
ERP؛ تنها 
راه حل بقاى 
سازمانها

اشاره
شركت مشــاورين پارس سيستم اخيرا محصولى تحت عنوان ERP به بازار 
عرضه كرده است. براى آشنايى با اين محضول، گفت و گويى را با آقاى مهندس 

قطبى مديرعامل شركت داشته ايم:

وجــود  ــه  ب توجــه  ــا  ب
محصوالت ERP مطرح در 
ــن المللي چگونه  مقياس بي
ــما به فكر توليد و عرضه  ش

ERP داخلي افتاديد؟
ــتريان بيان مي شد انگيزۀ  نيازهايي كه از سوی مش
شروع بود. شركت دارای سيزده و يا چهارده سيستم بود 
ــتم های به هم پيوسته ناميده مي  كه  در اصطالح سيس
ــتريان اين سيستم ها خواسته هايي را مطرح  شوند. مش
ــبت به  ــي كردند كه تنها در صورت تغيير نگرش نس م
ــتم ها، امكان پذير مي نمود. درابتدا، الزم  طراحي سيس
بود كه نگرش جزيره ای به سيستم ها به طور كلي تغيير 
ــتر  ــب آگاهي و دانش بيش ــي كرد. عالوه بر اين، كس م
ــت. بنابراين،  ــوع نيز ضرورت داش در خصوص موض
ــركت در دوره های مختلف و  مديران و متخصصان ش
ــي ارشد مديريت اجرايي مشغول شدند  حتي، كارشناس
ــتم ها افزايش  ــود را دربارۀ بعضي از سيس ــا دانش خ ت
ــد  ــان با مديران ارش ــد و بتوانند در زمينة نيازهايش دهن
ــركت  ــاير ش تعامل نمايند. همچنين، دربارۀ تجارب س
ــي های  ــای خارجي و محصوالتERP  آنان بررس ه

الزم انجام شد. 

ــالي شــروع  به فعاليت در  جنابعالى ، چه س
اين حوزه نموده ايد؟ 

 ERP ــد. در آن زمان ــال 75 آغاز ش پروژۀ ما در س
شناخته شده نبود. به همين دليل، از سال 79 كه تعدادی 

ــد، از آنجا كه اين  ــاژول های اين محصول توليد ش ازم
محصول ERP نبود و كسي نيز ERP را نمي شناخت 
آن را سيستم های يكپارچه با رويكرد MIS نامگذاری 
كرديم. زيرا، MIS برای مشتريان آشناتر بود و محصول 
ــا توجه به  ــود. در اين مدت، ب ــًاERP  نب ــا نيز واقع م
مشكالت و پيچيدگي های اين محصول با شركت های 
ــديم تا  ERP های  ــي  وارد بحث و مذاكره ش خارج
ــب سازی كرده و يا دست كم، از  آنها را بومي و متناس
ماژول های توليدات آنها استفاده كنيم. حتي، با همراهي 
ــركت آلماني ERP های آنها را بررسي كرديم.  يك ش
ــد كه بومي سازی   ــخص ش در نتيجة اين تحقيقات مش
ــت و  نرم افزارهای ERP خارجي در ايران ناممكن اس
چنانچه اين كار صورت بگيرد باعث به هم ريختن پايه 
های سيستم مي شود. به طوری كه باعث سلب قابليت 
اعتماد به سيستم  مي گردد. كشورهای اروپايي از سطح 
ــب تكنولوژی، دانش و مهارت برخوردار هستند  مناس
كه در ايران وجود ندارد . به عنوان مثال، در  محاسبات 
ــت كه   ــوق، اضافه كاری و ماليات اس حقوق، تنها حق
ــبه مي شود. اما، در ايران مزايا و مقررات متنوعي   محاس
ــود دارد. تغييراتي كه  ــتمزد وج ــورد حقوق و دس در م
ــيار زياد بود .  ــتم ها اعمال مي شد بس بايد روی سيس
بنابراين، تصميم گرفته شد تا در داخل توليد شود. زيرا، 
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ــاني، بازرگاني و تا  ــت كم در حوزه های منابع انس دس
حدودی مالي نيز از ERP خارجي موفق تر هستيم. در 
 PM ،حوزه های توليد مثل برنامه ريزی و كنترل توليد
ــايد به توليد  ــتاندارد وجود دارد، ش و ... از آنجا كه اس
ــركت خارجي با  ــد. ما تالش كرديم تا يك ش نياز نباش
ــرايط مشابه پيدا كنيم تا برای ماژول های مهندسي و  ش
توليد از محصوالت آنها استفاده كنيم كه تاكنون، موفق 
ــركت  ــوز تمايل داريم تا از توان فني ش ــده ايم. هن نش
ــتفاده كنيم. به نظر من دليل اصلي عدم  های خارجي اس

موفقيت ERP صرفًا خارجي اين است.

ــگاه محصوالت رقابتي  ــاى مهندس ، جاي آق
ــا محصــوالت  ــي را در مقايســه ب ERP داخل

خارجي چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ــيعي دربارۀ  ــف طيف وس ــركت های مختل  در ش
ــه  توانمندی ERP  وجود دارد. منتهي، در ايران هميش
ــت. به عنوان مثال، اگر  ــتي حاكم اس تفكر صفر و بيس
ــره 20 آن را مي  ــتفاده از ERP را داريم،  نم ــد اس قص
ــت. در همة زمينه های  خواهيم. فرهنگ ما اينگونه اس
ــت  موجود اينچنين عمل مي كنيم و اينكه به آن نياز اس

يا نه؟ اهميت ندارد.
ــكل  ERP داخلي و خارجي را نمي توان به اين ش
مقايسه كرد. مي توان يك  ERP را با يك ERP ديگر 
مقايسه كرد. اگر مقايسه با اوراكل است كه تا رسيدن به 
آن فاصلة زيادی وجود دارد. زيرا، گذشته از توانمندی 
ــوژی در ERP و امكان راه  ــای  ERP، بحث تكنول ه
اندازی و توسعه توسط ديگران نيز اهميت دارد. در حال 
ــده ايم و گمان  ــر، ما چنين مرحله ای نزديك نش حاض
ــي چنين اقدامي را انجام داده  نمي كنم در ايران نيزكس
ــي از ERP ها مي توان  ــه با برخ ــد. اما، در مقايس باش
 ERP  ــي نداريم. فرض كنيد گفت كه ما كمبود خاص
ــركت Infor كه ما با آنها وارد مذاكره شديم، از نظر  ش
ــاير زمينه ها به شدت ضعف  توليد خوب بود اما، در س
ــت. حتي، درحوزه های مالي و منابع انساني بسيار  داش

ساده بود.
 ERP از ERP ــوان  گفت كه يك بنابراين، نمي ت
ديگری بهتر است يا بدتر. تنها مي توان به ويژگي هايي 

آنها اشاره كرد. در مجموع، هنوز با آنها فاصله داريم.

چــه تضميني وجود دارد كه عرضه كنندگان 
ــابق و جــاری خود را به  داخلي محصوالت س
ــتريان عرضه  ــه مش ــوان محصــول ERP ب عن

نكنند؟
مجالت را كه نگاه مي كنم مي بينم برخي از شركت 
ــتفاده مي كنند كه پشت آن  ها به راحتي از ترم هايي اس
معني و مفهوم دارد. زماني كه ما بحث سيستم يكپارچه 
ــتم  ــم بعد از مدتي، همه از عنوان سيس ــرح كردي را مط
ــتفاده كردند. اما، سيستم يكپارچه تعريفي  يكپارچه اس
دارد. اينكه آيا اين تعريف در نرم افزار آنها وجود دارد 
ــايد هم واقعًا باشد. اما، بعيد  يا ندارد؟ ما نمي دانيم، ش
ــتمي  ــركتي بتواند  در مدت كوتاهي سيس ــت كه ش اس
ــاژول توليد كند. چنين اقدامي  ــه با اين تعداد م يكپارچ

مستلزم يك برنامه ريزی طوالني مدت است.
ــه توليد ERP  تا اين  ــه ما تصور نمي كرديم ك البت
ــد. ما برای اين پروژه يك  ــال طول بكش مرحله 10 س
ــاله با سرمايه گذاری كمتری  دورۀ زماني پنج، شش س
پيش بيني كرده بوديم. به دليل عدم شناخت، تصور مي 
ــن كاری را در  چنين زماني و با  ــي توان چني كرديم م

هزينه ای پيش بيني شده انجام داد.
ــت كه  ــف و خصوصياتي دارد. الزم اس ERP تعري
ــود آيا اين ERP از ويژگي های كافي برای  بررسي ش
ــازمان فعال شود، برخوردار است  اينكه بتواند دريك س
ــازی درآن به گونه ای  ــب س و يا خير؟ آيا نياز به متناس
ــاد كند؟ زيرا،  ــرای پروژه ايج ــت كه خطراتي را ب نيس
ــع پروژه را  ــازی به طور قط ــب س افزايش حجم متناس
ــب سازی های زياد  ــت مواجه مي كند. متناس با شكس
ــت را كم رنگ مي كند، كنترل ها ضعيف مي شود،   تس
خطرات ناديده گرفتن برخي از تغييرات متعامل به وجود 
ــتريان افزايش يافته و  پروژه به  مي آيد و نارضايتي مش
ــت نيل مي كند. بنابراين، در صورتي كه  ــمت شكس س
ــت.  فرض كنيم يك ERP  دارای پايه های اصلي  اس
ــي ها،توانايي ها و انعطاف پذيری آن نيز در  بايد ويژگ
حدی باشد كه با يك درصد معقولي از متناسب سازی 
ــود. اين موضوع به خصوص  ــازمان ش قالب تن يك س
ــتری دارد. دردنيا  دربارۀ ERP های داخلي اهميت بيش
تالش مي شود تا ERP ها را برای صنايع مختلف تهيه 

نيازهايي كه از سوی مشتريان 
بيان مي شد انگيزۀ شروع بود
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ــت.  كنند. در ايران، اين كار از نظر اقتصادی عملي نيس
زيرا، آنقدر تقاضا وجود ندارد. بنابراين، ناگزير نگرش 
ــت.يعني، ERP بايد از انعطاف  عمومي تری حاكم اس
ــن وجود،تضميني  ــد.با اي ــتر برخوردار باش پذيری بيش

وجود ندارد و آگاهي مشتری بهترين تضمين است.

آيا آنچه به عنوان ERP ملي توسط دبيرخانه 
ــات و ارتباطات  ــاوری اطالع شــورای عالي فن
مطرح شده برای شما مفهوم است؟ شركت شما 
در تحقق آن مي تواند چه نقشي داشته باشد؟

ــئوالني كه  ــن تعبير ملي آن را درک نمي كنم. مس م
ــدا بايد توضيح  ــرده اند در ابت ــي را مطرح ك ERP  مل
ــت؟ آيا اگر سرماية الزم برای  دهند منظور از ملي چيس
توليد توسط دولت تأمين شود درآن وقت، با عنوان ملي 
ــنيده ام زماني كه مي خواهند  ــود؟  ش نامگذاری مي ش
ــرده و آن را  ــخص ك ــي های يك ERP  را مش ويژگ
ــيم كنند، حال اين سئوال مطرح  ــركت تقس بين چند ش
ــت؟ نحوۀ  ــركت ها مورد نظر اس ــود كه كدام ش مي ش
ــتيباني و توسعة آن چگونه است؟ مشاوران  فروش، پش
ــتيباني  ــاده كنندگان آن چگونه آموزش ديده و پش و پي
ــالم و رشد ERP ملي چه  ــوند؟ برای رقابت س مي ش

تدابيری انديشيده شده است؟ و ....
ــته  ــا هر زمان كه انحصار وجود داش به طورقطع،ت
ــابي صورت نخواهد گرفت.  ــد، كار درست و حس باش
ــخة اين ERP هم به خوبي بهره  فرض كنيد اولين نس
ــت كه دولت و وزارتخانه ها  ــود. طبيعي اس برداری ش
ــتفاده  كرده  و يا مجبور به استفاده مي شوند.  از آن اس
بنابراين، برای ساير شركت ها چه انگيزه ای وجود دارد 
ــعه داده، بهبود بدهند و تغييرات مناسب  كه آن را توس
ــدارد. مگر اينكه  ــاد كنند؟ رقابتي وجود ن را درآن ايج
ــركت های خارجي وجود دارد كه  بگوييم رقابت با ش
ــوی دولت حمايت مي  اغلب زماني كه پروژه ای از س
ــدهای مختلفي وجود داردكه در  ــود پشت سر آن س ش
ــركت های خارجي ايجاد مي شود. برای اين  مقابل  ش
ــتند ضعف رقابت پذيری خود را با  كه آنها مجبور هس
جلوگيری از ورود محصوالت  خارجي جبران كنند. به 
 ERP نظر من كار درستي نيست. در كجای دنيا دولت
ــت كه دولت به جای وارد  ــت؟ بهتر اس توليد كرده اس

ــير توليد ERP را برای شركت های  شدن به اجرا، مس
دست اندر كار هموار كند.

ــتقرار  ــن موانع اس ــما، عمده تري ــه نظر ش ب
مناســب ERP داخلي در سازمان ها و مؤسسه 

های كشور كدام اند؟
ــبت به اينكه ابزار ERP چه  ــفانه مديران نس متأس
ــي گذارد، آگاهي  ــي را در اختيار آنها م ــدی هاي توانمن
ــازمان های ما اصال! بحث  ــياری از س كافي ندارند. بس
ــكل رقابت را ندارند. وقتي اين مشكل را  رقابت و مش
ــان  ندارند برای آنها فرق نمي كند كه چه اتفاقي برايش
مي افتد. زماني قيمت خودرو 500 تومان بود. اما، هزينه 
ــهل انگاری باال رفته است.  های توليد كننده به علت س
ــه همين دليل قيمت فروش به 550 تومان افزايش مي  ب
يابد. چه اشكالي دارد كه از ERP و ساير ابزارها كه مي 
توانند قيمت تمام شده را پايين نگه دارند استفاده كند؟ 
ــت كه ERP جزو نيازمندی  ــرايط واضح اس در اين ش
ــازمان نيست و حمايت مناسبي نيز از آن نمي  اصلي س

شود. 
ــت كه عده ای آن  ــتر به دليل عنوان ERP اس  بيش
ــد كامپيوتر كه پيش از اين مانند  را دنبال مي كنند. مانن
ــد. عده ای از مديران  ــياء تزئيني به كار گرفته مي ش اش
ــازی ERP  آنها را با بار  ــتند كه پياده س نيز متوجه نيس
ــن آگاهي را به آنها  ــنگيني مواجه مي كند. ما بايد اي س
ــن آگاهي ها از طريق  ــترش اي بدهيم. در حالي كه گس

رسانه های گروهي منطقي تر و مناسب تر است.
 پس از خريدERP بزگترين علت عدم استقرار آن، 
مواردی است  كه در سازمان مانع پياده سازی مي شود. 
ــازمان يكي از مهمترين  ــد س عدم حمايت مديران ارش
موانع موجود است. ERP فراگير است. كل سازمان را 
ــوی رأس سازمان پشتيباني  در برمي گيرد و بايد  از س
ــادی را به همراه دارد، در  ــود. از آنجا كه تغييرات زي ش
برابر آن مقاومت مي شود. در صورتي كه مديريت برای 
مقابله با اين مشكالت آمادگي نداشته باشد،پياده سازی 

با موفقيت انجام نمي شود. 

ــازماني و  ــا اهميت تغييرات س در كشــور م
مديريتي ناشي از استقرار و به كارگيری سيستم 

نمي توان  گفت كه يك ERP از 
ERP ديگری بهتر است يا بدتر. 
تنها مي توان به ويژگي هايي 
آنها اشاره كرد
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ــايي و پذيرفته  ــا چه اندازه شناس های ERP ت
شده است؟

ناشناخته است. مديران باور نمي كنند. اما، واقعيت 
ــتفاده از  ــد به دنبال اس ــت كه اگر مديريت ارش اين اس
ــد به مرور مي بينيم كه چنين اتفاقي  مزايای ERP  باش
رخ مي دهد. ما در ميان مشتريان خود شركتي را داشتيم 
ــتادی آن عوض  ــه 30 درصد كاركنان س ــه نزديك ب ك
شدند. اين افراد به اشكال گوناگون مقاومت مي كردند. 
ــد مي خواست اين سيستم  اما، از آنجا كه مديريت ارش
ــة آن نيز خوب بود.  ــود،راه افتاد و نتيج ــدازی ش راه ان
ــت كه مديريت ارشد باور كند كه بايد اين  مهم اين اس

سيستم را پياده سازی كند. 

ــما كدام  سازمان ها به  ERP نياز  به نظر ش
دارند؟ 

ــازار باقي بماند  ــازمان در ب ــت يك س اگر قرار اس
ــول رقابت كند  ــة كيفيت و قيمت محص ــا  در زمين و ي
ــازمان هايي  ــتم نياز دارد. عالوه بر اين،  س به اين سيس
ــتند، به آن نياز  ــتری برخوردارهس كه از پيچيدگي بيش
ــا توجه به اجرای اصل  ــتری  دارند. ضمن اينكه، ب بيش
44  قانون اساسي كشور كه بر خصوصي سازی بخشي 
ــازمان ها به  ــازمان های دولتي تأكيد دارد، اين س از س
ــاني و وضعيت رقبا  مديريت هزينه، درآمد، نيروی انس
نياز دارند. زيرا، برای انجام برنامه ها و فعاليتهای جاری 
سازمان بودجة دولتي وجود ندارد و الزم است كه خود 
ــند. برای رسيدن به اين مهم بايد ابزار  آنها درآمد زا باش
ــند و مي توان  ــته باش مديريتي و اجرايي در اختيار داش
ــت. زيرا، ERP تنها  ــت كه بهترين ابزار  ERP اس گف
ــازمان های دولتي پس از اجرای اصل  راه حل بقای س
ــيدن  ــي خواهد بود و به آنان در راه رس 44 قانون اساس
ــا و مديريت  ــا هدف كاهش هزينه ه ــه درآمد زايي ب ب
ــت  ــوارد فوق الذكر كمك خواهد كرد. ممكن اس بر م
ــتغال دارد  ــگاه تجاری كه به خريد و فروش اش يك بن
ــد و در نتيجه،  با  ــری برخوردار باش ــي كمت از پيچيدگ
سيستم های ساده تر نيز بتواند مشكل خود را حل كند. 
اما، سازمان بزرگ دارای تنوع بيشتری است و بسياری 
ــده اثر مي  ــه های پنهان كه روی قيمت تمام ش از هزين
ــود. اين سازمان ها صد در صد به  گذارد، ديده نمي ش

ــه در معرض رقابت  ــازمان هايي ك ERP نياز دارند. س
نيستند، مانند بسياری از سازمان های دولتي و يا وابسته 

به دولت،ERP مصرف ندارد. 
ــياری از شركت ها نيز واقعًا به ERP نياز دارند  بس
ــت آنها در اين باره دانش كافي ندارد و يا  اما، يا مديري
اينقدر گرفتاری های مختلف دارند كه مي خواهند يك 

گرفتاری تازه به گرفتاری های خود اضافه نكنند.

ــای موفقي از پياده  ــا جناب عالي نمونه ه آي
ســازی محصول ERP داخلي سراغ داريد؟ در 

چه مدت زماني اين كار انجام شده است؟
بايد مشخص شود كه تعريف موفق چيست؟ اينكه 
يك ERP در سازماني پياده سازی شده و كامًال فراگير 
باشد، يعني زماني كه به آن سازمان وارد مي شويم همه 
ــي كنم چنين  چيزی،  ــد، فكر نم چيز تحت كنترل باش
ــه از نوع داخلي و چه از نوع خارجي، در ايران پياده  چ
ــده باشد. اما، نمي توان به موضوع اينگونه نگريست.  ش
 Big دو روش وجود دارد؛ يكي ERP ــازی در پياده س
ــازمان به  ــن روش همة حوزه های س ــه دراي Bang، ك
ــوند. روش  ــاره در راه اندازی ERP درگير مي ش يكب
ــازی  ــت كه در آن پياده س ــر، روش گام به گام اس ديگ
ERP از حوزه های ساده تر و دارای آمادگي بيشتر آغاز 
ــود. اين انتظار كه  ERP  در مدتي كوتاه در كل  مي ش

سازمان پياده شود، انتظار درستي نيست.
پياده سازی به روش يكجا كار بسيار مشكلي است. 
سازمان مشتری و اجرا كننده هر دو بايد از چنين قابليتي 
برخوردار باشند. بنابراين، مي توان گفت سازمان هايي 
كه عمده ترين حوزه های آنها تحت كنترل  ERPقرار 
گرفته است،موفق هستند. با اين تعريف، از حدود چهل 
 ERP ــازی ــتری ما، كه در مراحل مختلف پياده س مش
ــه شركت  ــت كم  س قراردارند،  مي توان گفت كه دس

ERP دارند. 

ــر امكان دارد اين  نمونه ها را نام ببريد و  اگ
بگوييد كه در چه مدت و با چه هزينه ای  چنين 

پروژه ای انجام شده است؟
ــا و هزينة آن  ــركت ه ــد از ذكر نام ش ــازه بدهي اج
ــت.  ــم. اما، دربارۀ زمان، كامًال متفاوت اس خوداری كن

در كجای دنيا دولت ERP توليد 
كرده است؟ بهتر است كه دولت 
به جای وارد شدن به اجرا، مسير 
توليد ERP را برای شركت های 

دست اندر كار هموار كند

بزرگ ترين دستاوردی كه حس 
مي شود كنترل های بسيار 

قوی  ERP است
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ــتم ها توليد شده  زيرا، اول اينكه در اوائلي كه اين سيس
ــتيم و  ــازی نداش ــود، خود ما تجربة كافي در پياده س ب
ــتريان ما  ــفانه تاوان اين  نا آگاهي را برخي از مش متأس
ــكر دارد. يكي ديگر  نيز تحمل كردندكه واقعًا جای تش
ــازمان مشتری است. يكي از مشتريان ما، سازمان  هم س
ــت كه درحال حاضر يكي از مشتريان موفق  جواني اس
ــاب مي آيد. اگر فرض كنيم شرايط پيمانكار  ما به حس
ــازمان مشتری در چه وضعيتي  ــت، به اينكه س ثابت اس
ــازمان و كاركنان  قرار دارد بر مي گردد، جوان بودن س
آن، حمايت مديريت ارشد، متناسب سازی كم، سرعت 
ــازی ERP را  افزايش مي دهد. تغييرات خيلي  پياده س
ــرد و مقاومت ها كم  ــريع مورد پذيرش قرار مي گي س

است.

ــتقرار محصول ERP مشتری شما  پس از اس
به چه دستاوردهای مشخصي مي رسد كه توجيه 

فني و اقتصادی الزم را داشته باشد ؟
بزرگ ترين دستاوردی كه حس مي شود كنترل های 
ــت. دومين مورد، گزارش های  ــيار قوی  ERP اس بس
ــتفاده مديريت است،گردش  متنوعي است كه مورد اس
ــخگويي و امكان كنترل آن،  ــرعت پاس بدون كاغذ و س
ــان از موارد  ــده در هر زم ــكان تعيين قيمت تمام ش ام
ــت كه مورد توجه قرار مي گيرد. متأسفانه،  ديگری اس
ــيار از شركت ها، ريالي كردن دستاوردها ساده  برای بس
ــود. بنابراين، ما نيز  ــه آن توجهي نمي ش ــت و يا ب نيس
ــرمايه گذاری انجام شده توسط مشتری  دربارۀ اينكه س
ــي نداريم.  ــود، اطالعات ــتهلك مي ش در چه زماني مس
ــزرگ بعدی با  ــتری ب ــت كه برای مش برنامة ما اين اس
ــركتي كه در اين زمينه تخصــص دارد، در ابتدا و در  ش
ــتاوردها را مشخص و ريالي كنيم تا در  طول پروژه دس

اين خصوص  تجربه ای داشته باشيم. 

ــازار ERP در  ــي در برابر ب چــه چالش هاي
ايران وجود دارد؟ 

ــران مطابق با چيزی  ــرم افزار در اي ــوالً قيمت ن اص
ــد. بنابراين، انباشت سرمايه صورت  نيست كه بايد باش
نمي گيرد تا از اين طريق بتوان به منظور  بهبود كارهای 
گذشته و يا راه اندازی كارهای جديد استفاده كرد. اين 

ــدت  ــت. البته، با ش موضوع برای ERP نيز صادق اس
ــناخته است و  ــتر! زيرا، هنوز ERP برای بازار ناش بيش
ــت كه بابت آن هزينة الزم را بپردازد.  كسي حاضر نيس
البت، در يك سال گذشته هياهو و جنجال زيادی  برای 
ERP ايجاد شده كه به نفع ماست و مي توان از آن بهره 
برداری كرد. ولي، باور قيمت های ERP برای مديران 
خيلي سخت است. اين چالشي است كه مانند ساير نرم 
ــدت آن  ــا برای ERP نيز وجود دارد. منتهي، ش افزاره
ــرمايه گذاری آن برای توليد كننده  بيشتراست. زيرا، س
ــوی مشتری پرداخت شود بسيار  و قيمتي كه بايد از س

باالست

ERP تنها راه حل بقای 
سازمان های دولتي پس از 
اجرای اصل 44 قانون اساسي 
خواهد بود
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