بلغ حيث  

 السوق احتياجات كل تقريبا منتجاتها تغطي. 

  Oracle/PeopleSoft : :www.oracle.com بيبولسوفت / أوراكل شركة .2

 حيث من الشركات أقوى أوراكل شركة تعتبر  

 الصناعية القطاعات لمختلف المقدمة الحلول.  

 شركة لعمالء المقدم الدعم فترة PeopleSoft 2114 سنة في أشترتها التي. 

 : في تختصو   ERP ال لنظم مورد أكبر ثالث انفور شركة تعتبر:  Infor إنفور شركة .3

i. التموين سلسلة إلدارة المتكاملة الحلول SCM  

ii. العمالء مع العالقات إدارة CRM  

iii. إدارةالموردين  Supplier Management 

 Microsoft Business Solutions تسمى كانت : Microsoft Dynamics ميكس داين مايكروسوفت شركة .4

 تشمل تكاملية حلول توفر : 

i. االلكترونية والتجارة المالية  

ii. التموين سلسلة إدارة  

iii. الصناعة عمليات إدارة Manufacturing  

iv. المشاريع محاسبة  

v. العمالء مع العالقات إدارة  

vi. البشرية الموارد إدارة . 

 Lawson : :www.lawson.com لوسن شركة .5

 تشمل التي الصناعية الشركات مقاس حسب الحلول موردي من لوسن شركة تعتبر: 

i. والتوزيع المؤسسات أداء إدارة  

ii. والمالية البشرية الموارد إدارة  

iii. التجزئة تجارة عمليات إدارة. 

   .2114 سنة Baan شركة اشترت:  SSA Global غلوبل أي أس أس شركة .6

 . الشركة له تروج ما حسب الوقت مرور مع قصوى فاعلية ذات قياسي وقت في للعمالء خاصة حلول توفر

 : Epicor أبيكور شركة .7

 سواء االحتياجات مختلف تشمل حيث العالم أنحاء جميع في الحجم المتوسطة للمؤسسات حلوال أبيكور شركة توفر

 . معينة تطبيقات تخدم جزئية أو وشاملة متكاملة كانت
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 المستقبلية واالتجاهات الملحقة البرمجيات

 والمحاسبة البشرية الموارد ادارة في حاجتها ازدادت حيث االلكترونية االدارة تستخدم التي الشركات تطور مع 

 . متطلباتهم ودعم تلبية من المتكاملة غير التقليدية النظم موردو يتمكن لم المخازن وإدارة

 ال لنظم الموردة الشركات وسعت ERP االلكترونية واالدارة االنترنت لتشمل منتجاتها . 

 ال سوق في الشديدة المنافسة ERP ال نظم موردو دفع المبيعات استقرار وعدم ERP القيمة على للتركيز 

 . النظم وظائف في المضافة

 نظم موردو دفع بالربحية تتميز التي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات سوق وطبيعة الكبيرة المنظمات سوق تشبع 

 . االسواق تلك إلى الدخول الى ORACLE و SAP مثل ERP ال

 الخدمات على المبنية البرمجيات معمارية تعتبر SOA  ال أنظمة وتطبيق قرار اتخاذ في متناميا عامالا ERP 

 . Creative Marketing الخالق التسويق يستخدمون النظم تلك موردو الن وذلك

 الخدماتية البرمجيات نحو تحول هناك Software as a Service . 

 المصدر المفتوحة والبرمجيات االجتماعية الشبكات ساهمت Open Source السوق نمو في . 

 اإلدارة على ERP ال نظم تأثير

 ال نظم تطبيق يعتبر ERP وذلك معقدا نشاطا  : 

 الفاشلة وكذلك الناجحة التجارب من والتعلم التقييم ألهمية . 

 المنظمة كل عبر الواضح والتواصل المشروع على التركيز خصوصا تشمل المخاطر إدارة . 

 ال نظم تنفيذ يتطلب ERP المشروع على دقيقا اشرافا . 

 ال نظم توفر ERP للمنظمة الوظائف من مزيدا . 
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 Systems Integration  تكامل النظمالفصل الثاني / 

  مقدمة

ي تواصل نظم المعلومات )المستقلة عن بعضها البعض( فيما بينها وبإمكانها تبادل المعلومات ه: تكامل النظم 

 )بشكل اتوماتيكي(.  بشكل سلس

  أن تولي أهمية  ى اإلدارةمتطلباتها االدارية  ويجب عل لبينه يال : مسألة أساسية للمنظماتيعتبر تكامل النظم

 .قصوى لتحقيق التكامل

  نظم الـERP    اهم نوع من نظم المعلومات إلدارة المؤسساتتعتبر.   

تكامل إلدارة للحصول على نظام موحد وم تحقيق التكامل بين مختلف النظممكن المنظمات من ي  ERPنظم الـ 

 .قاعدة بيانات

 Functional Silosالوظيفية  المعلومات مستودعات   

 شغيلية مستقلة ومعزولة عن المحيطتعتبر المستودعات كوحدات ت. 

 : هناك نوعان من المستودعات 

 :Horizontal Silosالمستودعات األفقية  .1

 .1931ادى الى عدد من الوظائف مثل التحكم ، االدارة ، االشراف الذي بدأ في سنة   POSDCORBتصنيف 

 حيث تكون تقسيم المنظمات الى أقسام مثل المحاسبة والموارد البشرية يعكس تجزئة المهام المعقدة الى مهام أبسط  

i. إدارتها أسهل. 

ii. يمكن إدارتها من طرف مجموعات من الموظفين يكونون مسئولين عنها. 

Functional Model of Organization (POSDCORB) 
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  Vertical Silos     مستودعات المعلومات العمودية .2

  قامت المنظمات بتقسيم األدوار الى مستويات 

 .يقوم المدراء التنفيذيون والرؤساء بتطوير استراتيجيات طويلة المدى :المستوى االستراتيجي  - أ

المدراء في اإلدارة الوسطى بالتركيز على حل المشاكل التكتيكية وكذلك سياسات يقوم  : المستوى التحكمي - ب

 .المنظمة

 يركز المدراء في المستوى التشغيلي أي المستوى األدنى على العمليات اليومية  للشركة : االداري والتشغيلي  - ت

  لوظيفية  الى وحدات وظيفية صغيرةتقسيم المجاالت ابتقوم كبيرة ومعقدة عندما يتطور حجم المنظمات و تصبح. 

ويقومون بإدارتها والتخصص في النشاطات التي  ى الوحدات الوظيفية الصغيرة يتم تعيين موظفين مسئولين عل

 .تعزز االنتاجية والفعالية

Hierarchical Model of Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 Business Process and Silos المعلومات مستودعات و التجارية العمليات

   تعتبر إعادة هندسة العمليات التجارية BPR التي نجمت عن مستودعات المعلومات من المشاكل.   

 ي كلوارد من مختلف األقسام الوظيفية أشخاص ومتتطلب  العمليات التجارية المتعددة الوظائف: 

i.  تعمل مع بعضها البعض 

ii. تشارك في المعلومات في كل مستويات المنظمة. 

   في يساهم   الهيكل التنظيمي متعدد الوظائف: 

i. تقسيم مستودعات المعلومات الوظيفية وذلك بفتح تدفق المعلومات بين مختلف األقسام. 

Matrix Structure of Organization 
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 Evolution of Information Systems in المنظمات في المعلومات تطورنظم مراحل 

Organizations 

  ألنها تزود المنظمة  ذات أهمية قصوىتعتبر المجاالت الوظيفية للمنظمة مثل المبيعات واالنتاج وشئون الموظفين

 .بهيكلة تمكن من  تشغيلها بسالسة وفاعلية

   تعتبرنظم المعلومات المبنية على مستودعات المعلومات: 

i.  غير فعالة 

ii.  غير دقيقة 

iii.   مكلفة 

عدم توفر مما يسبب  لكل المستخدمين Bottlenecksاختناقات في انسياب المعلومات ألنه ينجم عنها 

 .الحقيقيلومات في الوقت عالم

  دعم تطور حاجيات المنظمات من المعلوماتبأن دورها يكمن دوما  في يوحي تطور نظم المعلومات.  

Functional Silos in Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 Information Systems Architectures المنظمات في المعلومات نظم )أبنية( معماريات

 بسبب : ظهور نماذج جديدة لنظم المعلومات 

i.  التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات 

ii.  تكنولوجيا الشبكات التطور السريع في 

iii.   الديناميكية التنظيميةOrganizational Dynamics . 

  تستعمل النظم المبنية على تكنولوجيا الويب: 

ت والبيانات بين العميل تسمح بالمشاركة في التطبيقا Distributed Architecturesموزعة المعماريات 

 .والخوادم

  مشبوكة بشبكة مع خادم الويب المعماريات الموزعةفي تكون الحواسب الشخصية. 

  وخادم قواعد البيانات  يوفر نافذة لخادم التطبيقاتخادم الويب 

  يكون حاسب كبير أو نوع آخر من الحواسبخادم الويب. 
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 IS Functionalization المعلومات لنظم الوظيفية المستويات

 : نظم المعلومات

i. خدم مختلف المستويات االدارية للمنظمةي.  

ii. معظم المجاالت الوظيفية في المنظمة مثل االنتاج ، التسويق، المالية وإدارة الموارد البشرية دعمي. 

 لكل مجال وظيفي حاجته من المعلومات ومتطلباته من التقارير. 

  منها يتطلب عدة مستويات تحليل وتفاصيل معلوماتيةلكل مجال وظيفي في المنظمة مستويات ادارية مختلفة كل.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IS as Categorized by Functional and Hierarchical Models 
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 Systems Integration النظم تكامل

  النظم تكاملجوانب : 

 : Logicalالمنطقي  تكاملال .1

 stakeholdersمكن المنظمة من المشاركة في البيانات مع أصحاب المصلحة ي ذييتعلق بتطوير نظم معلومات ال

  تكون حسب الحاجة و الترخيصauthorization     

 تقوم االدارة بتغيير الهياكل التنظيمية وإجراءات العمل وكذلك ادوار ومسئوليات الموظفين 

 ERP’s Role in Logicalدور النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات في التكامل المنطقي  

Integration 

  تتطلب نظم الــERP    اجراءات العمل من المنظمات التركيز علىBP المجاالت الوظيفية عوض عن. 

 تحتوي نظم الــ ERP  بمختلف المجاالت الوظيفية المعتادة خاصة  اجراءات عمل  متنوعةعلى. 

  تطبق نظم الـERP من خالل الخطوات التالية طلبات العمالء مبدأ افضل الممارسات في التعامل مع : 

 بلادخال الط - أ

 تمرير الطلب عبر مختلف االقسام  - ب

 توفير المخرجات والتقارير لمختلف الجهات - ت

 :  Physicalالفيزيائي    تكالال .2

  Heterogeneous systemsبين نظم غير متجانسة   Connectivity يتعلق بتوفير الترابط  

 اعادة هندسة العمليات تطلب تBPR حيث تشجعهم على انجاز اعمالهم  عقليات الموظفين في المنظمةتغيير

 .بطرق جديدة

 ERP’s Role in Physicalدور النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات في التكامل الفيزيائي  

Integration  

 قبل تنفيذ نظام الـERP   يمكن للمنظمة: 

i.  ترقية أو تنفيذ البرمجيات الوسيطةMiddleware  

ii.  التخلص من  المعدات الخاصة نظامها القديم 

  يجب تحقيق التكامل على مستوى: 

i. عميل( - مستوى البيانات والعمالء )في معمارية خادم. 

ii.  التطبيقاتمستوى. 

 ينتج عن التنفيذ الجيد لنظم الـERP  : 

i.  تحسين الفعالية التشغيليةOperational efficiency   

ii. اهداف مختلف االقسام  اا عنتحسين اجراءات العمل التي تركز على اهداف المنظمة عوض 
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 Steps in Integration Systems النظم تكاملخطوات 

يعتبر إرساء الدعم من حيث تكنولوجيا 

المعلومات  ضروريا  لمحيط انظام المتكامل  

وذلك لتفادي مشاكل الدعم والصيانة  في النظم 

 المتكاملة 

 تصنيف الموارد

Resource categorization 
  الخطوة األولى

تطوير سياسة  مفردة للدخول على النظام  

single sign-on policy      وذلك لحاجة  كل

الموظفين والشركاء في  الدخول على النظام في 

  أي وقت ومن أي مكان

 االمتثال والمعايير

Compliance and standards 
 الخطوة الثانية 

 تطوير سياسة لدعم النظام القديم 
 دعم النظام القديم 

Legacy systems support 
  الخطوة الثالثة

أساسية لتكامل النظم  تعتبر البرمجيات الوسيطة

في المدى القصير وذلك في حالة استعمال 

  التطبيقات الحالية من طرف المنظمة

 األدوات البرمجية الوسيطة

Middleware tools 
 الخطوة الرابعة

 single sign-onالدخول المفرد  سياسات
policy     بالنسبة للتطبيقات والوصول الى

البيانات وذلك لحاجة الموظفين والشركاء 
الخارجيون في الوصول الى النظام المتكامل في 

  أي وفقت ومن أي مكان

 التوثيق والتفويض  سياسات

Authentication and 
authorization 

policies 

الخطوة 
  الخامسة

على   يجب أن يكون فريق تقنية المعلومات قادرا
خالل  تقديم الدعم لكل التطبيقات والمنصات  من

 help deskمكتب الدعم والمساعدة    
support  

المركزية والدعم المركزي المقدم من  الخدمة

 طرف فريق تقنية المعلومات 

Centralized IT services and 
support 

الخطوة 
  السادسة

النسخ االحتياطي واالسترداد أساسيا   يعتر نظام

  في حالة عطل النظام والكوارث

 واألمن النسخ االحتياطي ، االسترداد

Back-up, recovery, and security 

الخطوة 
  السابعة

والسياسات الخاصة  يجب تطوير المعايير

بالمنظمة عند اقتناء معدات جديدة  أو برمجيات 

جديدة  حيث يجب ان تتماشى مع استراتيجية 

  المنظمة فيما يخص تقنية المعلومات

 للمعدات والبرمجيات  التوحيد القياسي

Hardware and software 
standardization 

 الثامنة الخطوة
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  Steps in Integrating Systemsالمتكاملة النظم)عيوب(  حدود و فوائد

 الفوائد  )العيوب( الحدود

 Increased Revenue  مزيد من االيرادات وتحقيق النمو  تكاليف عالية جدا في مرحلة بداية النظام

and Growth  

صراعات بين مخلف األقسام  وذلك بسبب المشاركة في 

  المعلومات

 Leveling the Competitiveتسوية المحيط التنافسي 

Environ 

 Enhanced تعزيز الرؤية فيما يخص المعلومات  تحقيق العائد من االستثمار على المدى الطويل

Information Visibility 

 Increased Standardization تحقيق توحيد قياسي أكبر تقليص االبتكار واالستقالل 

 ERP and Systems Integrationالنظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات وتكامل النظم  

  نظم تخطيط موارد المؤسساتERP تعتبر : 

 multi-moduleمتكاملة وبرمجيات تطبيقية  ذات وحدات متعددة  نظما  .1

 .لخدمة ودعم مختلف المجاالت الوظيفية عبر المنظمةها تم تصمم .2

 برمجيات تجارية لتسهيل جمع وتكامل المعلومات المتعلقة بمختلف المجاالت الوظيفية للمنظمة  .3

 تمكن المنظمة من توحيد وتعزيز اجراءات العمل بتطبيق افضل الممارسات في القطاع الصناعي  .4
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 Enterprise Systems Architecture معمارية النظم المتكاملة/  الثالث فصلال

  مقدمة

 تصبح نظم الــERP   الحجر األساس للمنظمة بعد االنتهاء من تنفيذها وتكاملها بنجاح وذلك لمعالجتها لكل

 .المعامالت

 : باإلضافة الى التكامل يجب التركيز على 

     Business process architectureمعمارية اجراءات العمل  .1

  .Business requirementsمتطلبات االعمال    .2

 الميزانية  .3

 ادارة المشروع .4

 التزام االدارة العليا للمنظمة  .5

 التواصل المستمر مع الموظفين واخبارهم بالتغييرات المستقبلية  .6

  لماذا دراسة معمارية نظم المؤسسات؟

 .فهم ميزات ومكونات نظم المؤسساتمساعدة االدارة وفرق التنفيذ في  .1

ضافة الى النظام بين التطبيقات وقواعد البيانات وكذلك نظام التشغيل باإل توفير تمثيل مرئي للواجهات المعقدة .2

 .القديم والشبكات

 في حالة وضوح الرؤية فيما يخص  IT Planيمكن لإلدارة تطوير خطة افضل لتقنية المعلومات  .3

i. البنية التحتية.  

ii. تدريب الموظفين. 

iii. ادارة التغيير. 

iv. دة هندسة العملياتاعا. 

  مكونات معمارية نظم المؤسسات؟ 

 : Functionalالجانب الوظيفي  .1

 التي تدعم مخلف المجاالت الوظيفية للمنظمة وتشمل: ERPيعرف مكونات نظم الـ 

i.  المحاسبة 

ii. الموارد البشرية 

iii.  المشتريات 

iv. الخ  

 : Systemالنظام  .2

 :من خالل  ERPيعرف معمارية نظم الـ 

i.   المعدات الفيزيائية 

ii.  البرمجيات 

iii.   الشبكات 
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Enterprise Systems Architecture (ESA) Model 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  :وحدات النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات

في توفير الدعم للمجاالت الوظيفية االساسية في المنظمة مثل المحاسبة ،  ERPيتمثل الدور االساسي لنظم الـ

 .المبيعات ، مراقبة المخزون واالنتاج

Typical ERP Modules 
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 : نظرة عامة عن وحدات النظم المتكاملة

 : يساعد في:  االنتاج .1

i.  التخطيط 

ii.  تعظيم القدرات الصناعية 

iii.  االستعمال األمثل لقطع الغيار والموارد المادية 

 .باستخدام البيانات التاريخية وتوقعات المبيعات

 .للمواد األولية والمستلزمات االخرى Procurementتبسيط عمليات االقتناء : المشتريات  .2

 .لمواد داخل المستودعاتتسهيل الحفاظ على المستوى األمثل ل:  إدارة المخزون .3

 :  المبيعات والتسويق .4

i.  الطلبات تطبيق نظامOrder Placement   

ii.  ة الطلباتجدولتطبيق نظام Scheduling  

iii.  الشحن تطبيق نظام 

iv.  إصدار الفواتيرتطبيق نظام 

 .جمع بيانات المالية من مختلف االقسام واصدار التقارير المالية:  المالية .5

 ادارة الموارد البشرية تبسيط : الموارد البشرية .6

 :تحتوي على وحدات غير تقليدية مثل : وحدات أخرى  .7

i. ذكاء االعمال 

ii. الخدمة الذاتية 

iii.  إدارة المشاريع 

iv. التجارة االلكترونية  

: لتخطيط موارد المؤسسات فوائد وحدات النظم المتكاملة     

 الخدمات الذاتية : .1

i. توفير دعم مرن للموظفين.  

ii.  المهمةالوصول المبسط للمعلومات. 

  Performance Managementإدارة األداء  .2

i. ت لقياس االداء في الوقت الحقيقيتوفير معلوما. 

ii. تساعدهم في اتخاذ القرار مثل االحصائيات وقياس االداء تمكين االدارة العليا للوصول لمعلومات. 

    Financialsالشئون المالية    .3

i.  تحقق االمتثالCompliance    وقابلية التوقعPredictability  ألداء المنظمة. 

ii. التحكم في الشئون المالية عبر المنظمة. 

iii. و الجانب المالي لسلسلة التموين اتمته المحاسبة. 

iv. حسب الدعم الدقيق  للتقارير الماليةSOX Act . 
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 إدارة الموارد البشرية  .4

i. استقطاب  الموظفين االكفاء. 

ii. تطوير الكفاءات والمواهب.  

iii.  الجهود مع اهداف المنظمةتحقيق تماشي. 

iv. تحقيق فعالية أكبر. 

v.  االمتثالCompliance. 

vi. مسايرة القوانين المحلية والعالمية باستعمال عمليات موحدة. 

vii. تمكين المنظمة من انشاء فرق خاصة بالمشاريع وذلك حسب الكفاءة والتفرغ 

viii.  النتائجمن متابعة تقدم المشاريع والتحكم في وقت االنجاز وتحليل المنظمة تمكن. 

ix.  ادارة االستثمارات في رأس المال البشريhuman capital investments    ــ :وذلك ب 

a. تحليل نواتج االعمال.  

b. تخطيط القوة العاملة. 

  معماريات النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات :  

  طبقات منظمة على شكل تكون المعماريةlayers  مستويات أوTiers  للتمكن من: 

  .Scalabilityتحقيق المرونة وامكانية توسع النظام  لكيادارة تعقيد النظام 

  المعماريات ذات الطبقات الثالثةThree-layer  األكثر شيوعا واستعماال في الوقت الحاليتعتبر. 

  المعماريات ذات الطبقات الثالثةThree-layer تحتوي على : 

i. خوادم الويب 

ii.  خوادم التطبيقات 

iii. البيانات خوادم قواعد 

 فوائد المعماريات ذات الطبقات الثالثة تتمثل في : 

i.   قابلية التوسع والتطورScalability  

ii. الموثوقية العالية.  

iii.  المرونة. 

iv. سهولة الصيانة. 

v. اعادة االستعمال. 

vi.  األمن. 

  تتمثل فيعيوبها :  

i. غالء تكلفتها 

 

A Three-Tier ERP Architecture 
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Example of Info.Net Architecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Infrastructure Requirements   المتطلبات الهيكلية

  تتطلب ترقيتها الشبكات التقليديةupgrade قبل تنفيذ نظم الـERP ويجب ادراجها في ميزانية المشروع. 

 الكفاءة متطلبا لنظم الـ تعتبر الشبكات العاليةERP  

  التكامل مع نظم الشركاءPartners   مثل  ادارة اجزاء كبيرة من أعمالها للمنظمةيتيح ونظم العمالء: 

i. تتبع الطلبات.  

ii. ادارة المستودعات. 

  التحليل على الخطOLAP  الوصول الى البيانات الحالية والتاريخية وتحليلها من كل ابعادهايمكن المنظمة من. 

      Web Services Architecturesمعمارية خدمات الويب  

  كطبقة رابعةتعتبر المعمارية المبنية على الويب  

  تقسم طبقة الويب الى: 

i. طبقة خدمات الويب.  

ii. طبقة تصفح الويب. 

 نظم الــERP   لتوفير وظائف جديدة مبنية على الويبعلى استخدام  االنترنت تركز.  

  مدعومة من طرق الوصول الى االنترنت التاليةتكون هذه الوظائف : 

 خادم الويب .1

 بوابة النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات .2

   back end     التكامل  مع خادم الـنهاية الخلفية  .3

   Appletsالملحقات البرمجية لمتصفح الويب والتطبيقات الصغيرة  .4
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Example of PeopleSoft’s Server-Centric Internet Architecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Service  Oriented Architecturesالمعمارية الخدماتية التوجه 

  الكائنية التوجه لمنصات الويبتعرف بالمعماريات. 

  تساهم في تقسيم طبقة االعمالBusiness Tier الى وحدات خدماتية.  

 تدعم في مجملها وحدة وظيفية من نظام الـوحدات خدماتية الERP.  

  توفر تفاعل الرسائلMessage interaction   بين أي خدمة ومزود الخدمةService Provider.  

 ان يستعمل الخدمة هيمكنمستهلك الذي يستعمل أي نظام تشغيل باي لغة ال. 

  نموذج برمجي تطبيقي مبني على عقد تعتبر المعماريات الخدماتية التوجهContract  )بين المستهلك )العميل

 .ومزود الخدمة )الخادم(

A SOA Architecture 
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    DEVELOPMENT LIFE CYCLE دورة حياة  تطوير النظم / الرابعفصل ال

  مقدمة

 توجد تحديات فنية وتنظيمية عند تنفيذ نظم الــERP   وذلك حسب: 

  .المنظمة .1

  .اطار المشروع .2

   .اجراءات العمل المتبعة .3

 .المهارات للمستخدمين النهائيينمستوى  .4

  الخطوط العريضة  في عملية تنفيذ نظم الــتوفر دورة حياة تطوير النظمERP.  

 يجب مناقشة المراحل االساسية في دورة نظم الـERP  مع التركيز على : 

i.  العقبات التي يمكن ان تواجه تنفيذ النظام في كل مرحلة 

ii. الحلول المتوفرة لتجاوز تلك العقبات  

 : SDLC    دورة حياة تطوير النظم 

 تحتوي النظم دورة حياة تطوير: 

   .عملية تخطيط منهجية .1

   .عملية التصميم .2

 .نظام المعلومات للمنظمة Buildناء  بعملية  .3

  في أغلب االحيان يفضل اتباع: 

i. منهجية منظمةStructured Methodology    وذلك لتفادي بعض المشاكل. 

ii.  التنسيق بين مرحلتي  تصميم وتطويرDesign & Development   النظام من طرف أعضاء

 .حيث يكون تعدادهم معتبر الفريق

  في طريقة النظمSystem Approach  يمكن  لكي يتم تجزئة المشاكل المعقدة الى مجموعة مشاكل اقل تعقيدا

 .ادارتها

 ومن ثم يمكن تطوير  طريقة الهياكل الهرميةباستعمال   تجزئة المشاكل المعقدة الى مجموعة مشاكل اقل تعقيدا

 اا.جزئي ةحل لكل مشكل

 

Traditional SDLC Methodology 
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Traditional SDLC Methodology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapid SDLC  دورة حياة تطوير النظم السريعة 

  النماذج   انشاءPrototyping   

 تتخطى هذه الطريقة مرحلتي التحليل والتصميم. 

 تقوم ببناء نموذج من النظام الحالي وتركز على المدخالت والمخرجات. 

  عرض وظائف النظام للمستخدمينالهدف من وراء هذا هو. 

  ومن ثم عرض النظام مرة أخرى على المستخدمين للتغذية الراجعة تغييرات طبقاا اليتم ادراج وادخال. 

  النظم التفاعلية أثبتت هذه الطريقة جدواها  فيInteractive    إلمكانية تحويل النموذج  وذلك     

Prototype الى نظام فعلي. 

Prototype Development 
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 تطوير النظام من طرف المستخدمين : 

 يدرب المستخدمين على تطوير تطبيقاتهم بأنفسهم.  

: والبرمجيات االخرى     ERPالفرق بين نظام الــ  

 حزم البرمجيات ألخرى  ERPنظم الـــ

 تكلف مئات األالف من الدوالرات يكلف ماليين الدوالرات

 دعم أو تحسين االنتاجية مصمم ال دارة المهام الحرجة 

 سريع وآني التنفيذ يستغرق تنفيذه من سنة الى عدة سنوات

يتطلب تغيير معتبر لالستراتيجية االدارة منذ بداية تنفيذه 

الى نهاية المطاف وذلك لنجاع المشروع  ويخص التغيير 

 اجراءات العمل،  

 يتطلب بعض التدريب والدعم

يتطلب وقت الموظفين واالستشاريين والموردين  والذي 

 يقدر بماليين الدوالرات

يتطلب دعم  قليل أو منعدم من طرف االستشاريين 

 والموردين 

 المؤسسات  ERPخطة تنفيذ النظم المتكاملة لتخطيط موارد 

 تتضمن : Comprehensiveتنفيذ شامل     .1

i. تنفيذ كل وظائف النظام . 

ii.  الوحدات البرمجية تنفيذSoftware Modules  الخاصة بالقطاع الصناعي. 

iii.  تتطلب مستوى عالي من إعادة هندسة العملياتBPR  . 

    Middle-of-the-Roadتنفيذ متوسط المستوى .2

i. يتطلب بعض التغييرات.  

ii. مستوى كبير جدا من إعادة هندسة العمليات  تتطلبBPR  . 

 (  Vanillaتنفيذ منخفض المستوى )فانيال   .3

i. يستعمل الوظائف القياسية.  

ii.  فيما يخص العمليات المبرمجة في النظاميعتمد على أفضل الممارسات. 

iii. ال يتطلب إعادة هندسة العمليات. 

 المؤسسات  ERPمنهجية تنفيذ النظم المتكاملة لتخطيط موارد   

 دورة حياة تطوير نظم الــERP   طريقة منهجية لتنفيذ نظم الــتوفرERP   في محيط المنظمة المتغير وذو

 .الموارد المحدودة

  الــدورة حياة نظمERP      انجاز االطوار الواحد تلوى اآلخر وتتطلب موافقات عند معالم على تعتمد التقليدية

Milestones   لالنتقال الى الطور الموالي. 
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 في دورة حياة نظم الـERP     يقوم الموظفون باتخاذ القرارات الالزمة لدفع المشروع  الى االمامالسريعة. 

Rapid Application Development Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المؤسسات التقليدية دورة حياة النظم المتكاملة لتخطيط موارد

 :  Scope & Commitment Stageمرحلة تحديد إطار المشروع وااللتزام به  .1

  .دراسة الجدوى - أ

 .فيما يخص الموارد والمدة الزمنية : تطوير وتحديد اطار المشروع - ب

  . ERPتعريف وتحديد خاصيات وميزات تنفيذ نظام الـ - ت

  .فيما يخص النظام الجديد   long term visionتطوير رؤية طويلة المدى - ث

  .تطوير جدول زمني قصير المدى لتنفيذ المشروع - ج

 .التزام  ودعم االدارة العليا للمشروع - ح

 اختيار مورد ومنفذ المشروع - خ

Traditional ERP Life Cycle 
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 : مرحلة تحليل وتصميم النظام .2

  .اتخاذ قرار فيما يخص البرمجيات وكذلك تعيين االستشاريين - أ

 .   User Requirementsتحليل متطلبات المستخدمين  - ب

  .النظامات مع مطابقة المتطلب - ت

 .الحالية وتلك المطبقة بالنظام  BPبين اجراءات العمل تحديد اوجه الخالف - ث

  .تصميم خطة إلدارة التغيير - ج

 .قائمة بالعمليات الموجودة بالنظام والشاشات والتقارير التي يوفرها النظامتصميم  - ح

 .  Date Conversionتحويل البيانات  - خ

 . System Conversion تحويل النظام  - د

 .التدريب - ذ

o قائمة بالنطاقات و االلتزامات  List of Scopes and Commitments   

دراسة تحليلية   ف )أوتحليل أوجه الخال

 Gap Analysis للفجوات( 

تقييم الوظائف الموجودة بالنظام ومقارنتها مع اجراءات العمل 

 الضرورية لتشغيل األعمال 

تحديد المواقع و موقعها الجغرافي وعدد المستخدمين في كل يتم    Physical Scopeاإلطار الفزيائي    

 موقع

دراسة إمكانية تحسين إجراءات العمل الحالية  أو استبدالها أو  BPRإطار إعادة الهندسة عمليات   

التخلص منها كذلك يتم دراسة المستخدمين واالقسام والمواقع 

 التي يتم استهدافها

وتحديد   ERPالتغييرات التي ستطرأ على نظام الـدراسة حجم  اإلطار الفني 

االجراءات التي يتم استعمالها دون ان يطرأ عليها أي تغيير )كم 

هي( وتحديد االجراءات التي يتم تخصيصها 

Customizations  

دراسة وتحديد زمن التنفيذ والميزانية التي يجب حشدها  اطار الموارد

 للمشروع

التي يتم تنفيذها وطريقة ربطها  Modules تحديد الوحدات  إطار التنفيذ

 بالنظام القديم

 :مرحلة االقتناء والتطوير  .3

 شراء الرخص  - أ

 .بناء النسخة االنتاجية وتوفيرها للمستخدمين - ب

 .تنفيذ المهام التي تم تحديدها في مرحلة تحليل أوجه الخالف بين ما يوفره النظام ومتطلبات الموظفين - ت

  BPلتنفيذ التغييرات الضرورية على اجراءات العمل يقوم فريق إدارة التغيير بالعمل مع المستخدمين  - ث

من النظام القديم الى    Data Migrationبالعمل على ترحيل البيانات   Data Teamيقوم فريق البيانات  - ج

 .النظام الجديد

 .انب االمنيمع االخذ بعين االعتبار الج  Configurationاعداد النظام  - ح
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 : مرحلة التنفيذ .4

  .التركيز على تنصيب وتوفير النظام للمستخدمين النهائيين - أ

 حاالتSystem Conversion   (4 :)تحويل النظام  - ب

i.  مرحليةPhased   

ii.   نموذجيةPilot   

iii.    متوازيةParallel  

iv.    مباشرة Big bang  

 .الدعم أو ما بعد التنفيذ التغذية الراجعة من استخدام النظام يتم إيفادها الى فريق - ت

ERP Conversion Approaches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :  Operation Stageمرحلة التشغيل .5

  تسليم النظام أو نقل التكنولوجياTechnology transfer  أهم نشاط فيما يخص الدعم للنظام الجديديعتبر. 

 .تحت إشراف فريق الدعم الفني Help Deskالى مكتب المساعدة   migrationترحيل  دعم النظام   - أ

 .النظام الجديد التي يتم تسليمها   Modulesتدريب مستخدمين جدد على استخدام  وحدات  - ب

 الجديدة للنظام  releasesإدارة االصدارات  - ت

  Upgrades والترقيات  Software Patchesتنصيب الرقع البرمجية   - ث

 إدارة ومتابعة العقد مع المورد - ج
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ERP Life Cycle Phases Summary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  Role of Change Management    دور إدارة التغيير     

  في أغلب الحاالت النظام يفشل فان عملية إدارة التغيير بعين االعتبار منذ المراحل االولىتؤخذ اذا لم. 

  إلدارة التغيير منذ المرحلة األولى ومن ثم تتم مراجعتها ومراقبتها وتنفيذها باستمراريجب تكوين رؤية. 

 المستخدمين في  يتمثل دور المدراء التنفيذيون: 

i.  العمل مع فريق المشروع 

ii. توجيه فريق التنفيذ فيما يخص كل النشاطات عملية ادارة التغيير. 

 مهمة جدا في انجاح المشروع العوامل من ال: 

iii.  دعم االدارة العليا 

iv.  مهارات فريق ادارة التغيير 

  ERPمنهجيات تنفيذ نظم الــ

 ه :مراحل:  Total Solutionالحل الجامع  .1

 هل الحل معقول من وجهة نظر األعمال؟؟: Value Propositionاقتراح القيمة   - أ

 هل المنظمة جاهزة ومستعدة للتغيير؟؟:   Reality Checkالتحقق الواقعي  - ب

تحديد التوقعات الصحيحة فيما يخص القيمة سواء على المدى :   Aligned Approachطريقة المحاذاة   - ت

 .القصير أو الطويل

الخليط الصحيح من األشخاص، المهارات ، الطرق :  Success Dimensionالبعد الخاص بنجاح المشروع  - ث

 .وإدارة الفريق

 .نتائج االحتفال بالنجاح: تقييم ال  Delivering Valueتقديم القيمة     - ج
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 :  Fast Trackالمسار السريع  .2

 المراحل : 

 :   Scoping and Planning تحديد إطار المشروع والتخطيط  - أ

i. تعريف المشروع.  

ii. تحديد إطاره.  

iii. بدأ عملية التخطيط.  

  .: تحتاج الى التقييم يتم تحديد الرؤية واالهداف Visioning and Targetingالرؤية واالستهداف  - ب

 .تصميم وتطوير البرمجيات:  Redesign إعادة التصميم   - ت

 .التكامل وتخطيط اختبار النظامنظم تطوير  : Configurationاالعدادات  - ث

  Business and system deliveryاختبار التكامل  تسليم النظام واالعمال   االختبار والتسليم :  - ج

 المجاالت : 

 :ادارة المشروع  - أ

i.  تنظيم المشروع 

ii.  المخاطرإدارة 

iii. التخطيط 

iv. التواصل  

v. الميزانية 

vi.  ضمان الجودة 

 :معمارية تقنية المعلومات  - ب

i. اختيار المعدات والشبكات 

ii.  التنصيب 

iii.  العمليات 

iv.  التصميم 

v.  التطوير 

vi.  التنصيب 

  . Auditاألمن  التحكم والتدقيق  :  Process  and systems integrityنزاهة النظم والعمليات - ت

 :  Change Leadershipالريادة في التغيير  - ث

i.  الريادة 

ii.  االلتزام 

iii.  جاهزية التغيير 

iv.  السياسات 

v. تقييم االداء 

 :التدريب والتوثيق  - ج
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 : Accelerated SAP (ASAP)منهجية ساب السريعة   .3

    Organizational Readinessحيث تشمل التخطيط وتقييم الجاهزية التنظيمية  : التحضير للمشروع  - أ

تسليم مجموعة األدوات الخاصة باإلجراءات الموجودة بالنظام   : Business Blueprint مخطط األعمال - ب

BP’s من طرف المهندس. 

 . R3الشروع في خطوات اعدادات النظام حسب مخطط االعمال لنظام :  التنفيذ - ت

  Fine Tuningضبط النظام واجراء التعديالت الالزمة  :التحضير النهائي  - ث

يتم تطوير االجراءات والطرق التقييمية لتقييم فوائد االستثمار في النظام : القيام بالنظام والشروع في الدعم  - ج

 وذلك بصفة مستمرة

  Business Integration Methodologyمنهجية تكامل االعمال  .4

     منهجية تكامل االعمالAccenture) ) 

 : مرحلة التخطيط - أ

i.  االستراتيجيات المناسبةتساعد في تعريف وتحديد.   

ii. االتجاهات لتحقيق الميزات التنافسية للمنظمة وتحديد ا 

iii.  بناء نموذج القيمة للمساهمينstakeholder value  

الى قدرة تجارية  Business Architectureترجمة معمارية االعمال ها يتم خالل : مرحلة تسليم النظام - ب

Business Capability .  

يتم توجيه وتنسيق نشاطات المراحل السابقة الثالثة لتحقيق نتائج :  Managing Phaseمرحلة االدارة     - ت

 .أحسن

 .تشغيل قدرات االعمال الجديدة والتي تم العمل عليها في مرحلة التسليم:مرحلة التشغيل  - ث
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  ERPمقارنة دورة حياة تطوير النظم التقليدية والخاصة بنظم الـ

 ERPدورة حياة نظم الــ SDLCدورة حياة تطوير النظم التقليدية   

 تنفيذ نظام شبه جاهز لدعم متطلبات المنظمة تطوير نظام جديد لدعم متطلبات المنظمة Goalالهدف 

تقييم حاجة المستخدمين من خالل المالحظة  Analysisالتحليل 

المقابالت مع المستخدمين وذلك لتحديد 

 مواصفات النظام الجديد  

يتم التحليل والتقييم من طرف المورد  

للتغييرات الالزمة التي ستطرأ على  إجراءات 

  BPاالعمال 

تطوير معمارية جديدة للنظام والواجهات   Designالتصميم    

بالمستخدمين وكذلك أدوات إنشاء الخاصة 

  Reporting Toolsالتقارير

 Installation andالتنصيب والتخصيص  

Customization لنظام الـERP  وترحيل

 البيانات وكذلك استراتيجيات ادارة التغيير 

التنفيذ   

Implementation  

اقتناء المعدات والبرمجيات وتطوير 

ظام التطبيقات والتنصيب واختبار الن

 وتدريب المستخدمين 

التحول وتسليم   ”Go Live“القيام بالنظام 

النظام للمستخدمين وتدريب الموظفين والتحول 

 الى البيئة الجديدة

دوراالستشاريين   

Consultant role 

ادارة التغيير وتغيير االجراءات والدعم الفني  الدعم الفني خالل مرحلة التصميم والتنفيذ

 نهاية المشروع من البداية الى

دوراالدارة   

Management 

Role 

االشراف الكامل والشامل والتدخل خاصة في  اشراف محدود والدعم 

 ادارة التغيير

دور المستخدم النهائي 

  

انشاء مجموعة واحدة لتزويد الفريق 

بالمدخالت خالل مختلف المراحل وخاصة 

 في مرحلة التنفيذ

عدة مجموعات مثل المدراء التنفيذيون 

 Advanced usersوالمستخدمون المتقدمون  

 ومستخدمي الخدمات الذاتية  ا  

دورالعمليات 

Operations   

صيانة وترقية النظام ومراقبة استراتيجية ادارة  صيانة وترقية النظام وتقديم الدعم

 التغيير
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 : ادارة المشروع

 يجب : يلقى االهتمام الضروري لنجاحه للتأكد بأن المشروع 

i. وجود خطة واضحة للمشروع.  

ii.   هيكل للتقاريرReporting Structure    

   يجب على لجنة التسيير والتوجيهSteering Committee ( صاحب المشروع ) 

i.  تطوير سلم إداريhierarchy . 

ii. المسئوليات المناطة بمختلف االشخاص. 

  إلدارة المشاريع على مستوى تقنية المعلوماتتتوفر في عدة منظمات فريق.  

 الوظيفي و الفريق الفنيFunctional  من يتكون فريق ادارة التغييرو : 

i.  موظفين من مختلف االقسام 

ii.  موظفين جدد يتم استقطابهم 

iii. االستشاريون 

Project Organization 
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 Implementation Strategies ستراتيجيات التنفيذإ / الخامس فصلال

  مقدمة

  ثقافتها ومهارات موظفيها باإلضافة الى جاهزيتها فيما يخص تطبيق وتتمثل نقطة البداية في تقييم محيط المنظمة

 النظام 

 يعتبر التقييم الموضوعي والنزيه في بداية المشروع الحجر األساسي في عملية التخطيط للمشروع.  

  أن برمجيات الــيقال في أغلب األحيانERP تمثل المكون األقل ثمنا في مشاريع نظم الـERP  حيث أن

 .المكونات األخرى والموارد تكلف أكثر

 يجب تحديد كل مكونات تنفيذ النظام والتخطيط لها في كل استراتيجيات تنفيذ نظم الــERP  

 ERP     ERP Componentsمكونات نظم الـــ

مجموعة من الخوادم  ذات المواصفات العالية للتطوير واالختبار يتطلب  ERPنظام الــ:  Hardwareالمعدات  .1

  .واالنتاج

 : Key Resourcesالموارد الرئيسية  

 يجب أن تكون الخوادم :  - أ

i.  متعددة المعالجةMultiprocessor.   

ii. المركزيةزودة  بعدة جيجابايت من الذاكرة م:  

iii. عدة تيرابايت من الذاكرة الثانوية. 

 :يتمثلون في األشخاص الذين يستخدمون النظام مثل العمالء :  - ب

i.  المستخدمون النهائيونEnd Users . 

ii. فرق الدعم من تقنية المعلومات.  

iii. جونمالمبر.  

  .معدات الشبكات وتتمثل في خوادم الطباعة والطابعات ومزودات الطاقة  :Peripheralsالطرفيات  - ت

تتحكم في معدات الحاسب لكي تقوم  و تسمى برامجمجموعات من التعليمات  هي: Software  البرمجيات .2

 .بوظائفها

 : Key Componentsالمكونات الرئيسية   

 مثل لينكس ، سوال ريس و ويندوز  OS Platform تشمل منصة  نظام التشغيل :  برمجيات النظم - أ

  MS-SQLو مايكروسوفت سيكال   IBM-DB2 2مثل أوراكل و دب :DBMSنظم إدارة قواعد البيانات  - ب

 مثل البرمجيات التطبيقية :  - ت

i.   برمجيات إدارة المشاريع 

ii.  برمجيات التطوير 

iii.  برمجيات الوصول عن بعدRemote Access Software  

iv.   برمجيات مراقبة  الحركة في النظامSystem Traffic Monitoring  

v.  ..برمجيات الحماية من الفيروسات  إلخ 
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Typical ERP Architecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software Components with Oracle/PeopleSoft ERP 
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 : الموارد البشرية .3

 :تتمثل هذه الفئة في : End Usersالمستخدمون النهائيون  - أ

i. الموظفين 

ii. العمالء 

iii.  لموردون 

iv.  في المستقبلآخرون الذين يمكنهم استخدام النظام. 

 : تتمثل هذه الفئة في:  االختصاصيون في تقنية المعلومات - ب

i.  مديري قواعد البياناتDBA  

ii. فرق الدعم الفني 

iii.  المبرمجون 

iv.  فرق إدارة التغيير 

v.  المشرفون على الدورات التدريبية 

vi.  آخرون من قسم تقنية المعلومات 

 يشمل فريق تنفيذ نظام الــERP  عدة مجموعات من: 

i.  قطاع االعمالBusiness  

ii.  المجاالت الوظيفيةFunctional Areas   

iii.  إدارة التغيير والتطوير 

iv. ترحيل البيانات ودعم النظام.  

 : ERP and Virtualizationاالفتراضية  الخوادم  و   ERPنظم الـــ

التقنيات التي تمكن من هي  :  virtual machine (VM) server technologyتكنولوجيا الخوادم االفتراضية 

على جهاز فيزيائي واحد مما يسهم في تعظيم استخدام  تشغيل عدة خوادم افتراضية منعزلة عن بعضها البعض

 .المعدات

  يمكن تشغيل أي خادم افتراضي تم تنصيبه على الخادم الفيزيائي تحت نظام تشغيل خاص به  وبشكل مستقل تماما

 .منصبة على الخادم الفيزيائي الواحدعن الخوادم االفتراضية االخرى ال

 في تطبيقات المهام الحرجة   ةالمستخدم ةذج االساسياالنمMission Critical: 

 هما: Mission Criticalالنموذجان االساسيان المستخدمان في التطبيقات الخاصة بالمهام الحرجة  

   Hardware Virtualizationاالفتراضية في  المعدات .1

  Paravirtualization   االفتراضية في التوازي   .2

 :ERP Vendors and Virtualizationواالفتراضية     ERPموردو نظم الـــ

 : يتوفر لديها خياران هما : شركة مايكروسوفت .1

i. فت والخادم االفتراضي لمايكروسMicrosoft Virtual Server   

ii.  الحاسب االفتراضي الشخصي لمايكروسوفتMicrosoft Virtual PC  

o  تجدر االشارة  أن مايكروسوفت ال تقوم باختبار أو دعم برمجياتها عندما  يتم تشغيلها مع برمجيات أخرى من

 .موردين غير مايكروسوفت
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المبنية على تكنولوجيا  كزان  Oracle VMيتوفر لديها برمجيات أوراكل إلدارة االفتراضية   : شركة أوراكل .2

Xen  والمدعومة من طرف نظم التشغيل لينكس وويندوزذات المصدر المفتوح.  

 :توفر لعمالئها مجموعة من  : SAPشركة ساب  .3

i.  األدوات وبعض التعديالت التي يجب ادخالها على البرمجياتCode Tweaks  

ii.  تقديم الدعم لتمكينهم من تشغيلSAP  بطريقة سلسة  

 Benefits of Virtualizationفوائد الفتراضية  

 .استعمال المعدات للمنظمة من دمج الخوادم غير المستعملةيسمح ترشيد  .1

   .Agileيمكن للتموين من المعدات واستعمالها ان يكون أكثر خفة  .2

 Dataفي مركز البيانات  Total Cost Ownership TCOيمكن لالفتراضية تخفيض التكلفة االجمالية للتملك   .3

Center باستخدام التوحيد واالندماج وذلك من خالل : 

i. تأجيل شراء خوادم جديدة 

ii. مساحة أقل لمركز البيانات 

iii. تفليص تكاليف الصيانة 

iv. تقليص تكاليف الكهرباء والتكييف والكوابل 

v.  تكاليف أقل للتعافي من الكوارثDisaster Recovery  

vi.    تكاليف أقل فيما يخص نشر الخوادمServer Deployment  

 .دمةيمكن من  تعزيز استمرارية االعمال وتوفر الخ .4

 Drawbacks of Virtualizationعوائق الفتراضية 

مما يشكل  وذلك بأنشاء عدد كبير من اآلالت االفتراضيةالتوجه نحو حصول المزيد من اداء الخادم الفيزيائي  .1

 .مصدر قلق وخاصة عندما يشغل الخادم بطاقاته القصوى

حيث يمكن الوصول منه الى كل الخوادم االفتراضية   Hypervisorمخاوف من اختراق الخادم المضيف  .2

 .المشغلة  تحته

  Third Party Productsبرمجيات الطر ف الثالث 

   المكونات البرمجية اإلضافيةAdd-on software components     تستعمل: 

 إما لتشغيل النظام.  

 أو إلضافة وظائف جديدة الى النظام. 

 التكامل مع نظم الــERP :  مع نظام الــ مباشرةنات وعناصر البيانات االمشاركة في البييعني التكاملERP   دون

 .تكرار البيانات

  مع برمجيات الطرف الثالث بالتكامل والواجهةيساعدون في حل المشاكل المتعلقة  :الشركاء االستراتيجيون. 

    البرمجيات الوسطيةMiddleware :  تساعد في تطوير قوعد بيانات التقاريرreporting databases   التي

 .تستعمل وتستخرج وتترجم وتحمل االدوات

  يخص دعم برمجيات الطرف الثالث :الدعم. 
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 Database Requirementsمتطلبات النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات من قواعد البيانات  

   المكونات  الخاصة بالمعامالت  أويجب على مكونات التحديثupdate or transactional component   و 

 .في مستوى التوقعات ERPلكي يكون أداء نظم الــ المكون الخاص بالتقارير أن تستجيب في الوقت المناسب

 تتطلب نظم الــERP   الضخمة نظم قواعد بيانات عالئقية متينةrobust relational database system    مثل

Oracle, DB2, Sybase, Microsoft SQL   

 اختيار نظم ادارة قواعد البيانات العالئقية : 

i. توفر التطبيقات البرمجية. 

ii. توفر االختصاصيين المدربين وذوي المهارات. 

iii. الوظائف التي توفرها نظم قواعد البيانات. 

  من الخيارات المتوفرة : توظيف وإدارة قواعد البيانات 

i.  مدراء قواعد البياناتتوظيف.  

ii. استشاريين خارجيين. 

 أساليب النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات

تعرف وتحدد اللجان وفرق العمل المسئولة عن مختلف مكونات التنفيذ يجب ان  :   Governanceالحوكمة

different components of the implementation باإلضافة الى تفاعلها وطريقة اتخاذ القرار. 

  المكونات: 

 التطوير الفني .1

 تنصيب المعدات  والبرمجيات .2

 المكونات الوظيفية .3

 التواصل وإصدار التقارير .4

 إدارة التغيير  .5

 ادارة المشروع .6

 مالكي المشروع والرعاة .7

 ادارة ميزانية المشروع .8

 Issue escalation processخطوات رفع االقضايا    .9

 Roles and Responsibilitiesاألدوار والمسئوليات   

 ــ :يقومون ب: )عبارة عن المدراء التنفيذيون(  Ownersمالكي المشروع  .1

i. السياسات العامة تحديد . 

ii.  الميزانيةتحديد.  

iii. إطار المشروع. 

 ــ :يقوم ب: Project Executiveالمشرف التنفيذي عن المشروع  .2

i. المشروع   لىع اإلشراف 

ii. مختلف نشاطات المشروع متابعة 

iii.   معالجة القضايا على مستوى السياسات 
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iv. يسهر على بقاء المشروع في إطاره المحدد. 

 ــ :يقوم ب:  Steering Committeeلجنة تسيير المشروع    .3

i. متابعة المجهودات المبذولة في المشروع  

ii.  يضمن القيادة المناسبة للمشروعensure appropriate leadership     

 يعمل مع مالكي االعمال :  Application Stewardالتطبيقات  وكيل .4

i.   لتطوير الخطوط العريضة للنظام 

ii. إجماع يقوم بتطوير 

iii.  معالجة القضايا المتعلقة بالمجاالت الوظيفية والتي يتم رفعها الى لجنة تسيير المشروع 

 ــ :يقوم ب : Chairpersonرئيس المشروع  .5

i.  اإلشراف عن نشاطات لجنة التسيير 

ii.  يتحقق من ان مهامها تتماشى مع ما خطط للمشروع 

iii.   مراقبة الميزانية والموارد 

iv.   مخرجات المشروعdeliverables  

v. إدارة  المخاطر والتوقعات 

 : يتكون من :  Project Management Officeمكتب إدارة المشروع .6

i.  المدير التنفيذي للمشروعproject executive  

ii. مدراء األعمال و مدراء المشروع الفنيين  business and technical project managers  

iii.  شريك التنفيذimplementation partner  

o يقوم المكتب بإدارة ومعالجة القضايا اليومية للمشروع. 

 : يتكون من : Project Teamsفرق المشروع  .7

iv.  الفريق متعدد الوظائفCross-functional component team  

v.    فرق المجاالت الوظيفيةFunctional component teams 

vi.    الفريق المكلف بالبنية التحتية الفنيةTechnical Infrastructure team 

vii.  فريق التطويرDevelopment team 

viii.   فريق إدارة التغييرChange management team 

ix.    فريق التحويلConversion team 

x.   فريق التقاريرReporting team 

o  لنظم ال والمعرفة التطبيقية تقديم التوجيهاتبيقومونERP  وذلك فيما يخص: 

  Configurationتصميم اجراءات العمل والتهيئة   - أ

  Conversionالتحويل  - ب

  Testingاالختبار  - ت

 التدريب  - ث

 إصدار التقارير  - ج

 التنفيذ  - ح
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 ــيقوم ب:  Project Team Leadsمدير فريق المشروع   .8

i.  الريادة واالدارة فيما يخص تنفيذ المشروع 

ii.  التحقق من جودة محتوى المخرجات وااللتزام بخطة المشروع 

iii.  معالم المشروعmilestones  -  

iv. يقوم مدير الفريق بتبليغ مدراء الفرق بكل القضايا التي تم رصدها من طرف فرق المشروع 

ع  المكلفون مدراء فرق المشرو فريق التكامل من يتكون : Cross Functional Teamالفريق المتعدد المهام  .9

 .بمختلف وحدات النظام

o  يجتمع الفريق كلما اقتضت الحاجة لمناقشة ومعالجة القضايا المتعلقة بما بين وحدات النظام 

 Sample Set of Meetingsعينة من مجموعة االجتماعات 

 Project Sponsors Meetingاجتماع رعاة المشروع   .1

 Steering Committee Meetingاجتماع لجنة التسيير   .2

 Project Management Office Meetingاجتماع مكتب ادارة المشروع   .3

 Module or Project Team Status Meetingاجتماع دراسة وضع  الوحدات  .4

 Issues Meetingاجتماع دراسة القضايا المتعلقة بالمشروع   .5

 Cross-Functional Module Meeting  اجتماع الوحدة متعددة المهام  .6

 Database Planning Meetingاجتماع وضع خطة قواعد البيانات  .7

 Implementation Methodologyمنهجية التنفيذ   

  في غياب المنهجية في تنفيذ مشروع من المحتمل: 

i. عدم التقيد باآلجال. 

ii. تجاوز الميزانية.  

iii.  الجانب الوظيفي للنظامعدم تحقيق متطلبات العميل فيما يخص.   

 يتضمن تنفيذ مشاريع الــERP يمكن إدارة تلك المخاطر باتباع منهجية واضحة لتنفيذ المشروعو  مخاطر كبيرة. 

  المنهجية التي تم اختيارها يجب عليها ان تعالج كل مكونات المشروع بما يشمل انطالق المشروع الى غاية

 .استقرار النظام
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 Vanilla Implementationالتنفيذ من نوع الفانيال  

  نوع الفانيال في تنفيذ مشروع الــيتم استخدامERP Vanilla Implementation  عندما 

i.  ال ترغب المنظمة في إجراء تغييرات على النظام 

ii.  أو تخصيصه 

 .حيث تقوم المنظمة بتغيير اجراءات العمل لكي تتماشى مع تلك الموجودة بالنظام

 اسباب اللجوء الى التنفيذ من نوع الفانيال : 

   .األعمال ذات الطبيعة العامة واالجراءات البسيطة .1

 .المنظمات التي ال تملك المؤهالت والتجربة في تخصيص النظم .2

 .وتعتمد على التقارير المالية بشكل أساسي ERPالمنظمات التي قامت بشراء نظام  .3

  ERP.كل فروع المنظمة تستخدم نفس النسخة من نظام الــ .4

 .مستوى العالملتعظيم القدرة التنافسية  للمنظمة يجب معرفة مدى قدرة المنظمات المماثلة على  .5

 Modifying an ERPتخصيص النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات  

  تخصيص  وتجربة معتبرة في إدارة مهارات عاليةمختصين في تقنية المعلومات ذوي  لديهاتقوم المنظمات التي

 .لكي يتماشى مع اجراءات العمل المطبقة بالمنظمة ERPتغيير نظام الـــ : النظم ب

 د ــالفوائ: 

 .يمكن صيانة نسخة واحدة بسهولة ودعمها .1

 .يساعد في تقليص المخاطرتقييم التغيير التنظيمي بالتزامن مع تغيير النظام لتلبية حاجات المنظمة  .2

 قــالعوائ : 

 .التخاذ قرار االحتفاظ به من عدمهيجب تحليل كل تغيير عند ترقية النظام  .1

 .من طرف المورد مما يتطلب موارد و وقت ترقية النظاميتوجب إعادة التنفيذ عند في بعض االحيان  .2

 ERP   Platform Issuesالقضايا المتعلقة بمنصات نظم الــ

 :فيما يخص الخوادم  .1

  الخوادم المكونة للبنية التحتية لنظام الــيجب علىERP أن تنمو مع  نمو النظام.  

  لضمان استرجاع البيانات بسرعة طاقات تخزين معتبرةيجب عليها ان تتوفر على. 

    a reliable and secure network شبكة متينة وآمنةيتطلب قطاع األعمال  :فيما يخص الشبكة  .2

  .ERPلضمان أمن نظام الــ تنصيب وتنفيذ عدة مكوناتيجب  : فيما يخص أمن النظام .3

:  Disaster Recovery and Business Continuityالتعافي من الكوارث وضمان استمرارية االعمال    .4

  ERPمن أولويات أي تنفيذ لنظما الــيجب أن يكون التخطيط للتعافي من الكوارث وضمان االستمرارية 
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 اختيار البرمجيات والموردين فصل السادس /ال

SOFTWARE AND VENDOR SELECTION  

 مقدمة 

  على المدى البعيدعملية اختيار المورد الذي يحقق حاجة المنظمة  هو :أول وأهم عامل  في نجاح تنفيذ النظام. 

  والمتخصصة في الميدان في عملية االختيار االستعانة بخدمات شركات االستشارةيمكن للمنظمة. 

  منظمة و واضحة  في عملية االختيار اعتماد مجموعة خطواتيجب. 

  مبنية على  تكون الخطوات المتبعة في عملية اختيارالموردان يجب: 

 .مع االجراءات المتبعة ERPمدى توافق وتماشي نظام الــ .1

  .اداء المورد في السوق .2

 High Level ERP Purchase Processذات المستوى العالي  ERPعملية اقتناء نظم الــ

 .البحث عن الموردين وجمع المعلومات حولهم .1

  .وتقييمها vendor demonstrationsدراسة عرض النظم المقدمة من طرف الموردين  .2

  Needs and requirements assessmentتقييم حاجة المنظمة  ومتطلباتها    .3

 Development of request for bid or proposalاعداد طلب تقديم العروض   .4

  Release request for bid to vendorsإصدار طلب تقديم العروض  للمناقصة على الموردين    .5

   Functional evaluationض والتقييم الوظيفي لها تحليل العرو .6

  Technical evaluation     لعروضلالتقييم الفني  .7

المراجع المقدمة  فيما يخص العقود المبرمة مع تقييم و  تحليلو لنظم الموردين العروض المبدئية تقييم و  تحليل .8

   .منظمات أخرى من طرف الموردين

 total cost of ownershipاعداد دراسة عن التكاليف االجمالية للتملك    .9

 :الدخول في مفاوضات مع الموردين .11

i. امكانية مراجعة وتغيير العقد. 

ii.  الصيانة و الدعم–كلفة النظام. 

 .اقتناء النظام .11

 Vendor Researchالبحث عن الموردين   

  (.تمثل الخطوة األولى) الذين يمكنهم تلبية متطلبات المنظمة تحديد قائمة مختصرة للموردين .1

 (.يسمح التحري والبحث فيما يخص كل جوانب نظام المورد) تحديد الكلفة االجمالية للتملك .2

  .ذو اهمية قصوى في انجاح تنفيذ النظام اعداد  قائمة مكتملة للموردين باستعمال محركات البحث .3

 .وجمع ودراسة مدخالتهم فيما يخص اختيار المورد والخبراء في المجالاشراك رؤساء االقسام  .4

  (.بناء الثقة مستقبال في عملية التنفيذفي يساعد )مما  المستخدمين النهائيين في ادارة التغيير كاشرا .5
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 يمكن االخذ بعين االعتبار ما يلي في عملية اختيار المورد : 

 منظمات أخرى تستخدم نظام المورد .1

    vendor’s financial positionالموقع المالي للمورد  .2

 فلسفة المورد في التنفيذ والقضايا المتعلقة بالدعم .3

 البينة التحتية الخاصة بالمعدات والبرمجيات الالزمة لدعم النظام .4

 االتجاهات التكنولوجية للمورد وحداثة النظام .5

 استراتيجيات الترقية واالصدارات للمورد .6

 د فيما يخص التغييرات الوظيفية التزام المور .7

 موارد المورد الخاصة بالتطوير والصيانة .8

  ERPقائمة مختصرة لموردي نظم  الــ

 : SAPساب  .1

i.  منتجات شركة ساب مجموعة:  قدمة مناسبة للقطاع الصناعي تشملمحلول : 

a. mySAP  

b. SAP NetWeaver    

ii. الحلول المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل : 

a. SAP Business One  

b. SAP All-in-One    

  .تقدم حلول حسب نوع الشركة الصناعية 2114تم شراءها في  : Oracle/PeopleSoftأوراكل / بيبول سوفت  .2

     .تقدم حلول حسب المقاس للشركات الصناعية:    Lawsonلوسن  .3

4. SSA Global   : تزعم تقديم حلول لتحقيق االهداف الخاصة في وقت قياسي 

5. Great Plains  :تعتبر جزء من مجموعة الحلول الخاصة باألعمال لشركة مايكروسوفت.  

 يمكن تخصيص حلولها حسب حاجة قطاع االعمال. 

6. Epicor: تركز على حلول المؤسسات للشركات المتوسطة. 

7. Infor Visual  :  تقدم 

i.  مرنة ومتكاملة وسهلة االستخدام  حلول 

ii.  الشركات الصناعيةمستعملة من طرف عدد كبير من حلول.  

8. Plex Online : تقدم 

i. مجموعة شاملة من نظم الــ.ERP    

ii.  نظم تنفيذ التصنيعmanufacturing execution system.    

iii. نظم إدارة سلسلة التموين.  
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 :مطابقة المتطلبات مع ميزات النظام 

 ـــ :يمكن تحديد وتوثيق متطلبات المستخدم والنظام ب 

i.  القديم اوتوثيق وظائف النظام 

ii.  بإعادة هندسة اجراءات العملBPR  

 تنجم عن هذا وثيقتين في اغلب الحاالت : 

i. تدفق البيانات والوظائف إلجراءات العمل.  

ii. جدول الوظائف الخاصة بكل قسم واهمية كل وظيفة.  

  على حقائق اختيار وشراء نظام  مبنييساعد تحديد الوظائف النظامية والمعتمد على اجراءات العمل الموثقة في. 

 Request for Bids (RFB)طلب تقديم العروض   

  طلب تقديم العروض عيوب: 

i. مكلف 

ii.  ويحتاج الى وقت كبير للمنظمة و المورد.  

  طلب تقديم العروض مزايا: 

 يمكن ان يوفر مبالغ معتبرة عندما يكون صحيحا. 

 ما يلي  يشمل انيجب  طلب تقديم العروض: 

  .الذي تريده المنظمة ERPنوع نظام الـ .1

 .البنية التحتية من المعدات والبرمجيات .2

  .متطلبات التدريب .3

 .أي قضايا خاصة في العقد المبرم مع المورد .4

 Vendor Analysis and Eliminationتحليل واقصاء الموردين  

  .تقييم وظائف النظم: موظفو مكتب الدراسات  .1

 .التكنولوجيةتقييم المتطلبات : تقنيو المعلومات  .2

     .تقييم العقد وتكلفة النظام: موظفو قسم التعاقد  .3

ال يمكن لمورد ان يستوفي كل الشروط  ولذلك :  خالل المناقشات والمفاوضات مع الموردين  Best fitالمطابقة  .4

   يها.يجب التركيز عل

 . TCOتطوير وتحليل الكلفة االجمالية للتملك  .5
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 النظم ومرحلة ما بعد التنفيذتشغيل فصل السابع / ال

Operational and Post-implementation  

 مقدمة 

 في عملية تقييم الجاهزية الخاصة بالقيام بنظام الــERP readiness for Go–live    يجب إكمال كل المهام

تكون سببا في مما يسمح إلدارة المشروع بالتركيز ومعالجة أي قضية يمكن أن  ،والنشاطات التي تم تخطيطها

  .تأخير القيام بالنظام

  يجب إشراك أكبر عدد ممكن منفي عملية تقييم الجاهزية :  

i.   فرق المشروع 

ii.  المستخدمين النهائيين 

iii. المدراء.  

 يكمن نجاح تنفيذ نظم الــERP  في: 

i. استقرار النظام.   

ii. الدعم في فترة ما بعد االنتاج. 

  ركز على يموارد أن يجب على كل: 

i.  كيفية استخدام النظام لفهم المستخدم النهائي 

ii. حل كل المشاكل التي تطرأ في هذه المرحلة بأقصى سرعة ممكنة. 

  في مرحلة ما بعد   مرحلة االستقرار الى الدعمتوفر المراقبة المستمرة لمشاكل التنفيذ أرضية صلبة لالنتقال من

 .االنتاج

   مرحلة االستقرار ويجب أن تستمر خالل  تقييم الجاهزيةيجب تكثيف جهود التدريب بالتزامن مع عملية

 .ومرحلة  الدعم فيما بعد االنتاج

 Go-Live Readinessتقييم جاهزية القيام بالنظام    

 : Checkpointوضع محطة )نقطة تفتيش(  .1

  .يسمح بالتأكد من أن كل الخطوات قد تم تخطيها حيثReadiness  للتأكد من جاهزية القيام بالنظام 

 و المواصالت و االختبار و التحويل و configurationتهيئة النظام و التطوير و البنية التحتية :من  تقييم كالا  .2

  .اصدار التقارير والمستخدمين في عملية تقييم جاهزية القيام بالنظام

 .توثيق مراجعة الجاهزية وتبليغها لفرق المشروع والشركة .3

 .على ملخص تنفيذي خاص باإلدارة العليايحتوي  :توفير تقرير شامل ومفصل  .4

على شكل جدول يبين حالة كل قطاع   :Status Report تكون مراجعة الجاهزية و تقرير عن الوضع الحالي .5

 .باختصار مع ذكر النشاطات التي يجب اكمالها قبل القيام بالنظام

 .لتحديد الجاهزية: كل القطاعاتعقد سلسلة من االجتماعات ومناقشة حالة كل المهام والنشاطات فيما يخص  .6

ما يجب انجازه في مرحلة ما بين تقييم  علىبالتركيز  و فرق المشروع : PMOمكتب إدارة المشروع  مياق .7

في حالة مالحظة وجود عدة بنود باللون االحمر من طرف مكتب إدارة المشروع ) الجاهزية والقيام بالنظام

PMO  للمرة االولى.)  
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 ERP   ERP Trainingالــالتدريب على نظم 

 .باستعمال بيانات حقيقية وأمثلة متنوعة: توفير التدريب لكل موظف يستخدم النظام  .1

  .مما يتم التعرض اليه عند استعمال النظام في الواقع% 91التدريب الجيد يتضمن حوالي  .2

 : طاقم التدريب يشمل  .3

i. مدربين يعملون لحساب المورد.  

ii.  الثالث الذين يتمتعون بتجربة معتبرة في نظام الــمدربين من شركات الطرفERP.  

 .لكي يتم تمويلها من طرف االدارة العليا للمنظمةيجب رصد حاجات التدريب مبكرا  .4

 ERP   Stabilizationعملية استقرار نظم الــ 

 عندما تكونأ عملية استقرار )توطيد( النظام تبد : 

i. البرمجيات في مرحلة االنتاج. 

ii.  عملية التدريباكتمال. 

iii. اكتمال تحويل البيانات الضرورية واالساسية.  

  بعد القيام بالنظام  الستقرار النظام يوم 71الى  01تحتاج المنظمة منGO-Live  .  

  يجب على موظفي تقنية المعلومات: 

i.  مراقبة البنية التحتية فيما يخص تجاوب النظامResponse Times    

ii.  أخذ نسخ احتياطيةbackups  

  من أقسامهم في استعمال النظام على الوجه  الخبراء ان يكونوا على أهبة االستعداد لمساعدة الموظفينيجب على

 .الصحيح

 ERP   Issues Arising Duringبعض القضايا التي تظهر خالل عملية استقرار نظم الــ 

Stabilization  

  التخصيصCustomization :  ونشره بشكل جيد يتم توثيقهعندما ال من تعقيد النظام يزيد. 

  يست بسببل و جهل كيفية اداء تلك النشاطاتتكون بسبب ان عدم القدرة على أداء األنشطة الخاصة بغرض محدد 

  .عدم قدرة النظام

  اخطاء اثناء استعمالهم النظام للمرة األولىمن المتوقع ان يرتكب المستخدمون. 

 في التنفيذ المتوازي لنظم الـERP  مما يتطلب موارد هائلة وينتج عنه  تشغيل النظام بالتوازي مع النظام القديميتم

 .التباس وإحباط للموظفين

  يجب القيام بالتسويةReconciliation لتحقق من المدخالت والمخرجات:  بين النظامين القديم والجديد.  

 Postproduction Supportالدعم في فترة ما بعد االنتاج 

  في : يتمثل:  من دعم النظام فيما بعد االنتاجالهدف االساسي 

i. إدارة مختلف عمليات النظام اليومية.   

ii. التحقق من أن النظام يقوم بتأدية مهامه على أحسن وجه. 

 يعتبر تنفيذ نظم الــ:  عندما تكون مرحلة ما بعد االنتاج غير مرضيةERP  فاشالا.   
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 د يمكن تخفيض معظم المخاطر التي تواجه المنظمة عن: 

i. االنتقال الى نظام الــERP  بإدارة مرحلة ما قبل القيام بالنظامpre–Go-live   

ii.  القيام بتدريب الموظفين.  

 يجب اللجوء الى :  لحصول على الدعم واالجابة على كل التساؤالت بخصوص النظامل: 

i.  الخبراء في النظام 

ii.   االعضاء الفاعلين من فرق المشروع 

Product Life Cycle Chart 

 

 Knowledge Transferنقل المعرفة    

 وضع آلية لنقل المعرفة والمهارات : 

i.  الجدد منهم خاصة القدماء و للموظفين 

ii. اعضاء الفريق خالل وبعد عملية التنفيذ 

  توثيق متابعة المشروع والتعاونCollaboration   والتواصل وكذلك الخبرة المكتسبة والدروس والعبر المأخوذة

 .من واقع التنفيذ

  لمراقبة االنتقال من مرحلة تنفيذ الى اخرى مما يمكن من نقل المعرفة بشكل سلس  :وضع مخطط إلدارة المعرفة 

 يقوم مخطط إدارة المعرفة بــ : 

 .ضمان اكتساب المعرفة - أ

 .طلبات الدعمتقليص كلفة الدعم وذلك لقلة عدد  - ب

 .تسهيل تعلم سريع - ت

  .تعظيم قدرات النظام - ث

 .تقليص الوقت الضروري لحل المشاكل - ج

 ضمان االستخدام االمثل للنظام  - ح
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 إدارة البرامج والمشاريعفصل الثامن / ال

PROGRAM AND PROJECT MANAGEMENT 

 مقدمة 

 يقوم فريق المشروع ببناء أسس متينة يقوم عليها تنفيذ مشروع الـERP   الذي يحقق األهداف الخاصة باألعمال و

  .ذلك في حدود الميزانية ووقت تنفيذ المشروع

  أن يضمن مكتب إدارة المشروع: 

i.  فرق المشروع تعمل بشكل جماعي 

ii. تقوم بمعالجة كل القضايا بفعالية وفي الوقت المحدد. 

 يجب على مدير المشروع ان يكون قادرا على : 

 بكيفية عمل النظاممعالجة القضايا المتعلقة  .1

 استعمال مهارات عالية في التفاوض .2

 العمل مع فرق المشروع بشكل جيد .3

 استعمال الدهاء السياسي خالل التنفيذ  .4

Project Management 
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 فريق المشروع  

  إدارة البرامجProgram management   مرتبطة بعضها ببعض  ة مشاريعالتنسيق اإلداري لعدفي تتمثل

  .خالل فترة زمنية محدودة لتحقيق مجموعة أهداف لألعمال

  على الجانب التكتيكيتركز إدارة المشاريع.  

  على الجانب االستراتيجيتركز إدارة البرامج. 

 في نفس االتجاه لتحقيق االهداف المسطرة في حالة ضمان سير كل المشاريع : في  يتمثل برنامجدور مدير ال

  .Business Caseاالعمال 

 يتطلب تنفيذ مشروع الـERP وذلك إلدارة  عدة فرق مختلفة خالل فترات تتراوح من عدة شهور الى عدة سنوات

 .أهداف االعمال

Sample Organization Project Executive 
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  Module Experts and Subject Matter Expertsخبراء الميدان وخبراء الوحدات 

 :خبراء الوحدات  .1

   Requirementsيقومون بتحليل المتطلبات  - أ

  ERPحلول داخل نظام الــالى   Requirementsالمتطلبات  تحويل - ب

 يساهمون بتوفير القيادة والمعرفة التطبيقية  في مجاالت تصميم العمليات - ت

  Configurationتهيئة النظام   - ث

 اختبار النظام - ج

 التدريب على النظام  - ح

 تنفيذ النظام  - خ

 خبراء الميدان .2

 .يقومون بتنسيق وتسهيل المواصالت ما بين فريق المشروع  والمنظمة - أ

  .لدعم التنفيذ كل فيما يخصه   functional expertiseفير الريادة والخبرة الوظيفيةيساهمون بتو - ب

Sample Organization Teams 
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  Project Leadershipقيادة المشروع  

  يدير مخاطر تنفيذ المشروعيجب على مكتب ادارة المشروع ان  ناجحاا المشروع لكي يعتبر. 

  ما يلي خالل تنفيذ مشروع الــ مكتب ادارة المشروع  الى مراقبة ومعالجةيحتاجERP : 

 .باستقطاب األشخاص بما يناسب حاجة المشروع :  Project start-upاطالق المشروع  .1

 .في مختلف المجاالت الوظيفية والفنية التفاعل ما بين االهداف و االشخاص .2

 .التزام االدارة العليا طوال مدة المشروع .3

 Staff and professional consultant turnover   دوران االستشاريين والموظفين .4

  .اتخاذ القرارات المبنية على التخمين .5

       Aggressiveالموظفون والمستخدمون السلبيون والعدوانيون .6

Sample Organization Project Management Office 
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  Critical Success Factorsعوامل النجاح األساسية والحاسمة  

 :الواضحة والمنظمة في  اتتسهم عملية اتخاذ القرار:  عملية اتخاذ القرار .1

i. تقليل عدد المشاكل والقضايا المتعلقة بإطار المشروع. 

ii. الفعالية واالنتاجية خالل طور تنفيذ النظام.  

 :  اطار المشروع .2

  .يجب على المشروع توفيره هو  ما:االطار 

 .يعني ان المشروع يواجه صعوبات في تحقيق االهداف: تغييراالطار 

 من يتم تكوين فرق المشروع :  العمال الجماعي .3

i.  موظفي المنظمة 

ii.   اشخاص يتم توظيفهم 

iii.   استشاريين خارجيين 

 .يجب عليهم العمل جماعيا لتحقيق هدف واحد منشود           

فيما يخص اهمية  كافة المنظمة من اعالها الى اسفلهامع التواصل من مهام مدير المشروع : ادارة التغيير .4

 .وذلك باستخدام التواصل و التدريب، المشروع 

 : Implementation Team and Executive Teamفريق التنفيذ والفريق التنفيذي   .5

i. دور مدير البرنامج ومدير المشروع حاسما في انجاح المشروع. 

ii. دعم االدارة العليا والتزامها ذا اهمية قصوى خالل كل مراحل المشروع. 

  خيارات في اختيار فريق التنفيذ :  3هناك  اختيار فريق التنفيذ :طرق 

 من موظفي تقنية المعلومات   - أ

 من شركات االستشارة الخارجية  - ب

 من موظفي المورد - ت

   Managing Scope Creepإدارة التغييرات التي تطرأ على   إطار المشروع 

  عندما تكون مخططة بشكل عملية ادارة التغييرات التي تطرأ على إطار المشروع حاسمة في انجاح المشروع

 .محكم وجيد

  اذا لم تعمل وظيفة معينة بالشكل المطلوب االطار االصلي للمشروع  في حالة مايمكن اعتبار تغير.  

   لكي يتم التقييم واتخاذ القرار  يجب توثيق التكاليف ووقت التنفيذ االضافيعند اجراء تغيير على اطار المشروع

 .الصائب

  الورق االبيضWhite Paper  في وصف القضية او الوظيفة الجديدة بما يشمل كل الخيارات المتوفرة  يتمثل

 .وجوانبها االيجابية والسلبية
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 - العمليات هندسة وإعادة التنظيمي التغيير إدارةالفصل التاسع / 

ORGANIZATIONAL CHANGE AND BUSINESS PROCESS 

RE-ENGINEERING 

 : مقدمة

 ال نظام تنفيذ يعاني ان يمكن ERP بسبب : البداية منذ عوائق عدة من 

i. واضحة رؤية وجود عدم 

ii.  واقعية غير المرجوة االهداف تكون أناو  

iii.  بعض مع االثنين . 

 تبسيط وبالتالي المنظمة تحتاجه الذي للعمليات التنظيمي التغيير لتقييمتستخدم  العمليات هندسة اعادة عملية 

 . المتبعة واالجراءات العمليات

 ال نظام لتنفيذ الالزمة المنظمة ومهارات قدرات مستوى تقييم يتم ERP التنظيمي االستحقاق نموذج بواسطة 

 . Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) المشاريع لإلدارة

 ال نموذج يتضمن OPM3 خطوات ثالث : 

 المعرفة - أ

 التقييم - ب

 التحسين - ت

 : التغيير أسباب

 يلي ما ويتضمن المنظمة كل مستوى على التغييريخص  التنظيمي التغيير مفهوم : 

 A change in mission المهام تغيير .1

 جديدة تكنولوجيات .2

 Mergers  المدمجون .3

 االساسيون المتعاونون .4

 Rightsizing  الحقيقي التحجيم .5

 Total Quality Management  للجودة الشاملة االدارة مثل الجديدة البرامج .6

 ال نظم تنفيذ ERP  يشمل بما المنظمة على جذرية تغييرات اجراءيعني  عموماا: 

 .واالجراءات العمليات على جوهرية تغييرات اجراء - أ

 . المنظمة وظائف على جوهرية تغييرات اجراء - ب
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 Organizational Commitment  التنظيمي االلتزام

 ال لنظم الناجح التنفيذ ERP  يتطلب: 

  وثابتا قويا التزاما - أ

  المشروع لتنفيذ راسخة عزيمة - ب

i. العليا االدارة طرف من. 

ii. النفوذ ذوي الموظفين طرف من . 

 تكون ان العليا االدرة على يجب : 

  المشروع انجاح في ثابتة عزيمتها - أ

 . التنفيذ خالل تنجم التي المشاكل كل حل - ب

 التنظيمي االلتزام لضمان التاليين المجالين على التركيز يجب  : 

 .واضحة تواصل خطة - أ

 المشاريع لإلدارة التنظيمي االستحقاق نموذج - ب

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) 

 :  التغيير ادارة

 . المنظمة في للتغيير خطة تطوير عن عبارة : التغيير ادارة

 منها الهدف : 

  التغيير على العاملون االشخاص لكل الجماعية الفوائد عظيمت .1

 .الوقت نفس في الفشل مخاطر تقليص .2

 ال لمشروع الناجح التنفيذ تخطيط استراتيجية من جزءا التغيير ادارة تكون ان يجب ERP . 

 (OPM3) المشاريع لإلدارة التنظيمي االستحقاق نموذج فوائد

 . االستراتيجيات تنفيذ في والتقدم تحقيقها اجل من وتقديمها الحقيقية المشاريع على التعرف في المنظمات يساعد .1

 المنظمات يرغم الذي الوقت نفس في التحسين عمليات عزل يمكنه: االستثمار من والعائد المشاريع اداء تحسين .2

 . والتنظيمية العملية الفاعلية لزيادة كوسيلة الخارجية الضغوط العتبار

 . االعمال نجاح تستديم التي المشاريع مع تتماشى لكي استراتيجيتها توجيهفي  المنظمة يساعد .3

 .االعمال استراتيجية مع المشاريع تماشي تحقيق خالل من :العملية التكلفة وتقليص تخفيف في ساعدي .4
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 Business Process Re-engineering العمليات هندسة اعادة

 نتيجة تحقيق الى تهدف التي منطقية عالقة ذات المهام من مجموعة عن عبارة:  BP العمل اجراءات او العمليات

 . business outcome عمل

 انسيابيات شكل على تركيبها ثم ومن منفصلة نشاطات الى الحالية العمل اجراءات تفكيك عن عبارة:  الهندسة اعادة

 . business flows اعمال

 المشروع لنجاح التغيير ادارة من عالي مستوى وتتطلب كبيرة التغيير مقاومة . 
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 BPR Methodology العمليات هندسة اعادة منهجية

  يتم : التحضير او التهيئة مرحلة .1

  .والرؤية االهداف تحديد - أ

 .الفرق تعريف  - ب

 . تقييمها يجب التي العمليات جرد  - ت

  as is "كما هي" العمليات تعريف  .2

 .واالهداف الرؤية منظار من الحالية العمليات بتعريف FM الوظائف فرق تقوم - أ

 .عمل واجراء عملية لكل البياني والرسم الوصف توثيق يجب - ب

 .cross-organizational issues  التنظيمية المشاكل تقييم .3

 دراسة يتم:   الممارسات افضل اساس على To be processes المستقبلية العمليات تحليل .4

  .للعمليات الزمني لجانبا - أ

 .االولية االهداف لتحقيق الالزمة التغييرات - ب

 : الجديدة االجراءات وتقييم و القياس اختبار .5

 . والرؤية االهداف اساس على مبنيان والتقييم االختبار يكون - أ

 قابلة غير عمليات وجود أو خطوة أي تخطي عدم لضمان ضروري العمليات صحة من والتحقق القياس - ب

 .للتنفيذ

 : العمليات هندسة إلعادة الحاجة عن تعبر التحضيرية البرامج .6

 شراؤه تم ERP نظام تنفيذ - أ

 .اخطاء في تتسبب التي تلك او الورقية االجراءات اتمتة  - ب

 .العمالء خدمة تحسين - ت

 .االنجاز مدة لتقليص الحالية االجراءات تبسيط - ث

 .االلكترونية االسواق في المشاركة - ج

 .التكاليف تقليص - ح

  Addressing accountability  المساءلة - خ

 Conducting e-Procurement  االلكتروني بالشراء القيام - د

 



                                                                                  شريفال محمدأحمد . د                                                                           النظم المتكاملة للمؤسسات 
 بعد عن والتعليم اإللكتروني التعلم عمادة فيصل الملك جامعة

 

 Abu Ibrahim Page 62أسير الهم 
 

 Business Process Management  العمليات ادارة

 :  عن عبارة BPM العمليات ادارة

 كأصول العمليات يعتبر دارةإ تخصص Assets التشغيلي التميز خالل من وذلك المنظمة اداء في تساهم 

operational excellence 

 وبالتالي المنظمة عمليات لتعظيم وبرمجيات ادارية وممارسات ومقاييس وسياسات طرقتستعمل  العمليات دارةإ 

 . والغايات االهداف حيث من االعمال اداء تحسين

 Difference between BPR and BPM  العمليات هندسة اعادة و العمليات ادارة بين الفرق

 العمليات إدارة العمليات هندسة إعادة

 كلما العمليات واتمتة البشري التدخل ازالة الى تهدف

 ممكنا ذلك كان

 سلسلة خالل من باستمرار العمليات تحسين الى تهدف

 خطوات

 

 بين والترابط التفاعالت ان يعتبر الذي مبدأ على تركز المنظمة حجم وتقليص االتمته على كبيرا تركزا تركز

 أفضل لتأدية الضرورية والمعلومات والنظام االشخاص

 للمهام

 

 

 Best Practices of BPM  العمليات ادارة في الممارسات افضل

 بفعالية ادارتها من يمكن مما افضل بشكل التشغيلي الجانب فهم على المدراء تساعد العمليات دارةإ نظم . 

 يلي ما لعفيتطلب  العمليات الدارة الناجح التنفيذ  : 

 . العمل تأدية في االشخاص على اساسا تعتمد:  (المعرفية العمليات) بكثافة البشري التدخل تتطلب التي العمليات  .1

 الى التحتاج التي اليومية االوتوماتكية المعامالت من كبير عدد تشمل : النظام على بكثافة تعتمد التي العمليات .2

 . البشري التحكيم
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 Benefits of Implementing BPM  العمليات ادارة تطبيق فوائد

 . اكبر انتاجية عنه ينتج مما والتنسيق التواصل تسهيل في تساعد .1

 ادارة برمجيات باستعمال workflow bottlenecks االنسياب عوائق بإزالة وذلك الموظفين فعالية من تزيد .2

 . idle time للموظفين الضائع الوقت تخفيض عنه ينتج مما العمليات

 . للمنظمات التكاليف تخفيض في العمليات ادارة برمجيات تساهم .3

 . العمليات ادراة باستعمال تصميمها تم التي العمل اجراءات معماريات في العمل الموظفون يفضل .4

 . العمالء رضا مستوى من يرفع مما افضل جودة ذات وخدمات منتجات العمل انسياب تحسين عن ينتج .5
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 ادارة العولمة ، االخالقيات و االمنفصل العاشر / ال

GLOBAL, ETHICS, AND SECURITY MANAGEMENT 

 :مقدمة أوالً / 

  المنظمات فيتساعد االستعانة بالمصادر الخارجية : 

i.  تكلفة ملكية البرمجياتsoftware ownership    

ii.  تكاليف الصيانةتخفيض. 

iii. تبسيط و تذليل الصعوبات التقليدية عند التنفيذ. 

iv. تفادي مشاكل استقطاب االختصاصيين في تقنية المعلومات. 

 يجب ان تتوفر لدى الشركات التي تفكر في االستعانة بالمصادر الخارجية استراتيجية مناسبة لها. 

  تطلب ياالستعانة بالمصادر الخارجية: 

i.  آليات للمراقبة 

ii. عالقة مع الشريك المستعان به. 

  أثناء وبعد تنفيذ نظم الــ هاجساا شكل يمسألة أمن المعلوماتERP  .   

 :االستعانة بالمصادر الخارجية ثانياً / 

 عندما تريد المنظمة االستعانة  بمنظمة أخرى للقيام بعملياتها أو الستعانة بالمصادر الخارجية ل تلجأ المنظمات

 .وظائفها

  )الشركة المستعان  عقد استعانة بمصادر خارجية مع شركة خارجيةتبرم المنظمة )التي تستعين بمنظمة أخرى(

 .بها(

  توفير خدمات الشركة المستعان بها مقابل مبلغ مالي وفي مدة زمنية : على  ستعانة بمصادر خارجيةالعقد اينص

 .محدودة

 ميدان تقنية المعلومات تخصفي  معظم عقود االستعانة بالمصادر الخارجية : 

i.  وظائف الدعم الفني 

ii.  تطوير البرمجيات 

iii. الصيانة في مختلف الميادين 
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 :فوائد االستعانة بالمصادر الخارجية ثالثاً / 

 .تستطيع المنظمة حل كل المشاكل المتعلقة بالتطبيقات البرمجية بأقل كلفة ممكنةالجانب االقتصادي :  .1

 .توفر الحلول في زمن أقل: Market Agilityسرعة التجاوب مع السوق  .2

 .توفر طريقة سريعة للحصول على  المهارات والخبرات المتقدمة:  Breadth of Skillsاتساع نطاق المهارات  .3

 .توفير احدث تكنولوجيات تقنية المعلومات للموظفين والعمالءالخبرة الفنية :  .4

  .لتنفيذ والصيانةتوفر وجهة نظر خارجية أثناء االتغذية الراجعة :  .5

توفر الحصول على افضل الممارسات في ميدان النظم المتكاملة إلدارة : Best Practicesأفضل الممارسات   .6

      .موارد المؤسسات

 .تتيح للمنظمات توسيع خدماتها بأقل قدر ممكن من االنقطاع )عدم االستمرارية(:   Scalabilityقابلية التوسع  .7

 .تضمن للشركة توفير حلول ذات جودة عالية في اقل وقت ممكن :   Process-Oriented التوجه نحو العمليات  .8

 :عوائق االستعانة بالمصادر الخارجية رابعاً / 

يمكن لشركة خارجية ان تفتقر للخبرات لفهم التطبيقات التي تم تطويرها داخل الشركة الطالبة نقص الخبرات :  .1

 .لالستعانة

 .ما يحدث سوء فهم بين المنظمات غالبااختالف التوقعات :  .2

  .بين ثقافة الشركة المستعانة والطالبة لالستعانة يمكن ان يكون الفرق شاسعاا اصطدام الثقافات :  .3

  .يمكن ان تكون مفاجأة مثل تكاليف السفر وما شابههاالتكاليف الباطنية )المخبأة(:  .4

 :ينجم عادة عن عقود االستعانة بالمصادر الخارجية فقدان الرؤية :  .5

i. فقدان في المعرفة بالنسبة للمؤسسة مثل التغذية الراجعة من العمالء.  

ii.  قدرات الشركة في حل المشاكل فيفقدان.  

iii.  توليد االفكار الجديدةفقدان. 

 :انة تفرض االستعانة بالمصادر الخارجية على الشركات الطالبة لالستعاالمن والتحكم :  .6

i. في محيط شديد التنافسمما يعرضها الخطار ال تحمد عقباها خاصة  افشاء اسرارها التجارية.  

ii. العمل التي  اسواقو اطار العولمةخاصة في  ال يمكن للشركة التحكم في موظفي الشركة المستعان بها

  .تتميز بحركية عالية المستوى

 : أخرىاالستعانة بالمصادر الخارجية من دول خامساً / 

  من الدول النامية وذلك بسبب الكلفة المنخفضةيتم عادة اختيار الشركاء.  

  آخر االتجاهات في االستعانة بمصادر خارجية في ميدان تقنية المعلومات تخص: 

i.  تحسين الجودة 

ii.   تخفيض التكلفة 

iii. زيادة السرعة 

 ــ :المتعلقة ب لشركاء من دول اخرى بعض المشاكليواجه ا 

i.  اللغة 

ii.  الثقافة 

iii.  مما يعقد تنفيذ مشاريع الــالقيمERP   التحديات منويزيد.  
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: على المستوى العالمي  ERP سادساً / اختيار مورد نظم 

 ــ :االهتمام ب عند تقييم شريك يستعان به يجب على فرق المشروع 

i.  الحالة المالية للمورد 

ii.  الشهادات التقنية 

iii.  الرخص 

iv.  المؤهالت 

v. الخبرة والتجارب في مشاريع مشابهة.  

 يجب على الشركات ان تكون جاهزة عند فشل الشريك المستعان به.  

  عند االستعانة بمصادر خارجية في ميدان النظم المتكاملة إلدارة موارد المؤسساتERP   الثقافة من اكبر تعتبر

 تحديات التي توجه الشركات المستعان بها من دول أخرى  ال

 تأخير ان تؤدي الى  يمكنلعوامل المتعلقة باختالف الوقت وتكاليف المواصالت واختالف اللغة والثقافة ا

 .مجهودات الشركة المستعان بها
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SaaS البرمجيات كخدمة سابعاً /   

  البرمجيات كخدمةSaaS   من مورد البرمجيات الذي يقوم  يمكن تأجيره أو استئجارهنموذج برمجي  عبارة عن

 .بتوفير خدمات الصيانة و التشغيل الفني اليومي والدعم الضروري

  من السوق بما يشمل الخواص في  متصفح الويب من طرف أي قطاعيمكن الوصول للبرمجيات عن طريق

 .المنزل والشركات المتوسطة والكبيرة

 نموذج الــ  ايامزSaaS  (نموذج البرمجيات كخدمة: ) 

i.  مخاطر قليلة فيما يخص التنفيذ 

ii.  احسن نقل للمعرفة من الشركات المتكاملةIntegrators  الى مستخدمي النظام. 

 فوائد البرمجيات كخدمة SaaS : 

 .منحنى تعليمي أسرع للمستخدمينالوصول العام :  .1

 .واالستعانة بالمصادر الخارجية تكون مناسبة لخفض التكلفة:  Ubiquitousالحوسبة في كل مكان  .2

 .االنتقال السهل بين النظم:   Standardizedتطبيقات  موحدة  .3

 .يمكن تخصيصها بسهولة:   Parameterizedتطبيقات مرنة  .4

 .يمكن ان تصل لكامل السوق  hostedالتطبيقات المستضافة اسواق عالمية :  .5

 .توفير البرمجيات عبر الويبموثوقية الويب :  .6

تقليل عمليات التهيئة من طرف المستخدم أو الشبكات الخاصة ية في االجراءات االمنية والثقة : الشفاف .7

  .  VPNاالفتراضية 

 عوائق البرمجيات كخدمة SaaS : 

 .خصوصية المستخدم تكون محدودة .1

  .نقص المرونة المسموح بها للمستخدم .2

 .المقدماستثمار معتبر من حيث الموارد لتهيئة التطبيقات والدعم  .3

   SaaSفي السنوات القليلة القادمة لتصبح اقل من المتوفرة على كخدمة   ERPيمكن ان تخفض تكلفة نظم الــ .4

  انواع مزودي  البرمجيات كخدمة SaaS : 

   Application Service Provider (ASP)مزود خدمة التطبيقات  .1

  يتم شراء البرمجية من طرف العميل الستضافتها من طرف شركة استضافة برمجيات 

  يمكن لشركة االستضافة توفير البرمجيات الشائعة للعمالءاو. 

  Software On-Demand (SOD)البرمجيات حسب الطلب  .2

  .باستخدام االنترنتيعني ان نسخة واحدة من البرمجيات يتم توفيرها لعدة شركات التي يمكنها الوصول اليها 
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 ثامناً / افضل الممارسات في االستعانة بالمصادر الخارجية 

لزيارة موقع الشركة الطالبة للخدمة لكي يتمكن مدير  بدعوة ممثل عن الشركة او فريق عمل  ERPيقوم مدراء الــ .1

  .المشروع من االشراف على المشروع شخصيا لضمان تحقيق المقاييس المتفق عليه

   formal governance processانشاء ووضع آلية  حوكمة رسمية  .2

  في نجاح المشروع  حاسماا  تعتبر حوكمة مورد النظم عامالا 

 يجب ان يحتوي على عالقات عالمية وعمليات تخص االستعانة بالمصادر الخارجية ومنهجيات رسمية 

 :  Upgradesخطة تنصيب الترقيات  .3

i. يجب صيانة الوحدات 

ii.  حل المشاكل 

iii. وضع سياسات الدارة المنصات عند دخول البرمجيات اطول طور في دورة حياته. 

 :يجب على فرق تنفيذ المشروع عدم اعتبار االستعانة بالمصادر الخارجية  :المسائلة  .4

i.   عندما تكون هناك رغبة في مساءلة اشخاص خارج الشركة 

ii.  مشاكل في المشروععندما يكون هناك تهرب من المسائلة عند حدوث 

 : Expediencyتقديم النفعية  .5

i.  في حالة عدم توفر الموارد يجب اعطاء العمل لشريك مؤهل 

ii.  وجني ثمار المالحظة التعلم للمرة األولى 

:  االخالقياتتاسعاً /        

  هناك قوى تهدد الخصوصية في عصر المعلومات: 

    Growth of information      technologyالنمو السريع  لتقنيات المعلومات  .1

 زيادة قيمة المعلومات في عملية اتخاذ القرار .2

 توجد انشغاالت اقتصادية واخالقية معتبرة تخص حقوق الملكية : 

عبارة عن حق التحكم  في المعلومات التي يجب االحتفاظ بها والمعلومات التي يمكن : Priacy الخصوصية  .1

 .عليهالعامة الناس االطالع 

 : من أمثلة التشريعات الخاصة بالخصوصية في الواليات المتحدة 

i.  1974قانون الخصوصية Privacy Act of 1974     

ii.  1998قانون حماية الطفولة من االنترنت Children’s Online Privacy Protection Act of 1998. 

iii.  2112قانون الخصوصية االلكترونية e-Privacy Act of 2002.  

 يعتبر التنقيب عن البيانات اكبر خطر على الخصوصية في نظم الـERP    

 :Accuracy الدقة   .2

i. على المنظمات التي تجمع وتخزن البيانات الخاصة بالمستهلكين تحمل مسئولية دقة البياناتفرض ي.   

ii. االهمالمستهلك من اخطاء ناجمة عن الشخص او الحماية و  منع التالعب بالبيانات من طر ف المنظمات.  

iii. تفرض بعض القوانين على مزودو المعلومات ان يصدروا تقارير. 

a. توفير تقارير كاملة ودقيقة لوكاالت القرض. 

b. تحمل مسئولية التحري عن المعلومات المتنازع عليها.   
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 : Access الوصول  .3

  اليها من طرف التأكد من ان البيانات المخزنة والتي تخص الموظفين والعمالء والشركاء يمكن الوصول

 (.  ERPفرق تنفيذ نظم الــ )مهمة  االشخاص المخول لهم فقط

 وضع آليات ألمن المعلومات والتحكم فيها عند تنفيذ نظم الــERP   وذلك لمنع االشخاص غير المخولين الوصول

 .الى النظام

 القرصنة وعمليات االختراق االخرى من االنشغاالت والتحديات التي تواجه المنظمات.  

 

 : ERP عاشراً /  قانون اخالقيات نظم الـ     

 هناك ثالث نظريات تقنن السلوك االخالقي التي يمكن للمنظمات استعمالها في تنفيذ نظم الــERP   : 

 .تحمي مصالح المستثمرين والمالكين للشركة بغض النظر عن التكلفةنظرية المساهمين :  .1

له مصلحة في نجاح المنظمة مثل المالكون والمساهمون تحمي مصلح كل من نظرية اصحاب المصلحة :  .2

 .والموظفون والعمالء وشركاء آخرون

 .تشتمل على حق المجتمع والرفاهية االجتماعية قبل حقوق المساهمين والمالكيننظرية العقد االجتماعي :  .3

:ERP احدى عشر / العولمة و نظم الـ 

   هناك عدة مبادئ للخصوصية في اطار العولمة التي يمكنها تحسين مناخ الخصوصية  العالميglobal 

privacy climate  : 

 .اشعار المستهلكين قبل جمع البيانات .1

 .واالحتفاظ بها في وقت الحاجة اليها جمع البيانات الخاصة بالمستهلكين الحقيقين فقط .2

 .على بياناتهم لتعظيم دقة البيانات نهم من اجراء تعديالتاتاحة آلية لوصول المستهلكين وتمكي .3

 .لمنع االشخاص غير المرخص لهم للوصول اليها حماية البيانات بجدران النار .4

 .او المشاركة في البيانات مع اطراف اخرى اتاحة الخيار للمستهلكين لتمكين المسوقين من االتصال بهم .5

 .من االمتثال للقوانين الخاصة بمبادئ الخصوصيةتوفر ضابط للتأكد يجب على كل منظمة ان  .6
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Green Computing الحوسبة الخضراء  اثنى عشر /    

   برنامجEnergy Star   في الواليات المتحدة االمريكية يخص فعالية االستهالك  1992الذي تم انشاؤه في عام

 .  ERPللطاقة من طرف المعدات التي تستخدم في منصات الــ

  االجهزة المصنفةEnergy star   فقط من الطاقة التي تستعملها في فترات 15تستهلك  عندما تكون غير نشطة %

     .نشاطها

 برمجيات الــERP   تمكن الشركات من تتبع مستوى ثاني اوكسيد الكربون المنبعث منهاالجديدة. 

 قلل من الحاجة الى المعداتشتغل على نفس الخادم مما يتسمح االفتراضية عدة تطبيقات من ان ت. 
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 دارة سلسلة التموين فصل الحادي عشر/ إال

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  

 مقدمة 

  االدارة الجيدة لسلسلة التموين يمكنها ان تعلب دور محوري لكل المنظمة ويمكن للمنظمة ان توفر ماليين من

 .عمليات اخرىالدوالرات من تكاليف تلبية الطلبيات ومن 

 ادارة سلسلة التموين تغذي المنظمات بالمعلومات الحرجة التي تحتاجها لتخطيط عملياتها بطريقة فعالة.  

  تساهم في ادارة العمليات: 

i. تحسين مختلف الفعاليات.  

ii. تقليص التكاليف بشكل كبير.  

iii. تعطي للمنظمة المرونة لتغيير اجراءات اعمالها.  

 ادارة سلسلة التموين 

المواد وتدفق المعلومات التي كل منها يربط عالقة المنظمة بالعمالء و عبارة عن شبكة الخدماتهي  :سلسلة التموين 

 .وتلبية المنظمة للطلبيات مع اجراءات المورد المماثلة

   يقور مايكل بوترMichael Potter  :  

 :تتكون سلسة قيمة االعمال من مجموعة من االجراءات او النشاطات التي تقوم بها المنظمة لكي 

i.  تضيف قيمة للمنتجات او الخدمات التي توفرها المنظمة 

ii. الميزة التنافسية للمنظمة في السوق. 

  استراتيجيتها التنافسية مع تحتاج المنظمات الى فهم سلسلة التموين الخاصة بها لبناء استراتيجية بحيث ان تتماشى

  .سلسلة التموين الخاصة بها

  تسعى المنظمات الى: 

i. التركيز على الكفاءات الجوهرية.  

ii. الزيادة في المرونة.  

iii. التقليل من ملكية مصادر المواد االولية.  

iv. قنوات التوزيع التقليل من. 

 الوظائف ان تعمل معا لضمان النجاحاو الفشل ويجب على كل وظائف سلسلة التموين في النجاح  تساهم كل. 

  للحصول على التناسب االستراتيجيStrategic Fit   ان قدرات سلسلتها للتموين تدعم يجب على المنظمة ضمان

 .قدرتها على تلبية قطاعات العمالء المستهدفة
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Collaboration in Supply Chain Information 

 

مكونات سلسلة  التموين   

 عبارة عن المواقع في شبكة سلسلة التموين التي يتم تصنيع المنتج فيها وتخزينه وشحنه هي:  التسهيالت .1

 أنواع التسهيالت :

 .مواقع االنتاج )المصانع( - أ

 .التخزين )المستودعات( - ب

  يجب على الشركة تحديد 

  .عدد مورديها - أ

  .المصانع  - ب

  .مراكز التوزيع - ت

 .المستودعات - ث

 :تتكون المعلومات من : المعلومات  .2

  .البيانات - أ

 .التحاليل الخاصة بالتسهيالت - ب

 .المخازن  - ت

 .النقل  - ث

 .العمالء داخل سلسلة التموين - ج
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 عبارة عن المواد الخام ، العمل في طريق االنجاز والمواد المصنعة التي تمتلكها الشركة  هو: المخزون  .3

  بين التجاوب مع السوق والفعاليةتسعى سياسة ادارة المخزون الناجحة الى تحقيق التوازن. 

 .يهتم بتحريك ونقل المنتوج بين مختلف مراحل سلسلة التموين:  النقل .4

  يؤثر نوع النقل الذي تستعمله الشركة على: 

  .المخزون - أ

 .مواقع التسهيالت في سلسلة التموين - ب

تدفقات سلسلة  التموين   

 هناك ثالثة اصناف 

 :يشمل تدفق المنتجات :  .1

  .من المورد الى العميلحركة المواد  - أ

 .أي ارجاع  او خدمة من طرف العميل - ب

 ينطوي علىتدفق المعلومات :  .2

  .ارسال الطلبيات - أ

  .تحديث حاالت التوصيل الخاصة بالطلبيات - ب

 يشمل تدفق الموارد المالية : .3

  .القروض - ت

 .جداول الدفع - ث

 .مختلف الترتيبات المالية - ج
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  البرمجيات والتكنولوجيا

  باستعمال االنترنت والتطبيقات المبنية على الويب في ادارة سلسلة التموين الخاصة وم تقعدد كبير من الشركات

 .بها

  ها :هناك نوعان من:برمجيات ادارة سلسلة التموين أنواع 

  .تستخدم خوارزميات متقدمة لتحديد افضل طريقة لتلبية الطلبياتالتطبيقات الخاصة بالتخطيط :  .1

 ـــ :يمكنها تتبع الحالة الفيزيائية لالتطبيقات الخاصة بالتنفيذ :  .2

 لمواد ا - أ

 ادارة المواد  - ب

 .المعلومات المالية التي تشمل كل االطراف - ت

   : المؤسسات الموسعةExtended Enterprises   

  تدعم المشاركة والتي  تكون مبنية على النماذج البيانات المفتوحةبعض التطبيقات الخاصة بإدارة سلسلة التموين

  .في البيانات من داخل وخارج الشركة

  عمليات سلسلة التموين

 : تختص بعمليات: المشتريات  .1

   B2Bلشراء من شركة الى شركة ا - أ

   Suppliesمبيعات المؤن  - ب

 الخدمات  - ت

بتوفير عبارة عن اتفاق تقوم بموجبه شركة هي  :Partnershipsاالستعانة بالمصادر الخارجية و الشراكات  .2

  .خدمات لشركة اخرى حيث كانت تلك الخدمات موفرة من طرف تلك الشركة

 : حسبوذلك  بانتاج وتزويد قنوات التوزيع بالمنتجاتتختص عمليات التصنيع : ادارة تدفق التصنيع  .3

 التوقعات  - أ

 .بيانات نقط التوزيع - ب

 : من خالل دمج عدة وظائف مهمة مثلعبارة عن العمليات التي تستجيب لطلبات العمالء هي :تلبية الطلبيات  .4

 .ادارة الطلبيات - أ

 .التخزين - ب

  .تسليم المنتجات المكتملة - ت

  : عن ةهي عبار: عمليات ادارة خدمة العمالء  .5

 مصدر معلومات العميل  - أ

تزود العميل بالمعلومات في الوقت الحقيقي عن التواريخ والمنتجات المتوفرة من خالل التفاعل مع  - ب

   .باإلنتاج والتوزيعالعمليات الخاصة 

 .تسعى الى التنبؤ بمستويات المخزون االسبوعية  او الشهرية  للمختلف المواد:  Forecasting التنبؤات  .6
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: االدارة االلكترونية وسلسلة التموين   

االمثل عبارة عن المزيج األمثل للتكنولوجيا واجراءات العمل التي تحقق التسليم : هي  سلسلة التموين االلكترونية

 .للمواد والخدمات والمعلومات من المورد الى المستهلك بطريقة منظمة وفعالة

 ادارة سلسلة التموين تكون مبنية على الويب وتلعب دور محوري داخل كل المنظمة. 

  تستخدم ادارة التموين االلكترونية: 

i. مفاهيم االدارة االلكترونية.  

ii. تكنولوجيات الويب.  

 .والمعلومات عبر وخارج حدود المنظمة من المنبع الى المصب والعكسإلدارة المخزون 

  وادارة سلسلة التموين ERPنظم الــ

 تركز نظم الــERP  ــ :وذلك ب معالجة العمليات المتكاملة التي تسهم في تعزيز اداء المنظمةعلى 

iii. زيادة اتساق المعلومات.  

iv. فعالية المعامالت. 

 ادارة سلسة التموين الى توفير مستوى عالي من تخطيط االعمال ودعم القرار تهد ف. 

 ثورة في ميدان االعمال بما يشمل ادارة سلسلة التموين والنظم المتكاملة احدثت  التكنولوجيات المبنية على الويب

 .لتخطيط موارد المؤسسات

Example of Enterprise Level Portal 
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ERP/Legacy Systems Linkage Across the Supply Chain 

 

 

 

 

  وادارة سلسلة التموين ERPمقارنة الــ 

 ادارة سلسلة التموين ERPنظم الــ نقطة المقارنة

الشمولية 

Comprehensiveness 

مخصصة لوظائف تخص سلسلة  تغطي نطاق واسع من الوظائف

 التموين

 اقل تعقيد نسبيا معقد جدا Complexityالتعقيد  

القيود   مع التعامل

Constraints handling 

يتم التعامل مع الطلبيات والقيود 

على السعة والمواد بمعزل عن 

 بعضها البعض

يتم التعامل مع القيود كلها في نفس 

 الوقت 

 ديناميكية نسبيااكثر  اقل ديناميكية نسبيا Functionalityالوظائف 

 اسرع بطيء نسبيا سرعة المعالجة 

 : تكامل سلسلة التموين

  من اجل المحافظة على تنافسيتهابين شركاء سلسلة التموين  لتحقيق تنسيق اكبر وتعاونالشركات الرائدة تسعى.  

 المشاركة في المعلومات بين اعضاء سلسلة التموين هو تكامل المعلومات. 

    تخطيط المزامنةsynchronization  هو : 

i. التصميم والتنفيذ المتزامن لخطط ادخال المنتجات الى السوق. 

ii. التنبؤ وتجديد المخزون. 

 التدفقات المبسطة ونشاطات التدفق االوتوماتيكية ما بين سلسلة التموين والشركاء هو : تنسيق التدفقات.  

  ERPتكامل سلسلة التموين ونظام الــ

 تساعد نظم الــERP  في: 

i.  اتمتة اجراءات العمل 

ii. تمكين الحصول على المعلومات الموثوقة واستراجعها.  

  توفر نظم ادارة سلسلة التموين القدرة لتكامل عدة كيانات مكونة لسلسلة التموين وتسهل تدفق المعلومات بين كل

 .شركاء سلسلة التموين

 يعتبر تكامل نظم الــERP  سلسلة التموين يمكن ان يكون له في  وسلسلة التموين مهمة صعبة الن أي عضو

 .برمجيات ومعدات مختلفة
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 دارة عالقات العمالءإ /  عشر نيالثافصل ال

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

 مقدمة 

  قود عادة الى نجاح ادارة عالقات العمالء: هذه العوامل ت نجاح ادارة عالقات العمالءمفاتيح 

i.  االستراتيجيات الجيدة 

ii.  المتطلبات الواضحة 

iii.  هجيدالالمعرفة  

iv.  عوامل النجاح االساسية 

v.   الشراكات الجيدة 

 تنفيذ عند  التكنولوجيا علىركز على العميل اكثر منه التو هيوجالتان يكون  يجب همن المهم ان تفهم الشركة ان

 .ادارة عالقات العمالء

  على الشركة يجب ان تركز: 

i. االشخاص 

ii.   العمليات 

iii.   النظم 

  .تطبيقات تقنية المعلومات ضيقة  المنظور من بدالا 

 ما هي ادارة عالقات العمالء؟ 

  يجب على ادارة عالقات العمالء ان: 

i. تجمع استراتيجية المنظمة 

ii.  منهجية االعمال 

iii.  التكنولوجيا 

-customerلتحقيق مجموعة من االهداف التي تخص المنظمات التي تهدف الى تشغيل محيط موجه للعمالء 

driven environment. .  

 عمالجاح االال يمكن ن بدون فهم العمالء وبدون وجود عالقة معهم. 

 والمبيعات وخدمة العمالء ه وظيفة من الوظائف مثل التسويق توفر ادارة عالقات العمالء الدعم للعميل الذي يواج

   .ERPالتي ال توجد عادة في نظم الــو

  العمالءتطور ادارة عالقات 

   التمتة عمليات العمالء باستعمال بدأت الشركات باستعمال تقنية المعلومات  1991الى غاية  1981من سنة

 .تطبيقات منفصلة تركز على العمالء

  ونتيجة ذلك ما يعرف االن  عملية تكامل تلك التطبيقات المنفصلةفي اواخر التسعينات شرعت المنظمات في

 . CRMبإدارة عالقات العمالء  

  مع التغيرات في محيط االسواق تجاوباً بدأ التفكير في إدارة عالقات العمالء. 
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   التسويق الجزئي المركزب ما يعرف ن مفهوم التسويق الشاملعنتج   focused segment marketing  . 

  جمع التي تمكن من  التسويق الجزئي باستعمال التكنولوجيات الجديدةحققت الشركات تقدما ملحوظا في ميدان

  .بيانات المستهلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادارة عالقات العمالء  في الوقت الحالي     

   اعادة تقييم كيفية تسليم القيمة الى الشركات على مكان وزمن في كل  )االتصاالت( العولمة والتواصلاجبرت

 .العمالء

  حالياا  منتجات متشابهة  بأسعار منخفضة ومرفقة بخيارات كثيرةتسلم الشركات الكبيرة والصغيرة بفضل العولمة. 

 الشركات  ىيجب عل: 

i.  تسليم منتجات ذات جودة عالية 

ii.  فريدة 

iii.  توفير تجارب ديناميكية للعميل حسب احتياجاته 

 .لكي تضمن نجاحها في هذا المحيط التنافسي

عالقات العمالءانماط ادارة    

 .توفر الدعم ما قبل وما بعد البيع والتسويق وعمليات خدمة العمالء: ادارة سلسلة التموين التشغيلية   .1

وذلك  توفر ادوات جمع وتحليل البيانات التي تم جمعها خالل الفترة التشغيلية ادارة سلسلة التموين التحليلية : .2

 .العمالء والمستخدمين النهائيينللمساعدة ألنشاء عالقات افضل وتجارب مع 

 .تتعامل مع نقط التفاعل ما بين المنظمة و العميل:  ادارة سلسلة التموين التعاونية .3
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  ادارة عالقات العمالء من منظور استراتيجية االعمال

  تشجع التركيز على : االعمال .1

i.  العميل 

ii.  قطاعات العمالء 

iii.  التسويق الفرديone-on-one marketing   

iv.  في مستوى الحفاظ على العمالءتزيد. 

  :التكنولوجيا  .2

i. تعزز العالقة القريبة مع العميل.   

ii. تقوم بتحليل معلومات العميل.  

iii. تعزز النظرة المتسقة  الى العميل. 

  : العميل .3

i. زيادة في فرص التفاعل.   

ii. والء العمالء.  

 : عمليات عالقات العمالء

  االدارة الجيدة لعالقات العمالء تدعم الوظائف التالية : 

 .ادراك حاجة العميل والحفاظ عليها .1

 .التحفيزات والسلوكيات خالل مدة العالقة .2

 .تسهيل استخدام تجارب العمالء لالستمرار في تحسين العالقة .3

  .ادراج التسويق والمبيعات ونشاطات الدعم .4

  .والمشاركة قياس وتقييم عمليات اكتساب المعرفة .5

  CRMعمليات تسليم ادارة عالقات العمالء  

 .الهدف منها هو جلب عمالء محتملين للمنظمة:  إدارة الحملة الدعائية  .1

 .الهدف منها تحويل العمالء المحتملين الى مستهلكين : إدارة المبيعات .2

 يتم :  إدارة الخدمات  .3

i. توفير الدعم المستمر للعميل.  

ii.  في تشغيل المنتج او شراء خدمة للعميلتقديم المساعدة.  

 :تهدف الى  :ادارة الشكاوى  .4

i. تحسين رضا المستخدم بمعالجة الشكاوى وأخذها بعين االعتبار.  

ii. الدعم المستمر. 
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 CRMعمليات دعم ادارة عالقات العمالء  

 تركز على :  أبحاث السوق  .8

i.  التصميم المنهجي 

ii. تحليلها  و جمع البيانات 

iii.  اصدار التقارير 

iv. التركيز على ايجاد نشاطات تخص المبيعات المهمة في المنظمة. 

 تنطوي على اعتبار البيانات الداخلية والخارجية من مصادر مختلفة. 

 يتم توفير العمليات لتعظيم مدة وحدة العالقات مع العمالء:  إدارة الوالء .9

  CRMعمليات تحليل ادارة عالقات العمالء  

 :  Lead Managementادارة القيادة   .11

 .تركز على تنظيم و اعطاء االولويات لالتصاالت مع العمالء

 :  Customer Profilingتنميط العمالء  .11

 .تركز على تطوير النمط التسويقي لكل عميل وذلك بتحليل بياناته الخاصة بنمط الشراء الخاص به

 : إدارة التغذية الراجعة  .12

 CRMالمعلومات الخاصة بالعميل التي تم جمعها من طرف عمليات تسليم و دعم الــيتم توحيد وتحليل 

 .والمشاركة مع عمليات التحليل والعكس


