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چکیده
افزایش و فشردگی رقابت در عرصه های مختلف کسب و کار ،توليد کنندگان و ارائه دهندگان خدمات را ناچار ساخته با
بگارگيری روش ها و استفاده از فناوری های نوین ،از یک طرف به افزایش کيفيت و کميت و از طرفی به کاهش قيمت و
زمان عرضه بپردازند و در نهایت حداکثر رضایت مشتریان در بازار را بدست آورند .یکی از این راهکارها استفاده از سيستم
برنامه ریزی منابع سازمانی است که طی ده سال گذشته استفاده از آن رو به فزونی بوده است .به همين منظور در این
مقاله سعی شده ابتدا تعاریفی از سيستم برنامه ریزی منابع سازی و مراحل پياده سازی نرم افزار بيان شود و سپس
ریسک هایی که مورد توجه اسقرار نرم افزار در سازمان هاست ،شناسایی شوند و جهت رسيدگی هرچه بهتر با روش
فرآیند سلسله مراتبی ،رتبه بندی و اولویت دهی شوند.با بررسی مقاالت گذشته و مصاحبه با خبرگان این زمينه 29
ریسک شناسایی شد که با توزیع پرسشنام ه در بين جامعه آماری مورد نظر مشخص شد که ریسک مربوط به انتخاب
نامناسب مشاوران و فروشندگان  ERPو عدم تمایل کاربران به تغييرات موثر از طریق پياده سازی  ERPاز اهميت زیادی
برخوردار هستند.
واژههای كلیدی :برنامه ریزی منابع سازمانی ،ریسک ،تکنيک فرآیند سلسله مراتبی

 -1مقدمه
با توجه به رشد سریع و غيرقابل پيش بينی فناوری در دهه های گذشته و رقابتی تر شدن هر چه بيشتر بازار کسب و کار
جهانی  ،سازمان های بزرگ درصدد به روز رسانی و رقابت در سطح جهانی بر آمدند ،بدون تردید بکارگيری سيستم های ERP
ميتواند بهترین راهکار جهت توانمند سازی سازمان های بزرگ باشد .برنامهریزی منابع سازمانی
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به اختصار  ،ERPیک

بسته نرم افزاری جامع و استاندارد است که با هدف یکپارچه سازی داده ها و فرآیندهای یک سازمان در قالب بانک اطالعاتی
،همچنين بهبود عملکرد فرآیندهای سازمان در سازمان های بزرگ برنامه نویسی و پياده سازی ميشود و به مدیریت و
مینماید.
کمک
سازمان
مهم
قسمتهای
اتوماسيون
اما همواره پياده سازی این نرم افزار بنا به دالیلی که در ادامه درباره آنها بحث ميشود ،با ریسک و چالش هایی همراه بوده است
که بعضا باعث شکست پروژه شده است .با توجه به اینکه تصميم گيری جهت پيادهسازی چنين پروژه سنگينی که از نظر مالی،
زمانی ،محدوده عملياتی و منابع مورد نياز ،بحث برانگيز است ،قبل از اجرا باید امکان سنجی دقيقی صورت گيرد.در این تحقيق
سعی شده ریسک هایی که ميتواند بر پياده سازی  ERPاثر سوء بگذارد شناسایی شوند و در صورت امکان برای آنها راه حل
هایی در نظر بگيریم  ،سپس ریسک های شناسایی شده توسط روش  AHPکه بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و
امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد  ،اولویت بندی ميشوند.
)- Enterprise resource planning (ERP
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