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در آن مربع سرخ

شــرکت گردی در شــرکتی کــه چند صد 
کارشــناس و کارمند، دو ساختمان بزرگ و 
بخش های متنوعی دارد آسان نيست. حتی 
خبرنگاران هم مهم تر از مشــتريان نبودند. 
ســاختار درهم  تنيــده و پيچيــده روابط در 
ســاختاری مانند چارگون که با مجموعه ای 
از اهرم ها و همــکاران درونی و بيرونی اداره 

می شود ...

نسل پنجم گفتمان  
گفتمان درون ســازمانی يکــی از مباحث 
مهمی اســت که امــروزه در بســياری از 
ســازمان ها در پيش گرفته می شــود. اين 
نوع گفتمان با الهام گرفتن از شــبکه های 
اجتماعــی و برخورد هــا و تعامالتی که در 
فضــای غيررســمی روی می دهد به وجود 
آمده و قرار اســت اين تعامالت را به سوی 

مفيد بودن و کارايی هدايت کند...
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حقیقی من نسبت به چارگون دارای سه بعد عالقه 
حرفه ای و یک دلیل شخصی است:

جســارت در توســعه ســازمانی: هرچند بســیاری از 
شرکت های مشــابه چارگون به ویژه در ســال های اخیر 
عمده توان خــود را مصروف حوزه هایــی مانند خدمات یا 
حتی امنیت کرده انــد تا طی دوران رکود هزینه ها را بکاهند 
و ریســکی در زمینه درآمدها تقبل نکننــد، ولی چارگون 
توانسته همچنان روی بخش توســعه خود متمرکز بماند. 
حضور بیش از 60 توســعه دهنده تمام وقــت برای تولید 
محصوالتی که اکنون روی خط تولید این شرکت قرار دارد 
و جســارت رفتن به حوزه هایی مانند مالی، نیروی انسانی، 
لجســتیک یا عرصه خطرناکی مانند سیستم های مدیریت 
کســب و کار نشــان از همین اعتماد به نفس در زمینه فنی 
دارد. ریشه های همایشی را که این ویژه نامه نیز دستاویزش 
آن است، در این وجه چارگون می توان دید چرا که با تکیه بر 
همین مدیریت و توان فنی آنها پذیرفته اند با شعار »گفتمان 
سازمانی« به پیشواز طیف جدید نرم افزارهای اداری بروند 
که هنوز نه تنها در ایران کامــاًل غریبه اند بلکه در جهان هم 

تازه برای خود راهی باز می کنند. 
مســئولیت حرفــه ای و اجتماعــی: تردیدی نیســت 
نرم افزارهــای اداری در حالت عام با کمــک به تضعیف 
دیوان ســاالری، تقویت بهره وری و توســعه یک شفافیت 
نسبی توانســته اند در حال شهروندان مفید باشند ولی شیوه 
حرکت و مدیریت خروجی چارگون توانســته این دستاورد 
عام المنفعه را کمی پررنگ تر کند. از یک سو این تولید کننده 
نرم افزاری بخش قابل توجهی از توان خود را صرف توسعه 
فناورانه و اداری نهادهای بهداشــتی و درمانی کشور کرده 
است که از شاخه های آموزش و پیشگیری گرفته تا درمان 
یا مدیریت نظام های بهداشــت را دربر می گیرد و از همین 
رو می تواند امید بســت موفقیت این شرکت زمینه سازی 
برای ظهور ســاختار درمانی مردم مدارتر و به روزتر باشد. 
ســرمایه گذاری بخشــی از همین درآمدها در طرح هایی 
مانند همگام برای مهارت آموزی به اقشــار آسیب پذیرتر 

جامعــه، یازده ایــران برای حمایــت از افــراد کم توان و 
پارســی بان در حمایت از خط و زبان فارسی نیز ارزش آن را 

دوچندان می کند. 
یک استارت آپ 17ســاله: چارگون به عنوان شرکتی که 
به ســرعت در حال نزدیک شــدن به دهه دوم حیات خود 
است، توانســته طی اواخر دهه 70 و تمامی دهه 80 تمام و 
کمال هویت خود را به عنوان یک شــرکت نوپا یا به عبارتی 
استارت آپ حفظ کند. در حقیقت این شرکت با نزدیک به 
400 کارمند و ابواب جمعی موفق شــده در عین مدیریت 
رشــد و تحولش، ارزش های یک ســازمان توزیع شــده و 
چابک را در حد ممکن حفظ کند. ســاختار سازمانی خطی، 
وجود ارتباطات انسانی گســترده و پیچیده درون شرکت 
و توجه وســواس گونه به مشــتریان همگی نمونه هایی از 
این روحیه مداوم هســتند و ردپای این احســاس سازمانی 
درباره صمیمت و انســانی  بودن روابط را می توان در جای 
جای مطالب ایــن ویژه نامه دید. طی این ســال ها چارگون 
توانســته رکود بیرونی، رفت و آمد شرکا، تغییر ذائقه بازار 
و رقبایی صاحب ســبک و نفــوذ را دوام بیاورد و چهره های 
شــاخصی را از داخل یا بیرون جامعه نرم افزار به خود جلب 
کند و ضرباهنگ توســعه اش را نیز حفظ کند. همه این مهم 
بدون وجود یک عنصر روح بخش ناممکن اســت که شاید 
حتی خــود چارگونیان هم اغلب به صورت غریزی به وجود 
آن آگاه و بــه صورت ادبی از بیان آن عاجزند و مظاهرش را 
در حمایت های چارگون از رویدادی مانند کاربردپذیری یا 

استارت آپ های مستقل می بینند.
ســخن آخر درباره دالیل شخصی دوســت داشتن یک 
شــرکت نرم افزاری اســت. چارگون هم مانند هر هویت 
تجاری دیگری در کارزار رقابت برای بقا مجموعه بی نقصی 
نیســت ولی خالقان چارگون امروز موفق شده اند محیطی 
بســازند که به رغم همه مشــکالتی که از درون و بیرون به 
آن تحمیل شده، هنوز جوان، جسور و خالق است و رویکرد 
دوستان را به جای همکاران برگزیده است. این است عنصر 

مخفی چارگونیوم

چارگونيوم

آرش برهمند
رسدبیر ماهنامه پیوست
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روزها با ظهور چند شاخه جوان و جذاب در صنعت این 
نرم افزار ایران، دیگر حوزه نرم افزارهای سازمانی 
آن درخشش پیشین خود را در میان فعاالن این حوزه ندارد 
لیکن با نگاهی تاریخی نه تنها آشکار است که این بازار برای 
بیش از سه دهه بخش عمده ای از بار علمی و تجاری صنعت 
نرم افزار کشــور را به دوش کشیده، بلکه دورنمای آنچه در 
برابر این بازار قرار گرفته است هم با وجود همه نامالیمات 

تا اشباع فاصله فراوانی دارد.
اشباع بازار، ســایه ورود بازیگران خارجی، کمبود نیروی 
انسانی متخصص و کاهش حاشیه ســود در مقابل افزایش 
بدعهدی و توقعات مشتریان بزرگ همگی خطراتی هستند 
که شناخته شده ترین بخش صنعت نرم افزار ایران را تهدید 
می کنند ولــی در مقابل ظهور فناوری هــای جدید، امید به 
گشــایش بازار و بروز فرصت های جدید بــرای بازیگران 

جوان تر بر پایه مهره های ســنتی همگی عواملی هستند که 
امید به تحول و گسترش این بازار را دوچندان می کنند. 

تنها اکوسیستم
برای متولدین دهه های 60 و 70 هجری شمســی دشوار 
است روزگاری را تصور کنند که در ایران تقریبًا فروش هیچ 
نرم افزاری به کاربر نهایی ممکن نبود. تمامی نرم افزارهای 
داخلی و خارجی قفل شکسته در چند پاساژ مشهور آن زمان 
به فروش می رفتند و چه بسا حتی نرم افزاری که شما تولید 
کرده بودید سر از بساط دست فروشی چهارراه ولیعصر هم 
درمی آورد. انبوه ویروس کش هــا، نرم افزارهای ویرایش 
متن و تصویر و ده ها نرم افزار دیگــر از همین طریق عرضه 
می شــدند و از همین رو نه تنها محصوالت ایرانی شانســی 
برای رقابت با مشــابهات قفل شکســته خارجــی خود از 

چالش ها و امیدهای بازاری که بار یک صنعت را به دوش می کشد

عصر پهلوانان
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معتبرترین کمپانی های جهان نداشتند، بلکه اگر نرم افزاری 
حرفی برای گفتن داشت چند صباحی نمی گذشت تا نسخه 
قفل شکسته یا به ســرقت رفته آن به صورت مجزا یا حتی با 
صدها نرم افزار دزدی دیگر روی یک سی دی ارائه می شد. 

در این میان نرم افزارهای سازمان تنها روزنه نجات بودند.
هرچند فقدان قانون حق مالکیــت معنوی یا آن گونه که 
آن روزها معمول بود؛ کپی رایــت، ضربه غیر قابل جبرانی 
به بازار نرم افزارهای کاربــر نهایی در ایران زد ولی در عین 
حال برحسب نیاز مشتریان سازمانی به نصب، راه اندازی و 
آموزش نرم افزارهای بزرگ روی سیستم هایشان در وهله 
اول چنــد صباحی نیاز به حقوق مالکیت معنوی احســاس 
نشــد. طی ســال های نهایی دهه 60 و اوایل دهه 70 بازار 

نرم افزارهای سازمانی یک دگردیسی را تجربه کرد.
 با تشــدید تحریم ها بــر ایرانی که رهاشــده از بند جنگ 
می خواست دوران ســازندگی را تجربه کند، ذائقه عمومی 
شــرکت های بزرگ در ایران شــروع به تغییر کرد. میراثی 
که از دیرباز بر حوزه نرم افزارهای ســازمانی باقی  مانده بود 
این بود که نهادها و ســازمان های بزرگ مانند وزارتخانه ها، 
بانک ها و غیره ابتدا توان پردازشی خود را در قالب رایانه های 
مین فریم از شــرکت هایی چون داده پــردازی، ایران ارقام، 
ایزایران یا DPFE می خریدند و ســپس بر حسب خریدشان 

جمعی توسعه دهنده استخدام می کردند تا برای این دستگاه ها 
برنامه بنویســند. وزارت نفت، کشاورزی، سازمان مدیریت 
و بسیاری دیگر بر همین اســاس خدمات انفورماتیک شان 
را گســترش داده بودند ولی خبری از بازیگران ایرانی در این 
عرصه نبود. به عبارت دیگر استفاده از سخت  افزار و نرم افزار 
خارجی پیش از انقالب تا اینجای کار جایش را به اســتفاده از 

سخت افزار خارجی و نرم افزار سفارشی داده بود.

روی دوم سکه
وقوع دو انقالب یکی در سطح فناوری و دیگری در سطح 
بازار توانست به کل مختصات بازار نرم افزارهای سازمانی 
را به نفع بازیگران جدید داخلی دگرگون کند. از یک طرف 
در سطح بازار رایانه های شــخصی که بیش از یک دهه بود 
راه خود را به بخش های دانشگاهی، تفریحی و برنامه نویسی 
باز کرده بودند، در بخش تجاری هم همه گیر شدند.  همین 
رها شــدن از محدودیت و قیمت مین فریم هــا بنگاه های 
بزرگی در ســطح اقتصاد دولتی و شبه دولتی پدید آورد که 
برای تولید، عرضه و مدیریت از رایانه های رومیزی استفاده 
می کردند؛ نتیجه آنکه نیــاز به نرم افزارهایی که احتیاجات 
مالی، اداری و منابــع اداری این رایانه های جدید را برطرف  
کننــد، فراوان ولی تکــراری بود و همین اولین نســل های 
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نرم افزارهای اداری آن دوره را وارد بازار کرد؛ تولد چارگون 
نیز در پایان همین دوره رخ می دهد. 

در ســوی دیگر گســترش بازار نرم افزارهــای اداری و 
ســازمانی باعث شــد چند شــرکت جوان آن دوره که در 
زمینه هایی همچون حســابداری، بانکــداری و اداری کار 
می کردند، رشــد یابنــد و برای تحقق حقوق شــان انجمن 
شــرکت های انفورماتیک را با همراهی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی وقت تاســیس کنند؛ نرم افزاری ها در مقابل 
طیف ســخت افزاری ها کــه دور مرکــز تحقیقات صنایع 
انفورماتیک جمع شــده اند، قد علم می کنند و سرانجام طی 
یک فرآیند تاریخی با بازیگران دولتی یا فرادولتی این حوزه 
مانند ایزایران یا صاایران یا گســترش انفورماتیک و مگفا 
به آتش بســی می رســند که آنها را تبدیل به مسلط ترین 
جنــاح صنفی ایران می کنــد. در حالی کــه واردکنندگان 
یا تولیدکننــدگان دهه 70 درگیر مناقشــات بســیار بر 
ســر گمرک و ارز و معافیت هــای مالیاتــی بودند همین 
نرم افزاری ها سرانجام با تکیه بر همان خالء تاریخی، با اتکا 
بر قانون حمایت از پدیدآوردندگان نرم افزار سازمانی نظام 
صنفی رایانه ای را تاســیس می کنند. این سازمان تا همین 
دوره حاضر هم طی هر چهار دوره از دوره های گذشته دارای 
رئیسی از بازار نرم افزارهای ســازمانی یا با سابقه تاسیس 
چنین شرکتی بود ه اســت که تســلط صنفی آنها را اثبات 

می کند. 

پیچ تاریخی
تحوالت فنــاوری طی دو دهه اخیر بــازار نرم افزارهای 
ســازمانی هیچ گاه به اندازه ســال های اخیر شدید و سریع 
نبوده است. بســیاری از بازیگران سنتی بازار نرم افزارهای 
سازمانی ســر پیچ های گذشته یا بســیار عقب افتاده  یا به 
کل به قعر دره ســقوط کرده اند. شــاید پس از مهاجرت از 
مین فریم ها به رایانه هــای رومیزی رادیکال ترین تغییرات 
رفتن به سمت سیستم عامل گرافیکی ویندوز، از محیط های 
مبتنی بر دســتور مانند داس بود که البته چندین شــرکت 
مهم نرم افزاری ایران در باور کردن همین سیســتم عامل 
پنجره ها هم بســیار بدبین بوده اند و بهای سنگینی برای آن 

پرداخته اند. 
چرخش بعدی رفتن بر بســتر وب بود و آن هم منتقدان 
خود را داشت که برایشــان قرار داشتن تمامی اطالعات و 
ابزارها بر بســتر شــبکه ای که در آن زمان بسیار نحیف به 
نظر می رســید، غیرقابل تصور بود. چارگون دقیقًا در همین 
بازه زمانی به دنیا آمد و بر حســب جوانی موسســانش که 
گروهی دانشجوی بیست و اندی ساله بودند، ریسک رفتن 

به بازار وب را پذیرفت که گــذر از همان آتش تا امروز هم 
رویین تنش کرده اســت. با ورود به دهه ۹0 ریتم این تغییر 

نسل های فناوری بسیار سریع تر شد. 
از یک طرف تمامی ابزارهای مدیریتی اعم از مالی، اداری، 
مدیریتی و غیره به سمت یکپارچگی پیش رفتند.ERP  یا همان 
برنامه ریزی منابع ســازمان تبدیل به سرابی مرگبار برای 
بسیاری از مشتریان و حتی توســعه دهندگان شد. توسعه و 
تثبیت ابزارهــای مبتنی بر ابرهای خصوصی و عمومی از حد 
یک مبتنی بر وب بودن ساده گذشت. ابزارهای همراه مانند 
تلفن همراه و تبلت یک پارادایم جدید را به این بازار آوردند 
و دیگر نمی شد آن پلتفرم را از رایانه های رومیزی جدا کرد. 
همه درباره اپلیکیشــن ها و یکپارچگی حــرف می زدند که 
نرم افزارهایی مانند دیدگاه همراه -کــه در نوع خود اولین 
نمونه در این بخش از بازار بود- نیز نخســتین پاســخ های 

چارگون به این تغییرات سریع به شمار می آمدند. 
وضعیت بازار هم شــرایط سختی را تجربه می کند. از یک 
طرف رکود کشدار اقتصادی، کســب درآمد از بازارهای 
جدید و توسعه صنایع جدید را دشــوار کرده است. مفهوم 
همگرایی مرزبندی میان رقبای ســنتی کــه هر کدام یک 

بخش از بازار را داشــتند، بر هم می ریــزد. بازیگران جدید 
و جــوان با چنگ و دندان و ادعاهای جدید و قیمت شــکنی 
در حال باز کردن راه خود به ســمت باال هســتند. از سوی 
دیگر صدای پای خارجی هم هنگام ورود به این بازار شنیده 
می شــود و زمان چندانی برای از دست دادن در اختیار هیچ 

کسی نیست. 
اســتقبال راهبران چارگون از مفاهیمی که اکنون حتی در 
بزرگ ترین بازیگران جهانی در قالب ابزارهای مشارکتی در 
فاز تحقیق و توسعه هستند و انتخاب شعار گفتمان سازمانی، 
خود تالشــی اســت آینده نگرانه برای پیش افتادن از پیچ 
تاریخی بعدی و گذشــتن از یک پیچ تاریخی دیگر. آنچه تا 
رویداد بعدی با مشــتریان چارگون می گذرد نشان خواهد 

داد آیا پهلوانان می میرند یا نه 

وقوع دو انقالب یکی در سطح فناوری و دیگری 
در سطح بازار توانست به کل مختصات بازار 
نرم افزارهای سازمانی را به نفع بازیگران جدید 
داخلی دگرگون کند
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فناوری رایانه در اتوماسیون اداره ها به کار گرفته اخیراً 
شده است. استفاده از این فناوری در اداره ها فقط 
با قصد بهبــود روش های فعلی در اداره هــا نبوده بلکه هدف 
از اتوماســیون، تغییر ماهیت کار اداری بوده اســت. توسعه 
نظام های اداری اتوماتیک مســائل بسیاری برای سازمان ها 
ایجاد می کنند و در میان همه تغییرات ایجادشده، پرسش هایی 
مطرح می شود: اعضای سازمان چگونه این فناوری را دریافت 
خواهند کرد؟ اتوماســیون چگونه معنای کالسیک اداره ها را 
تغییر خواهد داد؟ تاثیر اتوماسیون بر افراد، گروه های کاری و 

ساختار سازمان چیست؟
اصطــالح »اتوماســیون اداری« عمومــاً به اســتفاده از 
کامپیوترهــای یکپارچه و نظام های ارتباطی گفته می شــود 
که فرآیندهای اجرایی را در محیط اداره پشــتیبانی می کنند. 
سیســتم های اداری اتوماتیــک، روش های ســاختاریافته  
مدیریت فرآیند تجارت و ارتباطــات را بر عهده می گیرند 
که شــامل فرآیندهای پردازش کلمه برای ایجاد مکاتبه ها 
و ارتباطات، سیســتم های پیغام های الکترونیکی شــخص 
به شــخص، خدمــات از راه دور، سیســتم های الکترونیکی 

و سیســتم های تقویمی و لینک هایی در رابطــه با فایل های 
شرکت ها و خدمات بیرونی است. در اداره ای که به اتوماسیون 
مجهز شده است نه تنها کارها به طور موثرتر انجام می پذیرند، 
بلکه مفهوم کار اداری نیز تغییر می یابد. بزرگ ترین پتانسیل 
اتوماسیون اداری ایجاد پیشــرفت در دفتر و کارهای اجرایی 
نیست، بلکه افزایش قابلیت مدیران برای کنترل و مدیریت 

بیشتر عملکردها از ارمغان های این سیستم است.
دو عامل کلیدی باعث می شــود ســازمان های تجاری به 
نظام های اداری اتوماسیون شــده روی بیاورند. اولین عامل 
نیاز مبرم به توســعه بهره وری دفتر و کارکنان دفتر است؛ در 
حالی  که طی 10 سال گذشته هزینه های اداری دو برابر شده، 
افزایش بهــره وری تنها چهار درصد بوده اســت. میزان کار 
اداری در ســال های 1۹75 تا 1۹85 دوبرابر بوده است؛نکته 
جالب این است که احتمال می رود ۹5 درصد زمان مدیران در 
این دوره، صرف ارتباطات مکتوب و شفاهی شده است؛ اینها از 
جمله مسائلی هستند که نمی توان تاثیر کارآمد اتوماسیون را بر 
آنها نادیده انگاشت. دلیل دوم عالقه مند شدن به اتوماسیون 
اداری، افزایــش پیچیدگی تصمیم گیری های ســازمانی و 

تاثیر اتوماسیون اداری بر سازمان ها

تسهيل ارتباطات درونی
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نیازهای اطالعاتی اســت؛ شــکل های قدیمی ارتباطی مثل 
ایمیل، تلفن و مالقات های رودررو برای پردازش حجم زیادی 
از داده ها و اطالعات بی نتیجه و ناکارآمد هســتند. در آینده 
اتوماسیون تنها راه حل عملی ای خواهد بود که قابلیت دارد در 
فرآیندهای پیچیده اطالعاتی و تغییرات پی درپی سازمان ها 

وظیفه خود را به  خوبی انجام دهد.

عناصر خودکار نظام های اداری
در ارائه تعریفی گســترده و کلی از اتوماســیون اداری، حتمًا 
استفاده از فناوری کامپیوتر جزو تعریف خواهد بود. این تعریف 
شــامل ابزارهای طراحی و ویژگی هــای گرافیکی کامپیوتر، 
نظام های پشــتیبانی کامپیوتر و هر نوعــی از کامپیوترهای 
شخصی می شــود که بتوان وظایف کاری را با آنها انجام داد. 
تمرکز اصلی این گزارش بر جمع آوری و انتشار اطالعات قبل 
از اتوماسیون اداری در چارچوب سیستم های اطالعات مبتنی 
بر کامپیوتر در سازمان است. یکی از عناصر اصلی سیستم های 
اداری خودکار در این شــرایط عملکردهای ارتباطاتی است؛ 
عموماً گفته می شود فناوری ارتباط مهم ترین عامل در طراحی 
مجدد اتوماســیون اداری در سازمان هاست. در واقع سیستم 
اتوماسیون اداری تعاریف متعددی دارد. با این وجود می توان 
گفت اتوماسیــــــون اداری، مشتمل بر تمام سیستم های 
الکترونیکی رسمی و غیررســمی است که به برقراری ارتباط 
اطالعات بین اشــخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس 
مربوط می شود. آنچه اتوماســیون اداری را از داده پردازی، 
سیستم اطالعات مدیــــــریت و سیستم پشتیبانی تصمیم 
متمایز می سازد، ارتباطات است؛ باید توجه داشت اتوماسیون 
اداری بــه منظور تســهیل انواع ارتباطات درون ســازمانی 
اســت. عالوه بر این از جمله عناصر دیگــری که باید در نظر 
گرفت می توان به کاربردهای پردازش متن و اپلیکیشن های 
شخصی که مسئولیت های اجرایی اداره و دفتر کار را پشتیبانی 
می کنند، اشــاره کرد.  امروزه از قابلیت های پردازش متن در 
سیستم های اداری خودکار بسیار استفاده می شود. ویژگی های 
آماده سازی، ویرایش و ذخیره متن در آینده با قابلیت افزودن 
فایل های پرونده ها به طــور الکترونیکی و ارجاع های مربوط 
به آن و امکان جســت وجو از طریق کلمه های کلیدی بیشتر 
تقویت خواهد شد. همچنین تجهیزاتی برای انتقال اتوماتیک 

عکس ها و فکس ها در دسترس است.
ارتباطات درون ســازمانی و بین فردی نیز از طریق امکان 
mail box الکترونیکــی صورت می پذیرد. رایج ترین شــکل 

ارتباطات بین فردی mail الکترونیکی اســت؛ کاربر پیغامی 
را در ترمینال کامپیوتر تایــپ می کند و این پیغام به صورت 
اتوماتیک به mail box  فرســتاده می شود. در نتیجه این پیام 

پیشنهادهای طالیی

سیســتم های اداری خــودکار بــه  ویژه 
عملکردهــای پردازش متــن می توانند 
کیفیت پرونده های نوشته شده را افزایش 

دهند یا بهبود بخشند.

 سیســتم های اداری خــودکار بــه ویژه 
عملکردهــای پردازش متــن می توانند 
با افزایش مهارت منجر به پشــتیبانی از 

وظایف دفتری و اجرایی شوند.

نظام هــای اداری خــودکار بــه  ویژه 
می تواننــد  ارتباطــی  عملکردهــای 
محدودیت هــای فیزیکی و موقت کار را 

تغییر دهند.

سیستم های اداری خودکار می توانند بر 
نقش هویتی و اضطراب کارکنان ادارهـ  

به  ویژه کارهای دفتریـ  تاثیر بگذارند.

سیســتم های اداری خــودکار بر میزان 
رضایــت از شــغلـ  به  ویــژه در مورد 

کارهای دفتریـ  تاثیرگذار است.

تغییراتی کــه در ماهیت موقت و فیزیکی 
کار از طریق سیستم های اداری خودکار به 
وجود می آید، ممکن است بر احساسات 
کارکنان در رابطه با هویت شان، و ارتباط 
با اداره های ســازمانی و معیارهاـ  به ویژه 
برای متخصصان و مدیرانـ  تاثیر بگذارد. 
در واقع باید اشــاره کرد با به وجود آمدن 
اتوماسیون تغییراتی در روند انجام کارها 

ایجاد می شود.

پیشنهاد 1 

پیشنهاد 2

پیشنهاد 3

پیشنهاد 4

پیشنهاد 5

پیشنهاد 6

انتظار می رود با ایجاد اتوماســیون، بیشــتر از اینکه عملکردهای 
فعلی اداره بهبود یابد، بهره وری ســازمانی از طریق تعریف مجدد 
کار اداری افزایــش پیدا کند. به چند تغییر عمــده که در فرآیند 

اتوماسیون اداری در ماهیت کار ایجاد شده است، اشاره می شود:
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فوراً به گیرندگان می رسد. همچنین پیغام رسانی را می توان 
به صورت صوتــی انجــام داد. از ویژگی هــای قابل  توجه 
mail الکترونیکی، ماهیت غیرهمزمان آن اســت؛ یعنی مثل 

مکالمات تلفنی نیســت که ارتباط به صورت همزمان انجام 
پذیرد؛ به این ترتیب چنین شــکلی از ارتباط بیــن افراد، از 
مکالمه های اضافی جلوگیری می کنــد، کار را جلو می اندازد 
و باعث می  شــود در کار وقفه به وجود نیاید. اپلیکیشن های 
شخصی نیز به قابلیت اجرای فردی کارها اطالق می شود که 
اشــخاص به صورت فردی به کار می گیرند؛ مثاًل هر کدام از 
افراد برنامه ای کاری برای خود تنظیم می کنند و این برنامه ها 
راـ  در صورت نیاز یا تمایلـ  در جلســه های کاری با یکدیگر 
به اشــتراک می گذارند یا برنامه ها را با هم مقایسه می کنند 
تا مثاًل وقت قرار مالقات بعدی یا کاری را مشــخص کنند. 
یکــی از مهم ترین خصیصه های نظا م هــای اداری خودکار، 
دسترسی آسان اســت. امکانات این سیستم باعث می شود 
دسترسی به همکاران راحت تر و سریع تر صورت پذیرد و در 
نتیجه سرعت و دقت انجام کارها افزایش یابد. به این ترتیب 
سیســتم یکپارچه مکاتبات اداری با مدیریت گردش انواع 
نامه ها و کارهای اداری، موجب آسان سازی امور سازمانی و 

صرفه جویی در هزینه و زمان می شود.

نتیجه
از آنجایی که این فناوری جدید است، بسیاری از سازمان ها در 
این زمینه با الگویی معمول آغاز به کار می کنند. برای کســب 
موفقیت در این مسیر، تحلیلگران متفق القولند که می بایست 

ویژگی های نرم افزار اولیه را در نظر گرفت:
 1ـ حجم عظیمی از ارتباطات کاری بین کاربران

2ـ نیاز مبرم به هماهنگی فعالیت های درون دپارتمان ها و 
بین دپارتمان ها

3ـ آشنایی کافی و روابط کاری مناسب در بین کسانی که در 
سیستم فعالیت دارند.

4ـ درگیــری و اختالف نظــر پایین بین افــرادی که در 
دپارتمان ها با یکدیگر کار می کنند.

سیســتم های اداری خودکار مکانیســمی قدرتمند برای 
افزایش بهــره وری و بهبــود کیفیت کار فراهــم می آورند 
کــه ماهیت فرآینــد اطالعاتی ســازمانی را تغییر می دهد. 
پیشــنهادهایی کــه در این زمینــه مطرح شــده  می توانند 
گزینه هایی جایگزین باشند و می بایست به مفاهیم آنها توجه 
داشت. به این ترتیب می توان این پیشنهادها را نقطه ای آغازین 
در تحقیق های مربوط به تاثیر اتوماسیون دانست و شاید بتوان 
به کمک این پیشــنهادها و توصیه ها کارایی اتوماسیون را باال 

برد و با موفقیت بیشتر اجرایش کرد 

پیشنهادهای طالیی
 سیســتم های اداری خودکار به ویژه در 
بخش عملکردهای ارتباطــی می توانند 
بهبــود ارتباطات را در همــه بخش ها به 

ارمغان بیاورند.

سیســتم های اداری خودکار  بــه ویژه در 
بخــش عملکردهای ارتباطــی منجر به 
کاهش میــزان ارتباط هــای رودررو بین 
مدیران و منشی ها و دیگر کارکنان می شود.

سیســتم های اداری خودکار بــه ویژه در 
بخش عملکردهای ارتباطی میزان ارتباط 
کارکنان را در درون ســازمان با یکدیگر 

افزایش می دهد.

سیستم های اداری خودکار به ویژه در بخش 
عملکردهای ارتباطی بر کل ارتباطات بین 

دپارتمان های مختلف تاثیر می گذارد.

سیســتم های اداری خــودکار بــه  ویژه 
عملکردهای ارتباطی و اپلیکیشــن های 
شــخصی بر درکی که مدیران از مفاهیم 
نســبیت، انعطاف و فضای آزاد کار دارند، 

تاثیر می گذارند.

سیستم های اداری خودکار از طریق تاثیرشان 
بر ماهیت موقت و فیزیکــی کار می توانند 

روش های نظارت و کنترل کار را تغییر دهند.

سیســتم های اداری خودکار را می توان در 
راستای افزایش دوره مدیریت مدیران به 

کار گرفت.

سیســتم های اداری خــودکار بــه  ویژه 
عملکردهــای ارتباطی و اپلیکیشــن های 
شخصی، میزان و کیفیت تعامل اجتماعی را 

در سازمان کاهش می دهند.

پیشنهاد 7

پیشنهاد 8

پیشنهاد ۹

پیشنهاد 10

پیشنهاد 11

پیشنهاد 12

پیشنهاد 13

پیشنهاد 14
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در شــرکتی که چند صد شرکت گردی 
کارشناس و کارمند، دو 
ساختمان بزرگ و بخش های متنوعی دارد آسان نیست. از 
هفته قبل میثم قاسمی سردبیر ویژه نامه و تیم روابط عمومی 
روی مسیر تور ما در ســاختمان ها، برنامه دیدن مدیران و 
گپ زدن با کارشناســان کار می کنند و باز با این وجود خود 
مجموعه آن قدر زنده  و پویاست که طی دو روز گردش مان 
دنبال مدیران در طبقات می دویم، پشــت درهای بســته 
می مانیم و با دوســتان مان در راهروها زیر خنده می زنیم. 
حتی خبرنگاران هم مهم تر از مشــتریان نبودند. ســاختار 
درهم  تنیده و پیچیده روابط در ساختاری مانند چارگون که 

با مجموعه ای از اهرم ها و همــکاران درونی و بیرونی اداره 
می شود، شما را به سرعت قانع می کند با مجموعه ای مواجه 
هستید که باید پیش فرض های ســنتی و اتوکشیده درباره 
ســمت و سازمان را دور بریزید و به ســراغ ساختار سیالی 
بروید که اهمیت هر فرد را نه میز و دفترش یا حتی ســابقه 
و تخصص که در وهله اول تعهــد و عالقه اش به انجام کار 

تعریف می کند. ایستگاه اول انتهای خیابان عطار است. 
ســاختمان چارگون در ونک، خیابــان عطار، چند قدمی 
اتوبان کردســتان یک ســاختمان هشــت طبقه بزرگ و 
زیباســت که راه دشــواری برای رســیدن به آن نداریم. 
سمیه جلیلی مسئول پرطاقت روابط عمومی، در این بازدید 

یک روز شرکت گردی در چارگون

در آن مربع سرخ

توجه به نیروی انسانی و توسعه مداوم محصوالت دو رکن اساسی چارگون هستند.
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راهنمای ماســت. همــراه او به طبقات مختلف شــرکت 
می رویم و از کار دست اندرکاران مختلف چارگون بازدید 
می کنیم. در محیط جوان و صمیمی چارگون تمام کارمندان 
در ســکوت به کار خود ادامه می دهند؛ سکوتی که با آمدن 
ما در هم می شــکند. اما این ســاختمان تنها ساختمان مقر 
چارگون نیست بلکه ســاختمان جدید و زیبای دیگری هم 
کنار دانشگاه الزهرا در میدان شــیخ بهایی وجود دارد که 

بخشی از کارمندان در آن مستقرند.
چارگون در ســال های پایانی دهه 70 تاســیس شــده؛ 
ســال هایی که مساله اتوماســیون و فناوری اســتفاده از 
کامپیو تر در حوزه های مختلف کم کم در حال نهادینه شدن 
است. بسیاری از شــرکت های نرم افزاری در آن سال ها با 
چشم انداز توسعه فناوری در کسب و کار و به خصوص در 
دســتگاه های خدماتی و عمومی که اغلب دارای پشــتوانه 
مالی مطمئن بودند، تاسیس شدند و مانند چارگون، بیشتر 
تاســیس کنندگان این شــرکت ها جوانانی بودند که یا به 
تازگی از دانشــگاه فارغ التحصیل شــده یا هنوز دانشجو 
بودند. شاهین طبری بنیانگذار چارگون نیز چنین سبقه ای 
پشت سر خود دارد. او که بســیار سرزنده و فعال است در 
دفتر خود در ســاختمان مرکز خدمــات چارگون پذیرای 
ماســت. در دفتر او که به وضوح یک مرد خانواده اســت، 
عکس خانواده را می شــود همه جا دید، با چای و قهوه و گز 
از ما اســتقبال می شود و با اعتماد به نفس مدیری که معلوم 
است با قشــر خبرنگار بســیار دمخور بوده، از ما می پرسد 

اشکال ندارد وســط مصاحبه آب نبات چوبی ش را بخورد. 
در مقابــل ما هم اولین ســوال مان را از او می پرســیم: چرا 

چارگون؟ 
او که در زمان آغاز به کار چارگون 22ســاله بوده است، 
توضیح می دهد تاسیس کنندگان چارگون چهار نفر بودند 
که با یکدیگر اتفاق نظر چندانی نداشــتند اما توانســتند با 
همکاری یکدیگر شــرکتی را بنا بگذارند که بتواند بســیار 
موفق عمل کند. این گوناگونی آرا در ابتدای کار باعث شد 
نام شرکت چارگون انتخاب شــود. اما از پردازندگان ایده 
چارگون به غیر از شاهین طبری هیچ  کس در ایران نماند و 
آخرین نفر آنها هم تنها چند ماه پس از تاســیس به خارج از 

ایران مهاجرت کرد.

اول انسان بعد همکار
در سال های ابتدایی کار در حالی که شرکت آهسته آهسته 
به بلوغ اولیه خود دســت پیدا می کرد، ایــن نیاز به وجود 
آمد که افراد کارکشــته و حاذق دیگری به شرکت اضافه 
شــوند. در اواخر دهه 70 فرزاد رحمانی مدیرعامل کنونی 
چارگون به مجموعه اضافه شــد. رحمانــی در ابتدا یکی از 
مشــتریان سیســتم های چارگون در یکی از شرکت های 
بزرگ صنعت خودروسازی بود و دید خوبی نسبت به نحوه 
کار محصوالت و فضای داخل شــرکت ها داشت. او که در 
یک ســازمان بزرگ کار کرده بود، نیازهای مشــتریان را 
می شناخت و به عنوان کسی که در طرف دیگر میز نشسته 

چارگون در 1۷سال فعالیت خود به خانواده ای بزرگ تبدیل شده است.
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و کار کرده بــود، از کم و کیف کار به صورت تجربی و کامل 
خبر داشــت و در واقع هیچ  کس بهتر از او نمی دانست نقاط 
قوت و ضعف یک سیستم چه می تواند باشد و چه کارهایی 

برای بهینه کردن آنها و چگونه باید انجام گیرد. 
او در ابتــدا به عنوان یــک مدیر که قرار بــود در حوزه 
مشتریان به شــرکت کمک کند، وارد شرکت شد و بعد ها 
توانســت به عنوان مدیرعامل به فعالیت خود ادامه بدهد. 
شــاهین طبری آمدن فرزاد رحمانی بــه مجموعه را یکی 
از بهتریــن خاطرات خود می دانــد. او می گوید:»روزهای 
اولی که فرزاد به چارگــون آمده بود چند هفته در یک اتاق 
نشســته بود و کار ها را بررسی می کرد. یکی از خصوصیات 
بارز او که برای من هم بســیار جالب است این است که او 
وقت های مشخصی را به فکر کردن اختصاص می دهد. کار 
او در چارگون بسیار آهســته و با شیب بسیار کم آغاز شد 
و بسیار آرام به حوزه مشــتریان ما آمد و با شیب کمی هم 
شــروع به ایجاد تحول کرد. از جمله یکی از کارهای او این 
بود که بخش پشتیبانی فنی را که در آن زمان در دل بخش 
تولید قرار داشت، جدا و به یک سیستم مستقل تبدیل کرد 
و بعد ها هم دست به تاسیس شــرکت خدمات مشتریان 
زد. خصوصیات او نیز بســیار جالب و خاص اســت و همه 
کســانی هم که با او کار می کردند افراد ساکت و بی حاشیه 

پرکاری بودند.«

در جست وجوی تخصص

از ســال ۹0 شــاهین طبری دیگر مدیرعامل نیست و به 
رئیس هیات مدیره تبدیل می شود. چارگون همیشه عالقه 
داشــته نقدینگی و بودجه خود را صرف توســعه محصول 
جدید و نیروی انســانی کند و در درازمدت این کار باعث 
شده شرکت بتواند از ســایر رقبا پیشی بگیرد. در واقع این 
توسعه به نوعی فلســفه وجود چارگون هم هست. مدیران 
چارگون اعتقــاد دارند باید در ارتباط با مشــتریان هر بار 
محصول بهتر و قوی تری ارائه کرد. این هدف که شــرکت 
همیشه یک ســازمان رو به جلو و پیشــرو باقی بماند برای 

چارگونی ها بسیار مهم است.
فرزاد رحمانی این پیشرو بودن را بسیار بااهمیت می داند 
و در این باره می گوید:»من اعتقاد دارم با یک چرخه روبه رو 
هســتیم که در آغاز و پایان آن مشــتری قرار دارد و ما به 
عنوان یک مجموعه در میانه راه و در فرآیند حضور داریم. 
هیچ وقت نباید جای اینها عوض شــود. بخشی از اینکه شما 
تصمیم بگیرید بر اســاس نیاز واقعی مشتری حرکت کنید 
مربوط به اســتراتژی است و بخشی دیگر هم مربوط به این 
است که اگر این طور نباشد دیگر چارگون نیستیم. ویژگی 
شــرکتی که راهکار ارائه می دهد آن هم شرکتی مثل ما که 
کمی بی پروایی و آینده نگری در خود دارد، این است که ما 
نیاز مشــتری را پیش از آنکه خود او به آن برسد می فهمیم 
و درک می کنیم. زمانی که مشــتری به مرحله ای برسد که 
با مشکالتی مواجه شــود یا نیاز به گسترش در خود ببیند و 
ملزومات آن را بخواهد، ما پیشــتر برای نیاز های او راهکار 

چارگون در 1۷سال فعالیت خود به خانواده ای بزرگ تبدیل شده است.
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ارائه داده ایم.«
فضای کاری چارگون با این هدف طراحی شده که خوب 
و دوست داشتنی باشــد و همه کســانی که در این محیط 
مشــغول به کارند، از کار کردن در این فضــا لذت ببرند. 
دلیل این امر این اســت که مدیران چارگون فکر می کنند 
این فضا باعث تعامل بیشتر بین کارکنان و مدیران می شود 
و فضایی را به وجود می آورد که بهترین و بیشترین استفاده 
از نیروی انســانی صورت گیرد. در واقع همه چارگونی ها 
افرادی هستند که دوســت دارند فضای کارشان صمیمی 
و دوســتانه باشــد و سلســله مراتب اداری باعث جدایی 
کارمندان و مدیران از یکدیگر نشود. یکی از مسائل مهمی 
که در چارگون بیش از هر جای دیگری به چشم می خورد، 
مساله اهمیت نیروی انســانی برای شرکت است. طبری 
به عنوان رئیس هیات مدیره افراد را به خوبی می شناســد 
و مثاًل صدمین نفری را که وارد مجموعه شــده، به خوبی به 

خاطر دارد.
 این موضوع که افراد جذب شــرکت  شــوند و ســپس 
برایشــان مسئولیت تعریف شود، نشــان دهنده این است 
که انســان ها بیش از مســئولیت ها برای چارگون اهمیت 
دارند. اینکه افراد درســت و مناسب جذب شرکت شوند 

و جزو مجموعه باشــند به نوعی برآمده از شخصیت خود 
طبری اســت. او عالقه دارد افراد کارآزموده و زبده را در 
کنار خود داشــته باشــد اما این موضوع هم به خودی خود 
ممکن اســت موجب بروز چالش هایی بشود، چرا که امکان 
دارد لزومًا همه افرادی که در کار ها زبده هســتند، دارای 
روحیــه هم افزایی و کار تیمی نباشــند. طبری فکر می کند 
همه افراد شــخصیت ها و توانمندی های خــاص خود را 
دارند. او معتقد است می توان همه این آدم ها را با مدیریت 
صحیح و انگیزشی کنار هم نگه  داشت و بهترین بهره وری را 
ایجاد کرد و به نظر می رسد ویژگی های شخصیتی او موجب 

می شود این کار برایش بسیار آسان باشد.
ســال 85 قرمز به رنگ ســازمانی چارگون تبدیل شد 
و لوگوی رســمی چارگــون به این رنگ درآمــد. در واقع 
چارگون یکی از شــرکت هایی اســت که روی برندینگ 
خود به خوبی کار کرده اســت. از سال ها پیش این شرکت 
از یک وب سایت خوب بهره می برد در حالی که بسیاری از 
شــرکت های دیگر تا همین اواخر هم وب سایت کارآمدی 
نداشــته اند. در واقع ظاهر و نمادهای بصری تا حدی برای 
چارگون اهمیت داشــته که پنجمین کسی که وارد شرکت 
شــده، یک گرافیســت ماهر و خوش فکر بوده و از همین 

مدیریت پروژه یکی از بخش هایی است که امکان هماهنگی در مواجهه با مشتریان را فراهم می کند.
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رو اکنون هم زیبایی های بصــری در محصوالت و معرفی 
محصوالت چارگون نقش بســیار پررنگــی دارد. یکی از 
قدیمی ترین کارمندان چارگــون در خاطرات خود اولین 
بار به کاتالوگ قرمزرنگ چارگون اشــاره می کند که بین 
دیگران بســیار متفــاوت به نظر می آمــده و یکی دیگر از 
تفاوت هایی اســت کــه چارگون در آن ســا ل ها با رقبای 
نرم افزاری خود داشــته و اکنون هم به عنوان یک شرکت 

ارائه دهنده راهکارهای سازمانی از سایر رقبا زیبا تر است.

رقابت در اجرا
حوزه نرم افزارهای ســازمانی در حال حاضر حوزه سختی 
برای کار کردن اســت. به غیر از مســائلی که کم و بیش 
گریبان گیر همه کســب و کار ها و اصناف اســت -مانند 
رکود اقتصادی و کمبــود نقدینگی و عدم ثبات شــرایط 
کار- مشکالت دیگری هم هستند که به طور خاص کسب 
و کارهای شــاغل در زمینه فناوری اطالعات و مخصوصًا 
نرم افزار را هدف گرفته اند. یکــی از مهم ترین چالش های 
شــرکت های نرم افزاری قدیمی این اســت که بازیگران 
زیادی به این عرصه اضافه شده اند و برخی از آنها نیز ممکن 
است از قواعد یک بازی عادالنه پیروی نکنند و از هر طریقی 
سعی در جلب مشتریان داشته  باشــند؛ در مورد چارگون 
این مســاله تبدیل به یک چالش روزمره شده  و بسیاری از 
تعامالت روتین، متاثر از این موضوع اســت. وجود رقبای 
زیاد که ممکن است همه آنها هم درست و سالم کار نکنند، 
از جمله مصائبی است که امثال چارگون با آن درگیراست.

اما چارگون برای اینکه در بازار پیشرو بماند دست روی 
دست نگذاشته ، زیرا برای کســانی که با تمام وجود تالش 
می کنند همیشه راه چاره ای هســت. یکی از تمهیداتی که 
چارگون برای این کار اندیشــیده این است که تالش کند 
محصوالت خود را بــه روز نگــه دارد و راه حل های نوین 
برای شــرایط جدیدی که در فضای کســب و کار جامعه 
ایران رخ می دهد، ارائه دهد. امروز نحوه اســتفاده جامعه 
از فناوری اطالعات به دســتگاه های تلفــن همراه و تبلت 
گرایش زیادی پیدا کرده اســت. همین مساله باعث شده 
چارگــون نرم افزارهای موبایلی از جملــه دیدگاه همراه را 
ســرلوحه کار خود قرار دهد. این کار ســبب ایجاد تحول 
زیادی به خصوص در حوزه اتوماسیون و منابع انسانی شده 

و چارگون را همچنان روی لبه تکنولوژی نگه داشته است.
همچنین چارگون روی سیاســت های فــروش خود نیز 
کار زیادی می کند. هرچند بســیاری از رقبا حاضرند با هر 
قیمتی پروژه ها را بگیرند و وارد کار شــوند اما این شرکت 
تالش می کند با به کارگیری سیاست های نو و بهینه فروش 

مشتریان را ترغیب کند که به سبب امتیازات و خدماتی که 
از شــرکت می گیرند به مصرف کننده محصوالت شرکت 
تبدیل شوند یا مشــتری چارگون باقی بمانند. تالش برای 
تعاملی نگه داشتن رابطه شرکت با مشتریان و تفاوت شرح 
خدمات از جمله دیگر تمهیداتی اســت که در جهت جلب 
مشتریان اندیشیده شده اســت. چارگون برای مشتریان 
توضیح می دهد خدماتی که همراه بــا محصول می گیرند، 
بیش از میزان اســتاندارد و به صورت ویژه است و آنها به 
صورت خدمات ارزش افزوده از خدمات چارگون بهره مند 
می شــوند. این امکانات ویژه که به سبد محصول چارگون 
اضافه شــده، می تواند برای بســیاری از مشتریان جذاب 

باشد.
شــرکت های رقیب زیادی وجود دارند کــه به یکی از 
حوزه های ارائه نرم افزار تســلط کامل دارند و به واســطه 
آن شهره شده اند اما این موضوع دست چارگون را در هیچ 
حوزه ای نبســته اســت. هرچند چارگون در بازار به خاطر 
نرم افزار اتوماســیون اداری منحصر به فردش شــناخته 
شده اما این محصول تنها نقطه قوت این شرکت نیست. در 
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مواقع زیادی گزارش های فروش نشــان می دهند اقبال به 
انواع دیگر محصوالت مانند نرم افزار منابع انسانی حتی از 
اتوماسیون اداری هم بیشتر است و این نکته بیانگر آن است 
که تمرکز روی حوزه منابع انسانی می تواند بسیار مفید واقع 
شود. چارگون هم ســعی می کند روی منابع انسانی بیشتر 
ســرمایه گذاری کند تا در این حوزه نیــز به بهترین تبدیل 
شــود. البته باید در نظر داشت بســیاری از مجموعه های 
دیگر به صــورت تخصصی در حوزه منابع انســانی و ارائه 
راهکار ها، ســرمایه گذاری و تالش می کنند اما آنچه برگ 
برنده چارگــون در این رقابت به حســاب می آید، چیزی 
نیست جز یکپارچگی. با اســتفاده از سیستم یکپارچه مدیر 
می تواند سیســتم های منابع انســانی، اتوماسیون اداری، 
اتوماســیون مالی و لجستیکی را با هم داشــته باشد و این 
مزیت برای بسیاری از مشتریان جذاب خواهد بود، حتی با 
وجودی که سایرین ممکن است در یک حوزه برتری نسبی 

داشته باشند.

به دنبال قدم بعدی

در حال حاضر بیش از 1200 سازمان و یک میلیون و 300 
هزار کاربر از محصوالت چارگون اســتفاده می کنند. سبد 
محصولی این شرکت شــامل 32 محصول است که در پنج 
زمینه  اصلی اتوماســیون اداری، منابع انســانی، مدیریت 
فرآیند هــا و لجســتیکی و مالی طبقه بندی می شــوند. در 
حوزه اتوماســیون نرم افزارهای ارائه شده شامل مکاتبات، 
مدیریت جلســات، مدیریــت کار ها، مدیریت اســناد و 
سرویس های ارتباطی می شوند. حوزه بزرگ منابع انسانی 
دارای 13 محصول اســت؛ یعنی برای نیروی انســانی از 
مرحله جذب و حضور و غیاب تا کنترل سیستم های رفاهی 
مانند بیمه و مهمانســرا تا بحث ارزیابــی عملکرد و نهایتًا 
بازنشســتگی،  سیســتم های کارآمدی طراحی شده که از 
این نظر چارگون کاماًل توانســته اختالف خود را با دیگران 

افزایش دهد.
مسعود عنوانی مدیر استقرار مالی می گوید:»ما در حوزه 
نرم افزارهــای مالی طیــف بزرگی از مشــتریان را داریم 
کــه دولتی، غیردولتی، ســازمان های بــزرگ و کوچک و 
هلدینگ ها هستند و کار با آنها هر یک دارای شرایط خاصی 
اســت. عزم ما از ابتدا این بود که نرم افزاری یکپارچه برای 
همه سازمان ها طراحی کنیم. چاره کار این بود که محصول 
داینامیک و پویا باشــد. همان طور که ممکن اســت بدانید 
طیف افرادی که ما با آنها طرف هستیم کمی محافظه کار تر 
از دیگران هســتند و نحوه مذاکره و تعامل با آنها بردباری 
زیادی می طلبــد.« در حوزه مالی مجموعــه رویدادهایی 
اتفاق می افتد که در انتها ســند حسابداری برای آنها صادر 
می شود. هدف چارگون این است که کار شناس مالی وظیفه 
اصلی خود یعنی تحلیل داده هــا را انجام دهد و کار صدور 
اسناد به طور صحیح از طریق سیستم انجام شود. اما مشکل 
اینجاست که در سازمان های مختلف نحوه به کارگیری این 
سیستم ممکن اســت متفاوت باشد، یعنی برخی سازمان ها 
در این بــاره موافقت زیادی نشــان بدهند امــا در برخی 
سازمان های دیگر ممکن است این تفکر وجود داشته باشد 

که کار واحد مالی با دخالت و اختالل مواجه می شود.
در حــوزه نرم افزارهای مالــی چهار محصــول اصلی 
حســابداری مالی، سیســتم بودجه اعتبارات، قرارداد ها و 
خزانه داری ارائه می شــود و در حوزه لجستیک هم سیستم 
مدیریت اموال، مدیریت انبار و خرید و تدارکات در ســبد 
محصول قرار دارد. سامانه مدیریت فرآیند ها نیز تنها یک 
محصــول جامع را به عنوان زیرمجموعــه در اختیار دارد. 
هرچند چارگون همیشه به عنوان سیستم اتوماسیون اداری 
شناخته می شــود اما از نظر سهم بازار این مساله تا حدودی 
متفاوت شــده است. ســامان اســماعیلی مدیر فروش به 
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شــدت گرم و خوش برخورد چارگون برداشت های ما را 
از نقاط قوت ســنتی چارگون بر هم می زند و می گوید:»در 
بعضی فصول سال منابع انسانی گوی سبقت را از اتوماسیون 
اداری می رباید. شاید در گذشــته اتوماسیون اداری نقطه 
اتکای ما بود ولی اکنون حوزه منابع انسانی نیز به شدت در 
حال افزایش مشتری اســت. از سال گذشته تاکنون قریب 
به صد مشــتری از طریق منابع انسانی به ما اضافه شده اند 
که آمار بسیار خوبی است. می توانیم بگوییم حدود یک سوم 
کل مشــتریان از سیســتم منابع انســانی ما هم استفاده 
می کنند و این موضوعی اســت که باید بــه آن بالید، خیلی 
از دســت اندرکاران مختلف حوزه کســب و کار در ایران 
نرم افزار منابع انســانی ما را به عنــوان یک محصول قوی، 

پخته و کارآمد می شناسند.«

در پشت سنگر
مشتریان چارگون در بازار فناوری اطالعات از محصوالت 
مختلف سبد محصول اســتفاده می کنند و به نظر می رسد 
به دلیل شناخت بیشتری که از فناوری و تکنولوژی در این 
حوزه وجود دارد، این استقبال نشانه خوبی به شمار می آید. 
عالوه بر این چارگون اخیراً از سوی معاونت علمی ریاست 

جمهوری به عنوان یک شرکت دانش بنیان شناخته شده و 
بسیاری از ســازمان های دولتی و خصوصی بزرگ فناوری 
نیز اقبال خوبی به چارگون و سبد محصول آن داشته اند؛ از 
جمله معاونت علمی ریاست جمهوری که یک نهاد اجرایی 

در بستر فناوری و اطالعات است.
در مورد برخی از این سیستم ها تعداد کاربران بسیار زیاد 
اســت و خود آنها با حجم زیادی از ارباب رجوع مواجهند. 
برای اینکه این سیســتم های بزرگ و حســاس با مشکل 
مواجه نشوند و کار عده زیادی به هم گره نخورد و به کالفی 
سردرگم تبدیل نشود، کار زیادی الزم است. در چارگون از 
روز اول تاسیس هم این سیاست وجود داشته که نمایندگانی 
در ســازمان مشتری وجود داشته باشــند که دغدغه شان 
تامین سیستم باشد. طبیعتًا امکان اینکه همه سیستم هایی که 
روی تعداد زیادی سرور کار می کنند همیشه تنها به وسیله 
خود چارگون درســت اداره شوند و هرگز با مشکل برخورد 
نکنند، وجود ندارد. این همــکاران یا رابطان کمک می کنند 
کار ها به درســتی پیش برود اما چارگون همیشه توصیه ها، 
آموزش ها و پیشــنهاداتی دارد که خود کاربران بتوانند به 
خوبی و با کمترین مشکل با سیستم کار کنند. از همه مسائل 
مهم تر این اســت که آموزش برای چارگون اهمیت بسیار 

واحد استقرار در حقیقت همان بخشی است که بیشتر تصور مشتری از  عالقه و روحیه سازمانی چارگون را شکل می دهد.
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زیادی دارد. پشتیبانی هم همیشه سعی می کند در قید و بند 
قراداد پشتیبانی و چنین مسائلی نباشد بلکه طوری رفتار کند 
که مشکل کاربر حل شود یا اینکه حداقل اگر حل مشکل از 
دست چارگون خارج است، این احساس به مشتری دست 
بدهد که خدمات پشــتیبانی به مشکل او اهمیت می دهد و 
تمام تالش خود را به کار می گیرد. این رویکرد ها باعث شده 
رضایت مطلوبــی از خدمات چارگون در میان مشــتریان 

وجود داشته باشد.
با گذشت زمان پشــتیبانی چارگون به این تجربه رسیده 
اســت که خدمات خود را به چه نحو و با چه استراتژی ای به 
مشــتریان ارائه دهد. در مورد قرارداد پشتیبانی مشتری 
می تواند همــه خدمــات را از ابتدا انتخاب کنــد یا اینکه 
تنها قــرارداد اصلی را ببندد؛ این امــکان هم وجود دارد که 
مشــتری در طول زمان با توجه به نیاز خــود خدمات را به 
ســبد محصولش بیفزاید. واحد پشتیبانی هم تالش می کند 
بیشــتر نقش یک مشاور را داشته باشد و هر جا این احساس 

به وجود بیاید که یک ســرویس می تواند به نفع مشتری و 
مورد نیاز او باشد، با راهکار و قیمت مناسب او را از سرویس 
مورد نظر بهره مند می کند. این تعامل و در واقع دلســوزی 
برای مشتری بسیار مهم است چرا که این برخورد ها اولین و 
گاهی تنها تصوری است که مشتری ممکن است از شرکت 

داشته باشد.
مهدی عامــری مدیر خدمات و پشــتیبانی چارگون در 
این باره توضیــح می دهد:»انتخاب افرادی که به کار بخش 
خدمات پشــتیبانی بیایند و کمک کنند احساس رضایت 
مشتری جلب شود اهمیت بسیاری دارد. غیر از آزمون ها و 
سنجش های روتین که در واحد منابع انسانی برای انتخاب 
افراد مورد استفاده واقع می شود، چارگون در ابتدای شروع 
به کار افراد سیســتم مانیتورینگ ســفت و سختی به کار 
می گیرد تا اطمینان حاصل کند کاربران برخورد مناســبی 
از ســوی خدمات چارگون می بینند. مدیران چارگون فکر 
می کنند هرچند تســت های مفیدی بــرای این کار وجود 

افتخار مدیریت چارگون این است که توانسته ساختاری را خلق کند که کمترین فاصله ممکن میان مدیریت و بدنه وجود دارد.
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دارد که افراد را نســبت به توانایی هایشان غربال کند، اما 
واقعیت این است که افراد در شرایط واقعی واکنش حقیقی 
خود را نشــان می دهند. واقعیت امر این است که برخورد 
آرام و صبورانه همیشه هم کارســاز نیست و کار شناسان 

پشتیبانی باید رفتار مناسب از خود نشان دهند.«
یکی از دغدغه های پشــتیبانی هم این اســت که برخی 
کاربــران به دلیل نگرانی های امنیتی و گاهی نا آشــنا بودن 
به سیســتم ها اجازه ارتباط ریموت برای رفع مشکالت را 
نمی دهند. شــرکت تالش می کند در ابتدای امر برای رفع 
چنین مشکلی مشتریان را قانع کند که این نوع ارتباط بسیار 
ســریع تر و کاماًل امن است. اما در مورد سازمان های خاص 
با شــرایط ویژه این کار ممکن نیســت. کار شناسان مطابق 
قرارداد به محل شرکت اعزام می شــوند و طبیعتًا این کار 
زمان و هزینه بیشــتری می برد. در چارگــون یک پورتال 
به عنوان راهکاری جدید برای ارائــه خدمات به راه افتاده 
اســت. این درگاه مشــتریان برای این است که آنان بدون 
هیچ گونه نگرانی و صرف زمان پشــت خط، با خدمات در 

ارتباط باشند.

مدیریت پروژه
آنچه پروژه نامیده می شــود در واقع زمانــی برای آغاز و 
زمانی برای پایان دارد و فرآیند آن معین و مشخص است. 
در چارگون پنج مدیر پروژه مشــغول فعالیت هســتند که 
زنجیره کار آنها به پشــتیبانی متصل اســت. از زمان ابالغ 
پروژه تا زمانی که کل فرآیند استقرار انجام بگیرد و به واحد 
پشتیبانی تحویل داده شود، مســئولیت کار بر عهده مدیر 
پروژه اســت. مســئولیت اصلی مدیریت پروژه مرکز ثقل 
بودن بین مشتری و تعامالت بیرونی و داخلی بین بخش های 
شرکت است تا در   نهایت محصول درست و با تمام قابلیت  ها 
به مشتری برسد. چالش کار مدیریت پروژه مسئولیت زیاد 
و نیاز به قدرت تعاملی است که باید بین افراد زیادی صورت 
گیرد تا ســرانجام یک پروژه و فرآیند استقرار آن با سرعت 
و دقت انجام بگیرد. در حقیقت مدیر پروژه کســی است که 
با آگاهی از پتانســیل ها و توانمندی های شرکت و شناخت 
صحیح نیاز مشــتری ســعی در بهینه کــردن تعامالت و 
اختصاص صحیح منابع دارد. در پایان هم هر چند کار به طور 
رسمی از دست مدیریت پروژه خارج می شود و به پشتیبانی 
سپرده می شــود اما در مورد برخی پروژه ها این »بند ناف« 
کمی دیر تر بریده می شــود و برخی پروژه ها نیازمند تداوم 
ارتباط با مدیریت پروژه هستند. بســیاری معتقدند برای 
ســازمان امکان جذب مدیر پروژه وجود ندارد و باید مدیر 
پروژه را از میان نیروهای شرکت تربیت و انتخاب کرد، چرا 

که این شغل به خصوص نیازمند تعامل دوطرفه میان افراد 
خارج و داخل شرکت اســت؛ این شغل بسیار پرتنش است 
و نیاز به مدیریت این تنش و چالش هایی که در تعامل با هر 
بخش پیش می آید، دارد و دانســتن اینکه با هر بخش باید 
چگونه تعامل کرد می تواند بســیار کمک کننده باشد. مدیر 
پروژه مسئولیت کنترل سه بعد اصلی انجام هر پروژه یعنی 
زمان، کیفیت و هزینه را بر عهده دارد؛ مهســا اشرفی یکی 
از مدیر پروژه های اســتقرار در این باره می گوید:»افرادی 
هستند که اکنون به عنوان مدیریت پروژه فعالیت می کنند 
اما افــرادی هم بوده اند کــه تجربیات خارجــی مرتبطی 
داشته اند و توانسته اند به عنوان یک مدیر پروژه موفق عمل 
کنند. خوشــبختانه در چارگون این اســتقالل به افراد داده 
می شود که بتوانند ایده پرداز باشند و این ایده ها را به صورت 
صحیح پرورش دهند. کار مدیریت پروژه بسیار پرچالش، 
پرتنش و متنوع اســت و به نوعی پویایی خاصی دارد که کار 

در این قسمت را جالب می کند.«

طالیه داران چارگون
کار اســتقرار برخالف آنچه ممکن است به نظر بیاید اصاًل 
کار روتین و همیشــگی ای نیست و افرادی که در این بخش 
کار می کنند به دلیل کار تاثیرگذار و برخوردهایی که بیرون 

از شرکت با آنها می شــود، عالوه بر اعتماد به نفس زیادی 
که می گیرند مســائل بســیاری را نیز می آموزند و همین 
مساله باعث می شود به دلیل تعامالت زیاد با مشتریان نرخ 
خروج کار شناسان استقرار هم زیاد باشد. نوشین محمدی 
که خودش از نیروهای باسابقه چارگون است و تجربه خوبی 
در زمینه نیروی انســانی دارد، می گوید:»گاهی افراد فکر 
می کنند از شغل خود بزرگ تر هستند و در بازار کار خریدار 
بیشتری دارند. البته به دلیل تجربه ای که در منابع انسانی 

در چارگون از روز اول تاسیس این سیاست وجود 
داشته که نمایندگانی در سازمان مشتری وجود 
داشته باشند که دغدغه شان تامین سیستم باشد.  این 
همکاران یا رابطان کمک می کنند کار ها به درستی 
پیش برود. چارگون همیشه توصیه هایی دارد که 
کاربران بتوانند با کمترین مشکل با سیستم کار کنند
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دارم می دانــم ضریب ماندگاری در اســتقرار خیلی کمتر 
از ســایر بخش ها نیســت و تفاوت زیادی ندارد. این شغل 

پرچالش، پرتکاپو و هیجان انگیز است.«
نیروهای استقرار همیشه از دانش و توانایی و تاثیرگذاری 
خاصی برخوردارند که بخش اعظــم آن را طی فرآیند کار 
خود به دســت می آورند. البته انتخاب نیروی انسانی برای 
این بخش چندان آســان نیست اما افرادی که وارد استقرار 
می شــوند به دلیل در گیر بودن با مشــکالت و جنبه های 
مختلــف کار، می توانند از نظر نیروی انســانی، بخش های 
دیگر را تجربه کنند. مسئوالن استقرار چارگون به شدت با 
آنچه یکنواختی و روتین بودن کار استقرار خوانده می شود، 
مخالفند و از جذابیت های کاری می گویند که مدت هاست 
به آن مشــغولند و زیر و بمش را به خوبــی می دانند. آنها 
معتقدند تربیت افراد برای استقرار بسیار آسان تر از جذب 

آنهاست. 
روزبه بهرامی نیروی باســابقه بخش استقرار در این باره 
می گوید:»باید آدم درست برای این کار انتخاب شود، مثاًل 
اگر یک توســعه دهنده که عالقه ای به کار بیرونی ندارد و 
دوست دارد پشت میز بنشیند برای این کار انتخاب شود، 
به نظر او این شغل یک کار روتین خواهد بود. در آن صورت 

دانش فردی و اجتماعی و آورده های این شــغل به نظرش 
جذاب نمی آید. در چارگون بنا بر توانایی فرد اعتباری به او 

داده می شود تا بتواند مشکالت و مسائل را پیگیری کند.«
محسن سیف محمدی مدیر  BPMS در مورد نرم افزارهای 
مدیریت فرآیند می گوید:»اینکه محصول بتواند درســت 
کار کند و اســتقرار آن بهینه باشــد از نظر من به دو عامل 
وابسته اســت. اول اینکه آموزش درست صورت بگیرد تا 
کاربر بتواند از سیســتم و ابزار های آن به درستی استفاده 
کند و دوم اینکه کار شناســان ما زمانی از ســازمان بیرون 
بیایند که کار عملیاتی شده باشــد. حال این عملیاتی شدن 
به خودی خود بخش ها و فرآیند های مختلفی دارد؛ مثاًل در 
تولید یا حضور و غیاب عملیاتی  شدن تعریف متفاوتی دارد. 
بیش از هر حــوزه دیگری حوزه مدیریت فرآیند ها در حال 
تغییر اســت چرا که این محصول تنها یک نرم افزار نیست 

بلکه نوعی ابزار کار به حساب می آید.«
از نظر بسیاری سرمایه گذاری زیاد روی چنین محصولی 
که دائمًا تغییر می کند ریسک پذیر و خطرناک است. اما در 
چارگون این اراده وجــود دارد که باید این تغییرات رصد و 
دنبال شوند. زیرا در واقع تغییر و تحول نرم افزارهای دیگر 

به تغییر در BPMS منجر می شود
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و توسعه محصول بزرگی مانند دیدگاه نیازمند تولید 
وجود یک تیــم نرم افزاری بــزرگ، با انگیزه 
و همدل اســت که بتواننــد به تمامی ابعاد این کار اشــراف 
داشته باشــند و آن را مانند یک موجود زنده تحت مراقبت 
قرار دهند و توسعه بخشند. از ســوی دیگر چنین تیمی باید 
ســاختار و ترکیبی چابک و هدفمند داشــته باشد تا بتواند از 
عهده ماموریت های ســخت برآید. همچنین این تیم نیاز به 
فرآیندها و اســتانداردهای مدرنی دارد که بتواند به شــیوه 

سیستماتیک کارها را پیش برد. 
تیم نرم افــزاری چارگون که تحت عنــوان تیم محصول 
فعالیت می کند، یکــی از بزرگ ترین تیم هــای نرم افزاری 
کشور اســت که به تنهایی بیش از ۳۰ درصد نیروی انسانی 
چارگون را تشــکیل می دهد. این ترکیب جمعیتی نشــان 
می دهد چارگون برای توســعه محصوالت خود در ابعاد و بر 

اساس فناوری های نو، اهمیت ویژه ای قائل است. 
سختار تیم محصول چارگون کاماًل مبتنی بر پروژه است. هر 
پروژه یک مدیر و مجموعه ای از ذی نفعان دارد و مدیر پروژه 
باید بتوانــد ذی نفعان را در قبال ماموریتی که بر عهده گرفته 
است، قانع سازد. یکی از این ذی نفعان، مدیر محصول شرکت 
چارگون است که تالش می شود همواره از زاویه دید مشتری 
به تولیدات نگاه کند و به سادگی قانع نشود. همین مقوله باعث 
شده ما در فرآیند تولید محصول، چالش های مختلف داشته 
باشــیم و در نهایت آنچه تولید می شود، بهترین محصول در 

حد توان چارگون باشد.
زنجیره تولید و توسعه نرم افزار در شرکت چارگون معموالً 

به سه صورت شکل می گیرد.
۱- نیازمندی ســازمان مشــتری: در این روش تالش 
می شود نیاز واقعی مشــتریان- که معموالً از سوی آنها ابراز 
می شود- شناسایی شود و پس از تحلیل های الزم، طراحی ها و 

تولید ماژول نرم افزاری را انجام دهیم.
۲- مســیر فناوری: در این روش یک فناوری جدید مانند 
تلفن همراه یا رایانش ابری مورد مطالعــه قرار می گیرد و با 
نیازهای مشتریان همسو می شود. معموالً این امر باعث تغییر 
سبک کار مشتریان ما می شود. مثال روشن این روش، تولید 

نرم افزار دیدگاه همراه است.
۳- اکتشــاف نیازمندی: در این روش نیازی که توســط 

مشتری و کاربر ابراز نشده، از سوی تیم ها و طراحان چارگون 
کشف و طراحی می شــود و در نهایت با تبدیل شدن به یک 
ماژول نرم افزاری به مشتری عرضه می شود. ما در چارگون 
برای تولید نرم افزار همواره به امکانات بیش از محدودیت ها 
فکر کرده ایم و تالش می کنیم امکانی را برای مشتریان فراهم 
آوریم که سبک کاری آنها را تغییر دهد و بهره وری بیشتری 
در سازمان شــان ایجاد کند. این تمام انگیزه ماست در تغییر 
و تحوالتی کــه در نرم افزارها ایجاد می کنیم. بر این اســاس 
در طراحــی و تولید یک ماژول نرم افــزاری تالش می کنیم 
خالقانه ترین روش ها را انتخاب کنیم؛ هرچند اگر آن روش ها 

برای ما کار بیشتری ایجاد کنند. 
در چارگون مجموعــه ای از فرآیندها برای تولید محصول 
به کار گرفته می شــود که فرآیندهای آزموده شده و در عین 
حال، به روز و مدرنی هستند. واقعیت غیرقابل انکار این است 
که به دلیل عظمت تیم فرآیندهای چارگون، هر روش تاثیر 
بزرگــی بر انجام کلیه امور در تیم هــای مختلف می گذارد و 
دفتر مدیریت پروژه محصول وظیفــه دارد این فرآیندها را 
به بهترین نحو ممکن جاری کند. از ســوی دیگر هر فرآیند تا 
زمانی در چارگون مورد استفاده قرار می گیرد که موثر باشد و 
هر زمان احساس شود فرآیندی تاثیرگذاری خود را از دست 
داده است، به سرعت بازنگری می شــود. روند طی شده در 
سال های گذشته نشــان می دهد چارگون همواره از متدها و 
فرآیندهای تولید سریع اســتقبال می کند. البته باید یادآور 
شویم که همواره این شهامت در تمامی سطوح شرکت وجود 
دارد که ســاخته های قبلی خود را مورد بازنگری های اساسی 
قرار دهد و شیوه های جدیدی به وجود بیاوریم که این کار در 
عین ایجاد چالش های بزرگ، دســتاورهای بزرگی به همراه 

داشته است.
مجموعه این فرآیندها، تیم و روش و سبک و سیاق کاری به 
ما امکان داده بزرگ ترین مجموعه نرم افزاری مبتنی بر وب 
کشــور را تولید کنیم که همواره در کشور به لحاظ نوع کار و 
تاثیرگذاری پیشرو بوده است. تمام کوشش، انرژی و خالقیت 
خود را به کار می گیریم تا این مجموعــه نرم افزارها همواره 
به روز و پیشرو باقی بمانند. ما هر روز به آینده ای فکر می کنیم 
که با دست پر بتوانیم به مشتریان مان محصوالت جدید و بر 

اساس فناوری های روز را عرضه کنیم

چارگون به چه می اندیشد؟

شهباز توکلی
مدیر محصول چارگون
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درون ســازمانی یکی از مباحث مهمی گفتمان 
است که امروزه در بسیاری از سازمان ها 
در پیش گرفته می شــود. این نوع گفتمان با الهام گرفتن از 
شــبکه های اجتماعی و برخورد ها و تعامالتی که در فضای 
غیررســمی روی می دهد به وجود آمده و قرار اســت این 
تعامالت را به ســوی مفید بودن و کارایی هدایت کند. این 
موضوع اکنون به یکــی از مهم ترین اهداف چارگون تبدیل 
شده و این سازمان پیشــرو با توجه به کاربران بسیار زیادی 
که دارد، ســعی دارد فرهنگ گفتمان بین سازمانی را میان 
کاربران جا بیندازد. مدیــران چارگون هر یک تاکید دارند 
این شــیوه کار به زودی تحول زیادی ایجــاد خواهد کرد و 
حاضرند هزینه آن را بــا معطوف کردن انرژی و زمان خود 

بپردازند.
همایشی که مشــتریان چارگون را دور هم جمع می کند 
قرار اســت فرصتی فراهم ســازد تا چارگون و مشــتریان 
بتوانند یکدیگر را به نحو بهتــری حس کنند و هر دو طرف 
تــوان و نیاز یکدیگر را بــرای تعامل و همــکاری دوجانبه 
بسنجند. چارگون این دغدغه را دارد که هر بار که مشتریان 

و همکاران خود را دور هم جمع می کند، حرف تازه ای برای 
گفتن داشــته  باشــد. تجربه ارتباط از نزدیک با افرادی که 
 ســوی دیگر قرارداد و پشت سیســتم ها قرار دارند، هر بار 
باعث شــده چارگــون بتواند درس جدیــدی از همکاران 
بگیرد و با دســت پر تر به میدان بازی برگــردد. از طریق 
همین گردهمایی های چارگون هــم افراد زیادی با یکدیگر 
آشنا شده و ارتباطات ســازمانی برقرار کرده اند تا بتوانند 

تجربیات خود را در اختیار یکدیگر بگذارند.
نتیجه دیگر این نوع گردهمایی ها این اســت که چارگون 
نیز برای کاربران و مشتریان بهتر شناخته می شود، هرچند 
مدیران چارگون می گویند در این نوع گردهمایی ها به دنبال 
خودنمایی و تبلیغات صرف نیستند بلکه می خواهند محفلی 
برای گروهی همکار به وجود بیاورند که بیشــتر یکدیگر را 
بشناســند و از راهکارهای موفقیت یکدیگر استفاده کنند. 
همچنین در کنار برگزاری این رویداد کارگاه های آموزشی 
هم برگزار می شــود که همه آنها از جنس گفت و شنودهای 
آموزشــی و هدف آنها تبــادل تجربه و شــناخت آخرین 

دستاوردهاست.

چارگون می خواهد جوان ترین پیشکسوت  نرم افزارهای سازمانی باشد 

نسل پنجم گفتمان
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همایش امســال چارگون به فاصله چند روز از نمایشگاه 
الکامپ برگزار شده اســت؛ این نمایشگاه در حالی برپا شد 
که این شــرکت تصمیم گرفته بود در آن حضور پیدا نکند 
و تمرکزش را بــر همایش اختصاصی  خود بگذارد. چارگون 
اعتقادی به اثرگذاری الکامپ یا نمایشگا ه هایی به این شکل 
ندارد، فکر می کنــد گرد هم آوردن مشــتریان هرچند با 
حضور در نمایشــگاه هم ممکن است اما تمرکز کافی در این 
کار وجود ندارد و حواشی و مسائل مربوط به خود نمایشگاه 
و مشــکالتی که جزء الینفک آن هســتند، به چارگون این 
اجازه را نمی دهند تا آن طور که شایســته است به مشتریان 
خود بپردازد و مشتریان هم از وقت خود به درستی استفاده 
می کنند و کامــاًل آن را به برنامه هــای متمرکز چارگون 
اختصاص می دهند و وقــت آنها با برنامه های متفرقه دیگر 

گرفته نمی شود.
این بستر گفتمان درون ســازمانی که در چارگون به وجود 
آمده، نقش مهمی در همــه حوزه های فعالیت چارگون دارد. 
ایــن مبحث که در دنیــا هم موضوع جوانی اســت و تجربه 
چندانی در رابطه با آن وجود ندارد، توسط چارگون مورد توجه 
بسیاری قرار گرفته است؛ دلیلش این است که در شرکت این 
تفکر وجود دارد که اتوماسیون ادری پایه راه اندازی بسیاری 
از سیســتم های دیگر اســت. در واقع این پایه اگر صحیح بنا 
نهاده شــود، می تواند باعث شود سیســتم های دیگر، حتی 
سیســتم مالی بهتر کار کنند. این بینش در اثر سال ها تجربه 
حاصل شــده اســت و این امیدواری وجود دارد که دید نو 
بتواند تحول مفیدی در جهت توســعه بهتر ایجاد کند. شاید 
در گذشته مشــتریان نمی توانستند مفهوم ارتباط تحت وب 
را درک کنند اما اکنون بســیاری درخواســت می کنند که 
خدمات یکپارچه به آنها ارائه شــود. به عالوه یک شرکت با 
این ابعاد و مقیاس کار، کــه محصوالت متنوع با ویژگی های 
مختص به خــود را دارد، نمی تواند نیرویــش را تنها صرف 
یک حوزه کند. چارگون تالش می کند عالوه بر ارائه گفتمان 
درون سازمانی در اتوماسیون اداری، در مورد منابع انسانی هم 
دست به تحوالت زیادی بزند و این موقعیت را به وجود بیاورد 
که قله های مرتفع تری فتح شوند و چارگون در سازمان های 
جدیدی جای محکمی برای خود دست و پا کند. در حوزه های 
لجســتیک و مدیریت فرآیندها نیز چارگون دستاوردهای 
مهمی داشــته اســت. در حوزه مالی هم تحول خوبی که رخ 
داده و طی ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده و تا مدت ها در آینده 
هم ادامه خواهد داشت، مساله حسابداری تعهدی است که 

چارگون یکی از پیشروان آن به شمار می رود.
چارگون تمرکزش را روی سیســتم های خود که هر یک به 
طور خاص به یک حوزه تمام و کمال پرداخته اند، نگذاشــته 

اســت بلکه تالش می کند گفتمانی به راه بیندازد که بر بستر 
و بــا کمک آن، تمامی سیســتم ها بتوانند به نحــو بهینه کار 
کننــد و ارتباط راحت تــر و روان تری به وجــود بیاید. به هر 
صورت بایــد در نظر گرفت که اتوماســیون به نوعی مبنای 
همه سرویس هاســت و در واقع بستری مبنایی و اساسی تر به 
حســاب می آید؛ به عنوان مثال کاربران به وسیله اتوماسیون 
از پیشــخوان که یکی از خدمات است و برای این منظور ارائه 
شده، بهره مند می شوند تا افراد در سازمان های مختلف بتوانند 
با چارگون گفت وگو و تبادل نظر داشته باشند و این کار از بستر 
اتوماســیون امکان پذیر می شــود. هدف این است که بستر 
به وجودآمده با ارتباطات و تعامالت غیررسمی تلفیق شود و 

در مجموع ارتباط روان تر، راحت تر و کاراتری صورت گیرد.
در حالی که بسیاری از شرکت های تولیدکننده نرم افزار 
کار خود را به تولید یک سیستم و آپدیت های ساالنه و اعمال 
تغییرات جزیی خالصه کرده انــد، چارگون راه دیگری در 
پیش گرفته اســت؛ در حال حاضر چارگــون دارای یکی از 
باال ترین نرخ های توســعه دهنده به سازمان است. مدیران 
شــرکت بحث توســعه و دخیل کردن نظــر کاربران در 
تغییرات محصول را بســیار حائز اهمیت دانســته اند. آنها 
تالش می کنند صدای مشتری را بشــنوند و به او در مورد 
مشــکالتش توضیح بدهند و حتی اگر در جایی مشــکلی 
وجود داشت که چارگون نقشی در آن نداشت، تا حد ممکن 
کمک های الزم انجام پذیرد. همین موضوع هم به شــرکت 
توان مانور داده که دســت به کارهایی بزنــد که تا پیش از 
این سابقه نداشته اســت، مثاًل اولین اپلیکیشن اتوماسیون 
اداری سازمانی روی موبایل توسط چارگون در حالی عرضه 
شــده که دارای چالش های فراوانی است و بسیاری از رقبا 
هنوز نتوانســته اند به این حوزه ورود کنند. فرزاد رحمانی 
مدیرعامل چارگون در این بــاره می گوید:»این انتخاب ما 
بوده و قرار است تمام تالش مان را بکنیم تا از گردنه گفتمان 
درون سازمانی بگذریم. اما این همه ماجرا نیست، می دانیم 
که این کار انــرژی زیادی از ما خواهد گرفت و احتماالً جاده 
صاف کن همکاران دیگر می شویم اما هدف ما این است که 
این فرهنگ را در جامعه جا بیندازیم و مطمئنیم به کل حوزه 
کسب و کار کمک خواهد کرد. می دانیم که مشتری هم این 
را می بیند و تفاوت ما با سایرین را بهتر متوجه می شود و برای 
ما هم بازگو می کند که از این میزان خالقیت چابکی و روانی 
کار و پیشــرو بودن تحت تاثیر قرار گرفته و به انتخاب خود 
مطمئن شده اســت. فکر می کنم ما راه دشواری را انتخاب 
کرده ایم اما می دانیم کــه توانایی انجام آن را داریم و فضای 

آن نیز وجود دارد.«
 سازمان ها به دالیل مختلفی در جهان دست به پیش بردن 
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گفتمان درون ســازمانی زده اند. گاهی ســازمان بر اساس 
زیرســاختی که دارد به این فکر می کند که چگونه می تواند 
نرم افزار خود را توسعه دهد، یا ممکن است بر اساس نیازی 
که در بازار وجود دارد سازمان به تکاپوی چنین تحولی بیفتد 
اما در مواردی، ســازمان احساس می کند ایجاد یک راهکار 
بهینه به نوعی رسالت یک سازمان با ابعاد بزرگ است و در 
مورد چارگون میزان و رقم کاربران و تاثیری که سیســتم ها 
بر فضای کسب و کار گذاشته اند، این نیاز را به وجود آورده 
که چنین رسالتی بر دوش چارگون است. ایجاد یک محیط 
تعاملی در دیــدگاه نه تنها نیاز مشــتریان کنونی بلکه نیاز 
سازمان های آینده اســت. در واقع چارگون ضرورتی را در 
فضای کســب و کار پیدا کرده که شاید سازمان های حاضر 
در شرایط کنونی هنوز حتی به آن نرسیده باشند. در یک بازه 
زمانی نرم افزار تقویم جلسات به این مساله رسید که پیش از 
هر چیز موضوعات مهم تری باید بررسی شوند. برای مثال 
فرآیند تصمیم گیری درباره اینکه اصاًل جلسات باید تشکیل 
شوند یا نه، چه موضوعاتی باید مطرح شوند و اینکه موضوع 
جلســه تنها به افراد خاص در یک دپارتمان خالصه نشود، 
دغدغه هایی است که باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرند. 
اگر تعامالت بتوانند پیشتر اتفاق بیفتند، بسیاری از مسائل 
بهینه انجام می شوند و افراد درست تری در جلسات شرکت 
می کنند و موضوعاتی که قرار اســت تصمیمات اساسی در 
مورد آنها اتخاذ شــود، بهتر و کامل تر بررسی می شوند. در 
  نهایت این برنامه بیش از آنچه مشــتریان بتوانند فکر کنند 

روی فرآیند کار سازمان اثر خواهد گذاشت.
اما اجرای چنین کاری از جهت فنی هم آســان نیســت. 
چارگــون فعالیت های مهمی در دســت انجام دارد که کار 
زیادی می برند و اضافه شــدن چنین باری روی تیم توسعه 
می تواند بسیار استرس زا باشد. به عالوه اینکه باید مشکالت 
موجود و همیشگی کار توسعه مانند نیروی انسانی متخصص 
و محدودیت منابع را نیز در نظر داشت. شهباز توکلی مدیر 
تیم توسعه چارگون می گوید:»اعتقاد من این است که فشار 
زیادی روی تیم توســعه وارد خواهد آمد امــا ما روزانه با 
فشارهای زیادی رو به رو هســتیم. اگر از دید تیم توسعه به 
مساله نگاه کنیم یکی از جذاب ترین بخش های کار حرکت 
روی لبه تکنولوژی و به روز بودن نتیجه کار است. بچه های 
تیم توسعه شــاید قباًل چند ساعت نســبت به اکنون کمتر 
کار می کردند اما االن با این حجم کار شــکایتی ندارند بلکه 
عالقه مند تر کار خود را ادامه می دهند. این مساله برای آنها 

به نوعی چالش مثبت و لذت بخش  است.«
نکته ای که باید در مورد گفتمان درون ســازمانی در نظر 
گرفت این اســت که صحبت از یک گفت وگو و به اصطالح 

چت بین افراد نیســت و نباید این امــکان را به عنوان یک 
نرم افزار پیام رســان ســاده در نظر گرفت؛ بلکه به معنای 
واقعــی کلمه منظور از گفتمان یک تعامــل طولی بین افراد 
است که نتیجه ای مشــخص و مفید خواهد داشت. چالش 
دیگر این اســت که بازار باید با یک مفهوم جدید آشنا شود 
و مشــتری همگام با چارگون آموزش ببینــد و بداند که از 
چه امکانی بهره می برد. امــا در حال حاضر چالش چارگون 
آموزش کاربران نیســت چراکه به نظر می رسد آموزش 
زیاد و دشواری نیاز نباشــد، بلکه دغدغه دست اندرکاران 
این است که در راه توســعه چگونه باید با مقاومت هایی که 
ممکن اســت در الیه مدیریت ارشد رخ بدهد مواجه شوند؛ 
علت این امر هم این اســت که ابزار الکترونیکی و تلفن های 
هوشــمند فرهنگ ســازی هایی انجــام داده که محصول 

گفتمان سازمانی می تواند بر موج آنها سوار شود.
اکنون بزرگ ترین چالش شرکت های فناوری اطالعات 
جذب توســعه دهنده است اما توســعه دهنده ها به لحاظ 
شــخصیتی ویژگی های خاصــی  در کار کــردن دارند و 
همین مســاله اضافه کردن آنها به تیم توســعه دهنده های 
کاری چنین بــزرگ را کمــی دشــوار تر می کند. جذب 

توســعه دهنده های جدید که بتوانند مفهوم را درک کنند 
و همچنین ادامه دهنده کاری که تاکنون انجام شــده باشند، 
سخت به نظر می رسد. چارگون سعی کرده این کمبود منابع 
انسانی را با تقســیم منابع و کار ها حل کند. در تیم محصول 
۶۷ نفر فعالیت می کنند اما همه آنها مشغول کار روی پروژه 
گفتمان درون سازمانی نیســتند. همچنین به موازات تولید 
نرم افزار بر مبنای وب، نرم افــزار موبایل هم پیش می رود 
چرا که اساسًا به نظر می رسد چنین بستری به دلیل ماهیت 
فردی و اجتماعی آن بدون اینکه در تلفن های هوشمند افراد 

وجود داشته باشد، با موفقیت مواجه نخواهد شد

 بستر گفتمان درون سازمانی
که در چارگون به وجود آمده، نقش مهمی در همه 
حوزه های فعالیت چارگون دارد. این مبحث که در 
دنیا هم موضوع جوانی است و تجربه چندانی در 
رابطه با آن وجود ندارد، توسط چارگون مورد توجه 
بسیاری قرار گرفته است
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دیدگاه همراه
گزیــده ای از قابلیت هــای کاربــردی 
مجموعــه نرم افــزاری »دیــدگاه« برای 
اســتفاده در تلفن همراه و تبلــت، مبتنی بر 

 iOS سیستم عامل های اندروید و



peivast.com

27 ویژه گردهامیی ساالنه چارگون  دی 1394  

تشکیالت سازمانی
پرسنلی

حضور و غیاب
حقوق و دستمزد

نظرسنجی
آموزش

ارزیابی عملکرد
نظام پیشنهادات
وام و تسهیالت 

مهمانسرا
بیمه تکمیلی

خدمات رفاهی
انبار و حسابداری انباربازنشستگی

مدیریت اموال
* منطبق بر نظام نوین اموال دولتی

خرید و تدارکات ک
ستی

لج

نی
سا

ع ان
ناب

ت م
ری

دی
م

حسابداری مالی
* مطابق با نظام نوین حسابداری تعهدی

خزانه داری
بودجه و اعتبارات

قراردادها لی
ت ما

ری
دی

م

پایشگر
قابلیت پایش دائمی ســرورهای دیدگاه 
شــامل بررســی مداوم وضعیت استفاده از 
منابع سخت افزاری، سرویس های مختلف 
نرم افزاری، jobهــای برنامه ریزی، موارد 

امنیتی، ضد ویروس و...



دو محصول جدید چارگون در پنجمین گردهمایی ساالنه رونمایی می شود

نرم افزارهایی برای مدیریت اثربخش
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چارگون امسال در پنجمین گردهمایی شرکت 
ســاالنه اش با مشــتریان خــود از دو 
محصــول جدید نرم افــزار کارها و نرم افزار جلســات در 
دیدگاه 5 رونمایی خواهدکرد. شهباز توکلی مدیر محصول 
چارگون معتقد اســت این دو محصول با رویکردی متفاوت 
از آنچه در نرم افزار های اتوماسیون اداری دیده شده، قرار 
است ابزارهایی برای مدیریت بهتر و استفاده بهینه از منابع 

سازمان باشند. 
مدیر محصول چارگون با بیان اینکه امســال دو محصول 
جدید به اضافه مجموعه ای از تغییرات که در نرم افزارهای 
قبلی ایجاد شده اند، در گردهمایی ساالنه مشتریان رونمایی 

خواهد شــد، گفت:»همان طور که می دانید ما نزدیک به دو 
ســال و نیم پیش، زیرساخت نسل جدید نرم افزارهایمان را 
در قالب دیدگاه 5 معرفــی کردیم. بعد از آن تالش کردیم 
بر اساس این زیرساخت محصوالت جدیدی را به این سبد 
بیفزاییم که به عنوان اولین محصــول، نرم افزار مکاتبات از 
حوزه اتوماسیون اداری به عنوان پرمخاطب ترین نرم افزار 
دیدگاه به این سبد اضافه شد و بعد از آن نرم افزار BPMS  را 
به مجموعه افزودیم.« امســال ESS  )پیشخوان( و نرم افزار 

کارها و جلسات هم به این مجموعه اضافه می شوند.
او ادامــه داد:»بین تولید نرم افزارهــای کارها و نرم افزار 
جلسات و انتقال مکاتبات به دیدگاه 5 تفاوت رویکرد وجود 
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دارد . در انتقال نرم افــزار مکاتبات از دیدگاه 4 به دیدگاه 5 
روی رابط کاربری و ظاهر جدید آن کار کردیم تا بتواند در 
دیــدگاه 5  نیز کار کند؛ اما دو نرم افزار کارها و جلســات از 
ابتدا تحلیل، طراحی و تولید شده اند، به این معنی که این دو 

نرم افزار حاصل عملی کردن ایده های نو و تازه هستند.«

نرم افزاری برای جلسه نرفتن
توکلی دربــاره رســالت نرم افــزار جلســات گفت:»با 
بررسی های انجام شده روی مشــکالت فرهنگ کاری که 
در کشــورمان داریم بــه این جمع بندی رســیدیم که این 
نرم افزارها را نباید فقط به عنوان ابزاری که قرار است به ما 

کمک کند تا جلسه ای برگزار شود، تولید کنیم.«
او خاطرنشــان کرد:»به ایــن نکته مهم رســیدیم که 
آفت فرهنگ کاری در بســیاری از ارگان ها، سازمان ها و 
شــرکت ها، برگزاری بیش از حد جلسات است که معموالً 
به دالیــل مختلف با کمترین بازدهی همراه هســتند. یکی 
از این دالیل این اســت کــه اصوالً ما فکــر می کنیم بابت 
هر گفت و گو یا موضوعی که در ســازمان مطرح می شود، 
باید جلســه ای  برگزار شــود، دوم اینکه هر کســی را به 
ذهن مان می رسد که ممکن اســت حتی یک جمله درباره 
این موضوع بگوید، به جلســه دعوت می کنیم و سوم اینکه 
ایــن تنظیم جلســات و اعضای آن از منظــر تنظیم کننده 
جلســه صورت می گیرد که معموالً هیچ دیدگاهی نسبت 
به موضوع پیشــنهادی و غیره ندارد. حتی ممکن اســت 
در ایــن بین، افرادی که دانش و تخصص کافی نســبت به 
موضوع داشــته اند از قلم بیفتنــد. فرهنگی هم وجود دارد 
که معموالً افراد برای حضور به جزییات و دســتور جلسات 
فکر نمی کنند و بیشــتر کنجکاوند از اسامی افرادی که در 
جلســه حضور می یابند آگاه شوند. اینها همان دالیلی است 
که موجب می شود جلسات ســازمانی با کمترین بازدهی 

مواجه شود.«
مدیر محصول چارگون تاکید کرد:»با بررسی مجموعه ای 
از شــواهد به این نتیجه رســیدیم که باید نرم افزاری تولید 
کنیم که نه تنها جلسات را مدیریت می کند و امکان تشکیل 
جلســه می دهد، بلکه فضایی به وجود آورد تا در آن، افراد 

جلسات خود را تشکیل ندهند .«
او با اشــاره به مزیت های نرم افزار جلســات دیدگاه 5 
یادآور شــد:»این نرم افزار کمک می کند تا بررسی شود آیا 
الزم اســت درباره یک موضوع جلسه تشکیل شود یا اینکه 
می توان این موضــوع را در فضایی تعاملی بررســی کرد، 
ضمن اینکه حاضران و مدعوین جلســه را مــورد ارزیابی 
قرار داد. این نرم افزار به شــما امکان می دهد اگر قرار است 

در جلســه ای شرکت کنید، پیش از جلســه از موضوع آن 
آگاه شــوید و ببیند که آیا اصاًل نســبت به موضوع آگاهی 
دارید یا نــه. در چنین فضایی ممکن اســت یک نفر درباره 
صورت جلســه یک اظهار نظر کوتاه و کلی داشته باشد که 
می تواند در همیــن فضای تعاملی نرم افــزار، آن را مطرح 
کنــد و دیگر وقتی برای حضور در جلســه صرف نکند . این 
یکی از مزیت های مهم این نرم افزار اســت که به وســیله 
آن ســازمان ها می توانند بازدهی نیروهای کلیدی سازمان 
خــود را باالتر ببرند. در این فضا افــراد می توانند با دانش و 
آگاهی ای که نسبت به دیگران دارند پیشنهاد بدهند تا افراد 
متخصص تری به جلسه دعوت شوند. مستندات مربوط به 
جلسات را قبل از تشکیل جلسه با هم به اشتراک بگذارند تا 
افراد با دیدگاه بازتر و آگاه تری نسبت به دستور کار جلسه 
در آن حضور یابند و همان جا بتوانند یک جلسه را با حداکثر 

بازدهی برگزار کنند.«
توکلی با بیــان اینکه »در تولید این محصول با چالش هایی 
مواجه بودیم که با بررســی و تحقیق توانستیم آنها را مرتفع 
کنیم«، تصریــح کرد:»اولین هزینه ای کــه بابت مدیریت 
ریســک بازار به ذهن مان رســید این بود که با وجود موج 

گسترده استفاده از موبایل ها، تبلت ها و غیره اگر فقط نسخه 
وب این نرم افزار به بازار عرضه شــود ، محکوم به شکست 
است و ما باید نسخه اپلیکیشن موبایلی آن را نیز همزمان به 

بازار عرضه کنیم.«
او ادامه داد:»از طرف دیگر خودمان را مقید می دانستیم 
این اپلیکیشــن را کاماًل استاندارد ارائه کنیم؛ به همین دلیل 
به مزیت هایی در نرم افزار فکر کردیم تا به پربازده شــدن 
نرم افزارمان کمک کند . مثاًل دبیر جلســه بتواند همزمان 
صداها را ضبط کند، عکس بگیرد و آن را به دســتور جلسه 
متصل کند؛ بتواند حین برگزاری، صورت جلســه را آماده 

ما نزدیک به دو سال و نیم پیش، زیرساخت 
نسل جدید نرم افزارهایمان را در قالب دیدگاه 
5 معرفی کردیم. بعد از آن تالش کردیم بر اساس 
این زیرساخت محصوالت جدیدی را به این سبد 
بیفزاییم.  امسال ESS  )پیشخوان( و نرم افزار کارها و 
جلسات هم به این مجموعه اضافه می شوند
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کنــد و بالفاصله بعد از اتمام جلســه آن را منتشــر کند و 
نظرات بقیه حضــار را تهیه کند . این نرم افزار با مجموعه ای 
از امکانات خود این مزیت را در اختیار سازمان ها و ارگان ها 
قرار می دهد تا بتوانند یک جلسه را با کمترین هزینه از نظر 
نیروی انســانی و ســرمایه مالی برگزار کنند و در عین حال 

بتوانند به بیشترین بازدهی دست یابند.« 
توکلی یادآور شــد:»با توجه به اینکه دیدگاه یک را هکار 
به هم پیوسته نرم افزاری است و نرم افزارهای مختلفی را در 
حوزه های مالی، اداری، منابع انســانی، لجستیک و مدیریت 
فرآیندها شــامل می شود، از نظر ما کاماًل عملی است که در 
آینده ای نزدیک بتوانیم گزارش های ترکیبی بین سیستمی 
را به مدیران ارائه کنیم تا بتوانند ببینند هزینه های برگزاری 
این جلسات در بخش های مختلف اعم از هزینه نفر-ساعت 
کارکرد نیروی انسانی چقدر بوده است؛ و آیا نتایج برگزاری 

این جلسه ارزش هزینه انجام شده را دارد یا خیر.«
به گفته او راهکارهای مدیریتی که با اســتفاده از نرم افزار 
جلســات دیدگاه 5 در دســترس مدیران قرار می گیرد، 
می تواند تحــول شــگرفی در حوزه جلســات و مدیریت 

هزینه ها و افزایش بهره وری سازمان ها ایجاد کند .

نرم افزار کارها؛ تابلو آگاهی بخش برای مدیران
مدیر محصــول چارگون دربــاره نرم افــزار کارها، دیگر 
محصول جدید چارگون نیز گفت:»این نرم افزار قرار است 
فضایی در ســازمان ایجاد کند که افراد متناسب با وظایفی 
که بر عهده می گیرند بتوانند تیم های خود را تشکیل دهند، 
تیم هایــی که حتی ممکن اســت افــرادی از نقاط مختلف 
سازمان با تخصص های مختلف عضو آن شوند و در نهایت 
با کمک این نرم افزار به هدفی که تعیین شــده دســت پیدا 

کنند.« 

او ادامه داد:»روند کاری که در نرم افزار کارها دیده شده، 
فرآیند بســیار مدرنی اســت به طوری که به جای ساختار 
مدیریت پروژه  ای، ساختاری شــبیه شبکه های اجتماعی با 
رویکرد سازمانی دارد. مثاًل فرض کنید قرار است پروژه ای 
اجرا کنیم؛ با استفاده از نرم افزار کارها می توانیم پروژه را در 
مراحل مختلف و بین تیم های مختلف تقســیم کنیم. در این 
ساختار وظایف هر تیم مشخص می شود و هر کس می تواند 
متناسب با تخصصش در هر تیم عضو شده و برای انجام هر 

کاری در آن داوطلب شود.« 
به گفته توکلــی نرم افزار کارها در هر ســازمان تابلویی 
است در مقابل همه  مدیران سازمانی که می توانند از میزان 

پیشرفت پروژه آگاهی داشته باشند.

گفتمان سازمانی، نتیجه ای اثربخش
مدیر محصول چارگون تصریــح کرد:»نکته  مهمی که به 
عنوان یک نیازمندی در نرم افزار های جلســات و کارها 
مطرح شد این بود که ســاختاری ایجاد کنیم تا به وسیله 
آن بتوان گفتمان ســازمانی ایجاد کرد. برای این منظور 
ماژول جدیدی به عنوان یک ماژول زیرساختی طراحی و 
در دیدگاه 5 تولید شــد که می توان به وسیله آن در مورد 
هر مقوله ای، فضایی بــرای گفتمان ســازمانی به وجود 

آورد.«
توکلی یادآور شد:»ما نمی توانیم خودمان را از ترند جهانی 
که در تولید نرم افزار اســت جدا کنیم. بعد از شــبکه های 
اجتماعی و اپلیکیشــن های متفاوت، گوشی های هوشمند و 
غیره که موجب شده افراد به ارتباط مداوم و مستمر عالقه 
پیدا کنند، تالش داریــم از این امــکان ارتباطاتی موجود 
اســتفاده کنیم تا با ایجاد فضای گفتمان بین افراد  بردارهای 
آنان را با یکدیگر همســو کنیم و سطح اثربخشی افراد را در 

سازمان ارتقا دهیم.«
او افزود:»ممکن است فرهنگ کاری کشور ما هنوز به این 
سو نرفته باشــد اما فکر می کنم این چالشی بود که ۱۶ سال 
پیش هم در زمان ارائه نرم افزارهای تحت وب با آن مواجه 
بودیم. این برای ما خوشحال کننده است که چارگون همیشه 
تولیدکننده امواج مثبت در فضای نرم افزارهای ســازمانی 
اســت. یک روز اتوماســیون اداری تحت وب و بعد از آن 
اپلیکیشــن روی موبایل را تولید و راه را برای تولیدات سایر 
شــرکت ها و بهره برداری از فضای ایجادشده باز کردیم؛ به 
همین دلیل مطمئنم این امکان فرهنگ کاری ســازمان ها را 
تغییر خواهــد داد و به زودی شــاهد خواهیم بود که وجود 
محیــط گفتمان جزو نیازمندی های اساســی ســازمان ها 

شود.«

 با بررسی مجموعه ای از شواهد
 به این نتیجه رسیدیم که باید نرم افزاری

 تولید کنیم که نه تنها جلسات را مدیریت می کند
 و امکان تشکیل جلسه می دهد

بلکه فضایی به وجود آورد تا در آن، افراد جلسات 
خود را تشکیل ندهند 
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چیســت و چگونه کار می کند؟ قطعاً همه دیدگاه 
مشــتریان چارگون به خوبی می دانند این 
نرم افزار جامع چیســت و حداقل یکــی از بخش های آن را 
استفاده می کنند؛ اما شــاید بد نباشد به صورت جامع به این 

نرم افزار نگاهی بیندازیم.
دیدگاه یک سیستم مدیریت یکپارچه است که به صورت 
همزمان پنج حوزه اتوماســیون اداری، مدیریت فرآیند ها، 
مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و لجستیک را پوشش 

می دهد.

این نرم افزار تحت وب اســت و به همیــن دلیل می تواند 
راه حل مناسبی برای کلیه کارهای شرکت های بزرگ باشد. 
از سوی دیگر چارگون با اســتفاده از رایانش ابری این امکان 
را فراهم کرده است که شــرکت های کوچک نیز بتوانند از 

امکانات دیدگاه استفاده کنند.
گســتردگی شــرکت هایی که تاکنون از دیدگاه استفاده 
کرده انــد و همچنین تفــاوت ابعاد آنها نشــان می دهد این 
نرم افزار برای اســتفاده کلیه شــرکت های بزرگ و کوچک 

مناسب است.

نگاهی اجمالی به دیدگاه و پیاده سازی آن در شرکت های بزرگ و کوچک

همراه همه
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سازمان های بزرگ
بنگاه های کاری بزرگ معموالً دفاتر متعددی در یک شهر یا 
حتی نقاط مختلف کشور دارند. ارتباط میان این دفاتر و انتقال 
اسناد میان آنها همیشه یکی از معضالت سازمان های بزرگ 
بوده اســت. هزینه ای که این انتقال بــرای بنگاه های بزرگ 
اقتصادی دارد، گاهی غیرقابل تصور اســت و از سوی دیگر 
حجم کاغذهای مبادله شــده آن قدر زیاد است که نگهداری 

آنها خود به معضلی بزرگ تبدیل می شود.
چارگون به عنوان اولین شرکت در ایران که نرم افزارهای 
اداری تحت وب ارائه داده اســت، استفاده از دیدگاه را برای 
حل این مشــکل توصیه می کند. در دیدگاه کلیه قابلیت های 
نرم افزاری از طریــق وب و به صــورت single sign on در 
دســترس کاربر قرار می گیرد و بدین ترتیب ســازمان ها و 
بنگاه هایی که دفاتر متعددی دارند، می توانند با اســتفاده از 
یک ســرور مرکزی هزینه های خود را به شکل قابل توجهی 

کاهش دهند.
از سوی دیگر اســتفاده از پروتکل ECE می تواند یک راهکار 
برای برقراری ارتباط بین ســرورها و نرم افزارهای مختلف 
اتوماسیون اداری باشــد که  تبادل اطالعات بین سرورهای 
مختلف را تســهیل می کند. این پروتکل توســط چارگون 
پشتیبانی می شــود و در عین حال این شرکت برای مشتریان 
خود پیشــنهاد دیگری دارد که می تواند مشکالت و نواقص 

ECE را برطرف کند.

سینک سرور، ســرویس ویژه ارتباطاتی است که چارگون 
آن را در حــوزه مکاتبــات اداری پیشــنهاد می دهد. این 
سیستم گرچه شــباهت های عملکردی بسیاری با ECE دارد 
اما انتقال درخت پیگیــری نامه را می تــوان از قابلیت های 
کلیدی متمایزکننده آن برشــمرد. با استفاده از این سرویس  
هزینه های ناشــی از ورود چندباره اطالعات پایه سازمان که 
یکی از دغدغه های اصلی سازمان های  بزرگ به شمار می رود، 
به حداقل می رسد و امکان انتقال اطالعات هامش های مرتبط 

با نامه از سروری به سرور دیگر وجود خواهد داشت.
همچنین تجمیع اطالعات مالی یکی دیگر از امکانات ویژه 
مجموعه دیدگاه برای سازمان هایی با پراکندگی جغرافیایی 
متعدد است. ســرویس انتشــار کدینگ مالی، به سازمان 
امکان می دهد با تعریف متمرکز کدینگ و انتشــار آن روی 
سرورهای مختلف از یک سو و تهیه گزارش های تجمیعی از 

سوی دیگر، نبض حیات خود را در دست داشته باشند.
قابلیت ایجاد واحدهای عملیاتی در حوزه منابع انســانی و  
تعریف جمع دار برای مدیریت انبارهای غیرمتمرکز در حوزه 
لجستیک از دیگر امکانات دیدگاه است که جلوگیری از ورود 

چندباره اطالعات را امکان پذیر می سازد.

به این ترتیب چارگون با استفاده از ابزارهای در دسترس و 
درس آموخته ها و تجارب گذشته، راهکار جامع و کارآمدی با 
توجه به شرایط موجود در سازمان های مختلف ارائه می کند.

سازمان های کوچک
از مجموع آنچه گفته شد این طور استنباط می شود که نرم افزار 
دیدگاه را به خوبی می توان در سازمان های بزرگ پیاده سازی 
کرد اما شرکت های کوچک با تعداد نیروی انسانی کم چگونه 
می توانند از این سیستم استفاده کنند؟ به بیان دیگر شرکتی با 
بنیه مالی ضعیف نمی تواند هزینه های تامین سخت افزار برای 
نصب سیستم های اتوماسیون اداری را تامین کند و در همان 
حال، فضای کافی برای نصب این سخت افزارها ندارد. چنین 
شرکتی چگونه می تواند از مزایای سیستم های مکانیزاسیون 

اداری بهره مند شود؟
طبیعتاً راهکار چنین مشکلی استفاده از رایانش ابری است؛ 
جایی که شــرکت های کوچک تر می توانند بدون داشــتن 
ســخت افزارهای پرقدرت و زیاد، از خدمــات نرم افزاری 

بهره مند شوند.
شــرکت چارگون که از ابتدا نرم افزارهای خود را تحت 
وب ارائــه داده، امکان رایانش ابری را برای شــرکت های 
کوچک فراهم کرده اســت. در این ســرویس به ازای هر 
سازمان کوچک، یک پایگاه اختصاصی متشکل از پایگاه داده 
و منابع نرم افزاری مورد نیاز در دیتاسنتر شرکت چارگون 
در نظر گرفته می شــود. به این ترتیب این شرکت با حذف 
سربارها و به حداقل رساندن هزینه های مربوط به نگهداری 
سرور، تهیه نسخه پشــتیبان، به روزرسانی سخت افزاری 
و نرم افزاری ســرور، امکان بهره گیری از دســتاوردهای 
راهکارهای نوین نرم افزاری خود را در حوزه اتوماســیون 
اداری در اختیــار صنایع و شــرکت های کوچک قرار داده 

است.
همچنین با توجه به نیاز بســیاری از شرکت ها و سازمان ها 
در اســتفاده از پروتکل ECE، سرویس دیدگاه در ابر چارگون 
به عنوان یک  SAAS یا همــان Software As  A Service  به این 
پروتکل مجهز بوده و درگاه ارتباط برون ســازمانی را فراهم 

کرده است.
این ســرویس قابل پیاده ســازی در بســترهای ارتباطی 
مختلف شــامل DNSهای میزبانی شــده در اینترانت ملی، 
شبکه جهانی اینترنت،  شــبکه های ارتباطی داخلی است و با 
توجه به پهنای باند ارائه شــده از طرف شــرکت ها می تواند 

نیازمندی های حداقل ۲۰ کاربر را همزمان پوشش دهد.
در صفحات پیش رو پنج بخش اصلــی دیدگاه به صورت 

اجمالی معرفی شده اند 
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مجموعه نرم افزاری »دیدگاه« به مفهوم اتوماسیون در 
اداری از منظر نوینی نگریســته شــده که محدوده 
گســترده ای از تعامالت را دربر می گیرد و پاسخگوی حجم 
وســیعی از فرآیندهای ســازمان اســت. این مجموعه که 
کاربرد آن از مدیران ارشــد تا مجموعه کارکنان و مخاطبان 
خارجی تســری یافته،  از ضریب نفوذ باالیی در ســازمان ها 
برخوردار اســت. پوشش همه جانبه نیازهای کاربران توسط 
زیرسیســتم های این مجموعه، به ضمانت اجرایی و تمایل 

عموم کاربران به بهره گیری از آن افزوده است.
در حوزه اتوماســیون اداری مجموعه »دیدگاه«، عالوه بر 
پشــتیبانی کامل فرآیندها و تعامالت مورد نیاز برای تولید 
و گــردش نامه ها و مکتوبــات اداری، چرخه های مربوط به 
مدیریت زمان پرسنل، مدیریت کارها، جلسات و اطالعات 

سازمان نیز تحت پوشش قرار می گیرد.
در ایــن مجموعه،  امکانــات ارجاع کار و اطــالع از روند 
پیشرفت کارهای ارجاعی برای سطوح متفاوت مدیران میسر 
می شود. الیه یکپارچه کنترل کاربری نیز کارکرد بخش های 
مختلف سیســتم را در دو جنبه امنیــت اطالعات و حقوق 

دسترسی کاربران مدیریت می کند.
با اســتفاده از امکانات این مجموعه، دسترســی مدیران و 
ســایر کارکنان به چرخه عملیات روزمره و بررسی و تحلیل 
فرآیندهای سازمان فراهم می شــود. از سوی دیگر مستند 
شــدن روال ها و عملیات انجام شــده در طول فرآیندهای 
مختلف سازمان عالوه بر شفاف سازی، منجر به بهینه سازی 

فرآیندها و تشخیص نارسایی های احتمالی می شود.
دیدگاه در این حوزه با مدیریت زمان، پرســنل، مدیریت 
کارها، جلسات، اطالعات سازمان و مدیریت پروژه ها تعریفي 
نوین از اتوماســیون اداري ارائه مي کنــد. در این مجموعه، 
نرم افزارهاي متعــددي به صورت یکپارچه در کنار یکدیگر 
 e-Office قرار مي گیرد تا مجموعه را به ســوي یک سیستم
واقعي هدایت کند. از جمله خصوصیات ویژه حوزه اتوماسیون 
اداري دیدگاه ارائه تمامي ابزارها و زیرسیستم هاي مورد نیاز 
کاربران اداري )اعم از مدیران در کلیه سطوح، کارشناسان، 

اپراتورها و غیره( به صورت یکپارچه است.
حوزه اتوماسیون اداري دیدگاه مجموعه قدرتمندي برای 
انجام امور اداري و مدیریت چرخه مکاتبات بین ســازماني 

اســت، به  طوري که تمامي فعالیت ها نظیر روند تولید، ورود 
و ثبــت نامه، ارجاعات و حتي مدیریت پســت الکترونیکي، 
فرم ها و فکس هاي سازمان توسط سیستم به  صورت خودکار، 

یکپارچه و مستقل از زمان و مکان انجام مي شود.
در این حوزه الیه مدیریت گــردش کار، کلیه فرآیندهاي 
انتقال، داده ها و اطالعات را در سطح زیرسیستم هاي مختلف 
کنترل می کند. بدیــن صورت که مســتندات و فایل هاي 
ثبت شــده در هر یک از بخش ها با استفاده از قابلیت هاي این 

الیه، در سیستم کنترل مي شود.
امکان تعریــف فرم هاي متنوع و اتصــال آن به مدیریت 
گردش کار، ابزار موثــري براي مدیریت بــر فرآیندهاي 

سازمان است.
نرم افزارهای حوزه اتوماســیون اداری مجموعه »دیدگاه« 

عبارتند از:
ggپیامک 
ggایمیل 
ggفکس 
ggمدیریت اسناد 
ggمدیریت کارها 
ggمدیریت تقویم و جلسات 
gg مکاتبات 

نگاهی جامع به اتوماسیون اداری
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نقش بهینه سازی فرآیندهای حوزه نیروی اهمیت 
انسانی بر هیچ  کس پوشیده نیست. واضح 
اســت هرچه فرآیندهای این بخش روان تر و ســریع تر اجرا 
شــوند، رضایت شغلی بیشــتر برای کارکنان سازمان ایجاد 

می شود که بر عملکرد سازمان تاثیر مستقیم دارند.
چارگون با آگاهی از این مهم و شــناخت نیازهای ویژه این 
حوزه، کامل ترین مجموعه نرم افزاری مدیریت منابع انسانی 
را پدید آورده است.در سیستم های یکپارچه مدیریت منابع 
انسانی »دیدگاه«، تمامی امور مرتبط با سرمایه انسانی، از بدو 
اســتخدام تا اتمام خدمت و بازنشستگی را می توان مدیریت 
و کنترل کرد. آموزش، ارزیابی عملکرد و رفاه از فرآیندهایی 
هستند که اغلب در حوزه سیستم های مکانیزه یکپارچه به آنها 
پرداخته نمی شود، در حالی که دیدگاه نگاهی یکپارچه به این 

فرآیند ها دارد.
تنوع قوانیــن و ضوابط ســازمان های گوناگــون از دیگر 
چالش های این حوزه به شــمار می رود کــه قابلیت انعطاف 
بی نظیر راهکار نرم افزاری دیدگاه، سبب انطباق و بومی سازی 
آن متناسب با مقررات سازمان های دولتی، شرکت ها و کسب 
و کارهای گوناگون شده است. مجموعه صدها تجربه موفق در 

سازمان های مختلف گویای این ویژگی محوری است.
در مجموعه نرم افزاری دیدگاه، پرســنل ســازمان بدون 
واســطه تمامی تعامالت اداری خود را با سیســتم ها انجام 

می دهند. به این ترتیب عالوه بــر صرفه جویی قابل توجهی 
در منابع و هزینه های قابل توجه ســازمان، سرعت و شفافیت 

تعامالت نیز به میزان افزایش می یابد.
جمع آوري داده هاي گسترده پیرامون اطالعات پرسنل به 
عنوان اولین و مهم ترین گروه منابع، از طریق سیستم مدیریت 
منابع انساني )پرسنلي( میسر مي شود. این سیستم وظیفه حفظ 
و نگهداري و بهنگام سازي اطالعات مورد نیاز جهت مدیریت 
منابع انســاني را بر عهده دارد و به گونه اي است که پتانسیل 
عملکــرد دســتگاه هاي اداري مختلف با شــرایط و ضوابط 
گوناگون را دارد و دامنه عملکرد و انعطاف پذیري آن، بستري 

مناسب در حوزه هاي اداري عام و خاص را پذیراست.
همچنین این سیستم مرجعي براي اطالعات پرسنل جهت 
سایر نرم افزارهاي حوزه منابع انساني مانند حقوق و دستمزد یا 

سیستم حضور و غیاب محسوب می شود.
در این سیســتم امکان نگهداري کلیه ســوابق و اطالعات 
کارکنان از بدو استخدام تا زمان بازنشستگي همیشه موجود و 
در اختیار است و بر اساس فرآیندهاي جذب، تکمیل اطالعات 
پرونده، صدور انواع حکم یا قــرارداد، ماموریت یا مرخصي 
چرخه هاي مورد نظر را بر اســاس روال هاي سازماني به  طور 
اتوماتیک تحت پوشــش دارد. بدین صــورت که مي توان با 
انتخاب شخص مورد نظر در بایگاني الکترونیکي پرونده فرد، 
کلیه اطالعات، مستندات، تاریخچه ها، وظایف و کلیه سوابق 
گذشته پرسنل مورد نظر را مشاهده و گزارش های مورد نظر 

را دریافت کرد.
نرم افزارهــای حوزه منابع انســانی مجموعــه »دیدگاه« 

عبارتند از:
ggمنو سلف سرویس اداری 
ggنظرسنجی 
ggسیستم جامع رفاه 
ggنظام پیشنهادات 
ggارزیابی عملکرد 
ggتشکیالت سازمانی 
ggآموزش 
ggحقوق و دستمزد 
ggحضور و غیاب 
ggپرسنلی 

مدیریت منابع انسانی با یک نرم افزار



peivast.com

35 ویژه گردهامیی ساالنه چارگون  دی 1394  

نرم افزاری مدیریت مالی »دیدگاه«، با مجموعه 
ایجاد بستری یکپارچه کلیه فرآیندهای 
امور مالی سازمان را پوشــش می دهد. یکپارچگی موجود در 
حیطه کارکرد کلیه زیرسیستم ها، منجر به ایجاد محیط کاری 
کاماًل متصل می شود. در این محیط امکانات گسترده ای برای 
پوشش تبادل اطالعاتی میان عملیات تخصصی با سیستم های 
مالی و سایر سیستم های پردازش تراکنش )TPS( سازمان در 

دسترس خواهد بود.
حفاظت از اطالعات محرمانه سازمانی، جزییات اطالعات 
مالی و عدم داده ســازی در این حــوزه، از جمله موارد حیاتی 
برای ادامه بقا و موفقیت هر سازمان به شمار می رود. چارگون 
بــا تمرکز بر این نیاز و در جهت افزایــش امنیت و جلوگیری 
از سوءاســتفاده های احتمالی، راهکارهای الزم را پیش بینی 
کرده اســت. تبادل اطالعاتی یکپارچه میان زیرسیســتم ها 
باعث می شــود در گزارش های نرم  افزارهای متفاوت، فقط 
یک روایت از اطالعات به ازای هــر تراکنش عملیاتی وجود 
داشته باشــد. امکان کارکرد مستقل واحدهای زیرمجموعه 
سازمان بدون وابستگی عملیاتی با واحدهای باالدستی، از وجوه 
تمایز این سیستم اســت. باوجود استقالل واحدهای عملیاتی، 
در یک ارتباط اطالعاتی سلســله مراتبی واحدهای باالدستی 
همواره قادرند با هر یک از زیرمجموعه ها ارتباط برقرار کنند. 
همچنین امکانات گسترده تلفیق داده  ها، گزارش ها و اطالعات 

تجمیعی در مورد همه واحدهای پایین دستی یا گروهی از آنها را 
در اختیار قرار می دهد.قابلیت هاي هر سیستم مکانیزه ارتباط 
تنگاتنگ با فناوري و محیط تولید آن دارد. در گذشته منظور 
نهایي از طرح مساله مکانیزاسیون عملیات جاري سازمان ها، 
تسریع در انجام امور تکراري و افزایش دقت در انجام آنها بود. 
به عبارت دیگر وجه عملیاتي سیستم ها کاماًل بر وجه اطالعاتي 

آنها غلبه داشت.
دیدگاه حاکم بر ایجاد سیســتم هاي مکانیــزه تحت تاثیر 
شرایط زماني، تبعیت از چارچوب و روش هاي جاري را مقصود 
نهایي سیستم تلقي می کرد. به همین دلیل وظایف سیستم هاي 
الیــه پایین، نظیر حســابداري و غیره عمدتاً بــه انجام امور 
متعارف دفترداري و تهیه صورت هاي مالي ذي ربط محدود 
مي شد. در حالي که نگرش وسیع تر به موضوع، ایجاب مي کند 
هر سیســتم مکانیزه عالوه بر بهبود بخشیدن به روش هاي 
انجام امور جاري، امکان نظارت موثر بر روند عملیات و تامین 

نیازهاي اطالعاتي مدیریت را در این راستا عهده دار باشد.

نرم افزارهای این حوزه عبارتند از:
ggدریافت و پرداخت
ggخزانه داری
ggبودجه و اعتبارات
ggحسابداری مالی

مدیریت مالی با حفظ یکپارچگی
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مدیران به منظور اداره کارآمد انواع انبارها امروزه 
با پراکندگی جغرافیایی، کنترل دقیق ورود 
و خروج کاالها، پیگیری و رهگیری موجودی کاال و وضعیت 
اموال و دارایی های ثابت، نیازمند ابزار راهبردی و سیستم های 
کارآمد و متناســب با فناوری روز هســتند. با اســتفاده از 
نرم افزارهای حوزه لجســتیک »دیــدگاه«، امکان کاربری 
مســتقل در انبارهای غیرمتمرکز بــا پراکندگی جغرافیایی 
فراهم می شود و در کنار اســتقالل عملیاتی، امکان مدیریت 
مرکزی و دریافــت گزارش ها و اطالعات تجمیعی مورد نیاز 
در هر لحظه میسر اســت.همچنین با استفاده از زیرساخت 
پیشخوان کارکنان، کلیه پرسنل سازمان می توانند کارهایی 
مانند درخواست های خرید، انتقال کاال از انبار، فهرست اموال 
تخصیصی، اطالع رسانی و اخذ مجوزهای امور مرتبط با خود 

را از طریق میز کار الکترونیکی مشاهده، ثبت و پیگیری کنند.
اختصاص هزینه  های قابل توجه برای نگهداری کاال در انبارها 
همواره از چالش های مدیران ســازمان  ها بوده است. مجموعه 
نرم افزاری دیدگاه، مدیریت کارآمد موجودی کاال در انبارها 
و ارتباط خودکار با فرآیند تدارکات و ســفارش کاال را تسهیل 
می کند و از آنجا که سطح موجودی انبار و ذخیره ایمنی در نقطه 
بهینه و مطلوب در نظر گرفته می شود، کاهش هزینه ها موجب 
سودآوری سازمان می شود.فناوری شناسایی کاال، کنترل نقل و 
انتقال و قابلیت برقراری ارتباط و تبادل اطالعات با درگاه  های 

مختلــف مانند بارکدخوان، امکان مدیریــت دقیق تردد کاال 
در حجم گسترده تراکنش را میســر می کند و امکان دریافت 
گزارش های برخط را فراهم می سازد.با استفاده از نرم افزارهای 
حوزه لجســتیک »دیدگاه«، امکان اداره کارآمد انواع انبارها با 
پراکندگی جغرافیایی، کنترل گــردش، موجودی و موقعیت 
کاال و وضعیت اموال و دارایی های ثابت مهیا می شــود. در کنار 
استقالل عملیاتی، امکان مدیریت مرکزی و دریافت گزارش ها 

و اطالعات تجمیعی مورد نیاز در هر لحظه میسر است.
پیاده سازی دســتورالعمل ها و بخشــنامه  های کنترل و 
مدیریت اموال و ارسال گزارش های استاندارد در قالب نظام 
نوین اموال دولتی نیز از قابلیت های تخصصی این حوزه برای 

اجرا در سازمان های دولتی و دستگاه های اجرایی است.
تبدیــل و انتقال ماهیت موجودیت های تعریف شــده در 
هر یک از نرم افزارهای این حــوزه، در کنار نگرش متفاوت 
سیستمی، این مجموعه را به یک ساختار منسجم مبدل ساخته  
اســت. صدور مســتندات مختلف به صورت الکترونیکی و 
قابلیت تبادل این اســناد بین نرم افزارها سبب جلوگیری از 

دوباره کاری و ورود مجدد اطالعات می شود.
نرم افزارهای این حوزه عبارتند از:

ggانبار و حسابداری انبار
ggمدیریت اموال
ggخرید و تدارکات

مدیریت کارآمد اموال به سبک مدرن
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فرآیندهــای کســب  و کار )BPMS( مدیریت 
آمیخته ای از علم و هنر مهندســی و 
معماری ســازمان، چیدمان و به گردش درآوردن فرآیندها 
و اطالعات اســت. BPMS تنها مقولــه ای درباره روش های 
افزایــش تاثیر و بهره وری نیســت، بلکه دربــاره مدیریت 
زنجیره اتفاقات تاثیرگذار حاصل از تصمیمات و فعالیت های 

نامحدود افراد سازمان و مشتریان آن  است.
هرچند اغلب فرآیندهای شناخته شده سازمان ها با استفاده 
از نرم افزارهای مجموعه نرم افزاری دیدگاه از پیش طراحی 
شــده اند و بدون زحمت طراحی مجدد، مدیریت و هدایت 
می شــوند، وجود ابزاری پویا که به ســازمان توان مکانیزه 
کردن فرآیندهای خاص منظوره خــود را بدهد، الزمه یک 
راهکار منعطف و توانمند نرم افزاری است. شرکت چارگون 
با بیش از ۱5 ســال تجربه همکاری با مشتریان، نرم افزاری 
کارآمد با راهبری ســاده در کنار دیگر حوزه های مجموعه 
نرم افزاری دیدگاه، جهت مدل سازی فرآیند کسب و کار ارائه 
کرده است. کارایی و انعطاف پذیری باال در کنار سادگی این 
محصول سبب شده است امکان طراحی فرم ها و فرآیندها با 
سطوح پیچیدگی مختلف فراهم شود. همچنین جهت تولید 
هر نوع گزارش دلخواه در بخش هــای مختلف، ابزارهایی با 
کاربری ساده در دســترس کاربران قرار می گیرد و عملیات 

مدل سازی به سادگی قابل انجام است. 
یکپارچگی کامل این محصول با سایر بخش های مجموعه 
نرم افزاری دیدگاه، ســازمان را قادر می سازد تا به دور از هر 
گونه پراکندگی اطالعاتی و رابط کاربری، فرم ها و فرآیندهای 
خاص منظــوره خود را در دل راهکار دیــدگاه طراحی کند و 
از همان طریــق در اختیار کاربر نهایی قــرار دهد.مدیریت 
فرآیند کســب و کار، یک رویکرد مدیریتی نوین به منظور 
همسوســازی کلیه فعالیت های سازمان و در جهت جلب هر 
چه بیشتر رضایت مشتری اســت که با استفاده از فناوری و 
ابزارهای نوین اطالعاتی میســر می شود. یک فرآیند کسب 
و کار شامل شــبکه به هم پیوســته ای از فعالیت ها، با ارزش 
افزوده است که به منظور رسیدن به یک هدف واحد سازمانی، 
توسط مجریان مرتبط اجرا می شوند؛ از این رو هدف این نوع 
مدیریت، بهبود مســتمر فعالیت های سازمان است. چرخه 
حیات مدیریت فرآیند کسب و کار شامل مراحل، با اهداف 

زیر است:
gg طراحی: شناسایی فرآیندهای موجود و طراحی فرآیند

مطلوب
gg مدل سازی: شناخت زوایای مختلف فرآیند مطلوب و 

مدل سازی آن
ggنظارت: رهگیری و کنترل اجرای فرآیند 
gg بهینه ســازی: جمع آوری اطالعات طبقه بندی شده در 

خصوص کارایی فرآینــد و تصمیم گیری در خصوص 
روش های بهینه  کردن مستمر عملکرد آن

عالوه بر این به منظور پشتیبانی از چرخه حیات مدیریت 
فرآیندهــای کســب  و کار و تغییــرات اجتناب ناپذیــر 
سازمان ها، شرکت چارگون امکانات و ابزارهای کاربردی 
را در ســطح محصول یکپارچه خود در اختیار مشــتریان 
قرار می دهد کــه از آن طریق مدیران می توانند کســب  و 
کار ســازمان متبوع خود را به صورت سفارشی سازی شده 
راهبری کنند.سیســتم های مدیریت فرآیند کسب  و کار 
مجموعه نرم افزاری »دیدگاه«، شامل ابزارهای متعددی به 
منظور طراحی و مدیریت گردش فرم های سازمانی است. 
همچنین با در اختیار قرار دادن گزارش های متعدد ابزاری 
مطمئن جهــت نظارت بر اجرای فرآیند و تصمیم ســازی، 
تغییرات مورد نیاز به منظور بهینه  کردن فرآیندهای کاری 

سازمان محسوب می شود

مدیریت  فرآیندها، گام پایانی
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از نرم افزار جامع دیدگاه، شــرکت چارگون ســه جدا 
محصول دیگر عرضه کرده اســت که می توانند 

تکمیل کننده سبد خدمات این شرکت باشند.

دیدگاه همراه
رواج استفاده از تلفن های همراه هوشمند و تجهیزات کاربری 
قابل حمل، منجر به تغییر جدی در نگرش صاحبان کسب  و 
کار نسبت به ارتباطات، گردش اطالعات در سازمان ها و به 
تبع آن، فرآیندهای کاری شــده است. پاسخ چارگون به این 
نیاز، ایجاد بستری برای دسترسی به اطالعات بدون وابستگی 
زمانی و مکانی است که با ارائه اولین محصول قابل استفاده در 
تجهیزات همراه محقق شده است. »دیدگاه همراه« نسخه ای 
اســت از مجموعه نرم افزاری دیدگاه برای استفاده در تلفن 
همراه و تبلت که در گام اول با توجه به گســتردگی استفاده از 
دستگاه های مبتنی بر سیستم عامل اندروید، برای این بستر 
طراحی شد و در مراحل بعدی نسخه iOS آن نیز برای استفاده 
از طریق محصوالت شرکت اپل روی اپ استور قرار گرفت. 
در طراحی و پیاده ســازی این محصول لزوم در دسترس قرار 
دادن امکانات الزم برای رســیدگی به امور پرکاربرد روزانه 
همچون دریافت و مدیریت یادآوری ها، ارســال و دریافت 
پیام، رســیدگی به نامه ها، فرم های مرخصــی و ماموریت و 
گزارش های کارکرد از مهم ترین این قابلیت ها به عنوان یکی 
از موارد مهم مطرح بوده است. در سبد امکانات این نرم افزار، 
گزیده ای از قابلیت هــای کاربردی مجموعــه نرم افزاری 
»دیدگاه« قرار داده  شــده که نیاز مدیران به حضور در محل 
کار برای رسیدگی به مکاتبات و امور کارکنان ذی نفع را مرتفع 
کرده و انجام همه این کارها را با استفاده از تلفن همراه یا تبلت 

از هر مکان و در هر زمان مهیا ساخته است.

جمع دار همراه در یک نگاه
رونــد نگهــداری و ردیابی امــوال و دارایی ها همــواره از 
دغدغه های اصلی ســازما ن ها و امنای اموال بوده و با وجود 
دستورالعمل های مشخص در قالب صورت برداری اموال و 
نرم افزارهای کمکی همیشــه در عمل، سختی ها و معضالت 
فراوانی در ســازمان ها ایجاد می کند. شــرکت چارگون به 
عنــوان اولین ارائه کننــده نرم افزار جمع دار امــوال بر پایه 

اندروید برای شناسایی و رفع مغایرت اموال سازمان، ارتباط 
با نرم افزار اموال مجموعه نرم افزاری »دیدگاه« را امکان پذیر 
ساخته است. این نرم افزار ضمن تسهیل روند انجام عملیات 
صورت برداری، امکانات وسیع و بسیاری در اختیار کاربران و 

امنای اموال سازمان ها قرار داده است.
جمع دار همــراه به عنوان ابــزار مکمل نرم افــزار اموال 
»دیدگاه« با هدف مدیریت و جمــع آوری اطالعات اموال، 

روی انواع موبایل ها و گجت ها تولید شده است.
جمع دار همراه امکانی فراهم می کنــد که امین اموال با در 
دست داشــتن موبایل و با استفاده از نرم افزار جمع دار همراه، 
امکان حضور در محل های استقرار تعریف شده و ثبت یا اسکن 
بارکد آن مکان را خواهد داشــت. پــس از آن ضمن ثبت یا 
اسکن بارکد مسئول مال، شروع به جمع آوری اطالعات اموال 
شخص مورد نظر با استفاده از خواندن بارکد اموال کرده و در 
نهایت اقدام به شناسایی و ثبت مغایرت های موجود در اموال 
سازمان و انتقال آنالین اطالعات به سرور دیدگاه برای رفع 

مغایرت و انجام عملیات های الزم می کند.

پایشگر
آمارها نشــان می دهد بســیاری از مشــکالت اعالمی از 
سازمان های مشتری قابل پیشگیری است و طی فرآیندهای 

کم هزینه تری می توان از وقوع آنها جلوگیری کرد.
از این رو شــرکت چارگون با اتخاذ رویکرد پیشــگیرانه، 
نرم افــزار »پایشــگر« را به عنــوان نرم افــزاری جانبی به 
منظور تســهیل فرآیندهای نگهداری و پشتیبانی مجموعه 
نرم افــزاری »دیدگاه« تولید کرده اســت. با نصب نرم افزار 
پایشگر، ســرورهای دیدگاه دائماً در حال پایش خواهند بود. 
این پایش شــامل بررسی مداوم وضعیت اســتفاده از منابع 
job ،سخت افزاری، بررسی سرویس های مختلف نرم افزاری

های برنامه ریزی، مــوارد امنیتی نظیر  فایروال، ضدویروس 
و غیره اســت که عملکرد دیدگاه به کارکــرد صحیح آنها 
بســتگی دارد. چنانچه نرم افزار تشخیص دهد هر یک از این 
منابع ممکن اســت دچار وضعیت غیرمنتظره ای شــوند یا 
روند استفاده از آنها غیرمعمول باشد، مدیر سیستم از طریق 
ارسال ایمیل و پیامک مطلع می شود و می تواند به آن موضوع 

رسیدگی کند

سه محصول تکمیلی
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جایگاهمشتریدرفرهنگسازمانیما

فرزاد رحامنی
مدیرعامل رشکت چارگون

ســاالنه برگزاری  گردهمایــی  پنجمیــن 
مشــتریان بهانه ای شده تا از امید ها 
و تالش های چارگون برای خدمت و همراهی با شــما سخن 
بگویم. برای من که از هر فرصتی جهت ارتباط با مشــتریان 
استقبال می کنم، فراهم شــدن این موقعیت شانس بزرگی 
اســت. واقعیت این اســت که چارگون هم مثل هر اجتماع 
دیگری دارای فرهنگی ســازمانی اســت که به آن افتخار 
می کنیم و همواره می کوشیم با مراقبت از این فرهنگ، آن را 
بهتر و غنی تر پرورش دهیم. در این فرهنگ، »مشــتری« از 
باال ترین قدر و منزلــت در نزد کارکنان چارگون برخوردار 
اســت و این را می توان به سادگی در تعامالت و رخدادهای 
روزانه چارگون لمس کرد. کافی است یک روز در چارگون 
حضور داشــته باشید و جلســات، مکالمات تلفنی، ایمیل ها 
و نامه هــا و بحث های چالشــی میان همــکاران تیم های 
مختلف چارگــون را رصد کنید. همین فرهنگ ســازمانی 
به ما می گویــد هیچ چیزی به اندازه خوشــحالی و رضایت 
مشتری، همکاران چارگون را در حوزه کار روزانه خوشحال 
نمی کند. آنها بهترین خاطرات روزهای کاری خودشــان را 
روزهایی می دانند که یک کار فوق العاده تاثیرگذار منجر به 
رضایت مشتری شــده است. و خالصه مجموعه این حقایق 
گویای این است که مشتری در فرهنگ سازمانی ما جایگاه 
ویژه ای دارد، رسیدگی به او دارای ارزش باالیی است و جلب 
رضایت او بیشــترین انرژی را به افراد و تیم های چارگون 
منتقل می کنــد. با توجه به اهمیت این موضوع، نخســتین 
چیزی که همکاران جدید در چارگون با آن آشنا می شوند، 
فرهنگ مشــتری مداری و رویکرد ما در رسیدگی به امور 

مشتری است. 
 در چارگون فضای صمیمانه ای وجود دارد که فشــردگی 
کار ها و پیچیدگی هایی را که بخشی از ماهیت کاری ماست، 
برای همــکاران جذاب می کند و کمــک می کند بهترین ها 
را برای مشــتریان مان انجام دهیم. مــا عالقه داریم ضمن 

رعایت اصول حرفه ای، با مشتریان هم این تعامل صمیمانه و 
نزدیک را داشته باشیم که بدون شک هم به رسیدگی سریع 
و درست به مشتریان کمک بیشــتری می کند و هم فضای 
گفت وگو میان دو طرف را تسهیل می بخشد. خدا را شاکریم 
و از مدیران و کارکنان مشــتریان مان   نهایت تشکر را داریم 
که با استقبال از رخدادهای آموزشی، سمینارهای منطقه ای 
و گردهمایی های ساالنه، کمک کرده اند تا حدود زیادی به 
این هدف دست یابیم. گردهمایی های ساالنه چارگون کاماًل 
هدفمند و با امید به ایجاد ارتباط دوسویه با مشتریان برگزار 
می شوند که تداوم آن و برگزاری پنجمین گردهمایی، نشان 

از تاثیرگذاری آنها دارد. 
در این گردهمایی ها، مشــتریان چارگون بی واسطه و خارج 
از ارتباطات و مراودات روزمــره از نزدیک با پیمانکار خود و 
محصوالت و خدمات جدید او آشــنا می شوند. عالوه بر این 
در همین فضا زمینه ای برای آشنایی هر چه بیشتر مشتریان 
با یکدیگر ایجاد می شــود. آنهــا در این فضــا فرصت پیدا 
می کنند تجربیات خود را با هم به اشتراک بگذارند. شروع به 
شبکه سازی می کنند و در   نهایت زنجیره  ارزشمندی را تشکیل 

می دهند که همه از آن برنده بیرون می آیند. 
از ســوی دیگر، ما همواره معتقدیم مشتری باید در فرآیند 
خلق محصوالت و خدمات چارگون مشــارکت جدی داشته 
باشــد. به همین دلیل چندین سال اســت مفهوم جدیدی به 
نام »هم آفرینی با مشــتریان« به ادبیات چارگون اضافه شده 
که خــود را موظف می دانیــم این مفهوم را از ســطح حرف 
خارج کنیم و در عمــل به آن بپردازیــم؛ چنان که محصول 
جدید و نوآورانه اتوماســیون اداری دیــدگاه ۵ زاییده همین 
هم آفرینی، مشارکت فکری و ایده پردازی نمایندگان بسیاری 
از مشتریان بوده اســت. این روندی است که چارگون همواره 
در خلق کوچک ترین و جزیی ترین محصول و خدمات خود تا 

بزرگ ترین شان به آن پایبند بوده است. 
همین باور و رویکرد، ما را نســبت به برگزاری کارگاه های 
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هم آفرینی با مشتریان پیش برد به طوری که در این کارگاه ها 
که آخریــن آن، همین یک ماه قبل برگزار شــد، نمایندگان 
مشتریان نســبت به انتظارات و خواسته هایشان، چارگونی 
مطلوب را ایده پردازی کردند که امیدواریم بتوانیم به بخشی از 

راهکارهای ارائه شده در آن دست یابیم. 
از بعد تنوع مشــتریان نیز الزم می دانم تصویری خدمت 
شــما ارائه کنم. واقعیت این است که چارگون توانسته طیف 
متنوعی از کســب و کارهــای ایرانی اعــم از بخش دولتی 
و خصوصی را جذب کند. شــاید پنج سال پیش، کفه ترازوی 
مشتریان چارگون به نفع مشــتریان دولتی پایین می آمد؛ اما 
امروز با تدابیر و سیاســت هایی که اتخاذ کرده ایم، به جرات 
می گویم توانســته ایم تعادل تقریباً برابری را میان مشتریان 
عرصه دولتی و خصوصی خود ایجاد کنیم که صنایع کوچک 
و بزرگ در حوزه های مختلف مــس، فوالد، بانکداری، بیمه، 
فناوری اطالعات، بهداشــت و درمــان و خدمات عمومی، 
خدمات مهندســی، مراکز آموزشی و دانشــگاهی و غیره را 
دربر می گیرد. پاســخگویی به این طیف گسترده از مشتریان 
در نقاط مختلف کشور نشــان دهنده قابلیت های گسترده و 
انعطاف پذیر در نرم افزار ها و همچنین توانایی عملیاتی شرکت 
در قبال مشــتریان عزیز است که دستاوردی مشترک برای 

چارگون و مشتریانش به شمار می رود. 
در پایان الزم می دانم از حمایت تمامی مدیران و کار شناسان 
مشــتریان صمیمانه قدردانی کنم و ایــن را عرض کنم که 
خدمت رسانی به مشتریان همواره نیازمند تحول، ارتقا و بهبود 
مستمر اســت؛ راه ســختی که به خوبی طی این سالیان آن را 
آموخته و اجرا کرده ایم و این اطمینان را می دهم که به مصداق 
بیت زیبا و پرمغز »ما زنده به آنیم که آرام نگیریم--- موجیم 
که آسودگی ما عدم ماست« هیچ گاه در این راه تعلل و سستی 
به خودمــان راه نخواهیم داد و رضایت خاطر و خوشــحالی 

مشتریان را با هیچ چیز عوض نخواهیم کرد. 
ارادتمند همه شما

چارگون و مشتریان

نرم افزارهــای ســازمانی در ایران کم کم به ســمت بازار 
اشــباع شــدن می رود. به خصوص در شــرایطی که 
رکود اقتصادی بر ایران سایه انداخته و شرکت های جدید کمتری 
تاسیس می شوند. از ســوی دیگر برخی از شرکت های نرم افزاری 
کوچک تر، همیشــه قواعد بازی را رعایت نمی کنند و بدین ترتیب 
نگه داشتن ســهم بازار برای شــرکتی مانند چارگون، سخت تر از 

پیش شده است.
 در همین حــال زمانی که چارگــون نرم افزارهای خود را تحت 
وب به بازار فرســتاد، در این زمینه پیش گام بــود اما اکنون دیگر 
تنها بازیگر این میدان نیســت. شــاید با توجه به این دالیل باشد 
کــه چارگون تالش کرده همچنان بر لبه فنــاوری حرکت کند و با 

عرضه نرم افزار دیدگاه همراه، خود را متمایز از دیگران سازد.
همزمــان این شــرکت تــالش کــرده سیاســت های فروش 
محصوالت خــود را متفــاوت از دیگر شــرکت های تولیدکننده 
نرم افزارهای سازمانی تعریف و با اســتفاده از راهکارهایی جدید و 
ارائه راه حل های مختلف، مشــتریان قدیمی خود را حفظ کند و بر 

تعداد آنها بیفزاید.
ســبد ۳۲ محصول چارگون که بــا ویژگــی یکپارچگی عرضه 
می شود، یکی دیگر از راهکارهای این شرکت برای حضور جدی در 
بازار است. شاید تا چند سال پیش همگان چارگون را به عنوان یک 
شــرکت تولیدکننده نرم افزارهای اتوماسیون اداری می شناختند 

اما اکنون چنین نیست.
در کنار تمام اینهــا، خدمات فرتر از چارچــوب زمان چارگون 
به مشتریان باعث شده بسیاری از مشــتریان بزرگ این شرکت، 
وفاداری خود را حفظ کنند که چنین مشخصه ای برای یک شرکت 

نرم افزاری در بازاری که شرح آن رفت، بسیار مهم است.
اکنون چارگون بیش از ۱۲۰۰ وزارتخانه، ســازمان و شــرکت 
دولتی و خصوصی را به عنوان مشــتری خــود می بیند که می توان 
آنها را در شــش دســته کلی به ایــن صورت تقســیم بندی کرد: 
سازمان ها و ارگان های دولتی، موسسات آموزش عالی، موسسات 
مالی- بانک ها، تولیدی، صنعتی، خدماتی و پخش، پروژه های ملی و 

سرمایه گذاری و هلدینگ.
تعداد باالی این مشــتریان موجب می شــود نتــوان با همه آنها 
گفت وگو کرد. در ادامه با دو مشتری قدیمی و بزرگ چارگون که در 

سطح ملی فعالیت می کنند، گفت وگو کرده ایم 

برخورد نزدیک از نوع چهارم
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شما در این واحد فناوری اطالعات چه کارهایی انجام 
می دهید؟

فناوری اطالعات، ارتباطــات ایمنی بخش مخابرات، 
سیستم ERP و SAP شــرکت پتروپارس را ما مدیریت 

می کنیم.
چند پرسنل در این واحد دارید؟

حدود ۱۷ نفر، البته اگر ERP را هــم در نظر بگیریم در 
مجموع حدود ۲۲ نفر هستیم.

فناوری اطالعات کل مجموعه پتروپارس در سراســر 
کشور را این واحد مدیریت می کند؟

بله. پتروپارس یک مجموعه هلدینگی است که از یک 
شــرکت مادر و پنج زیرمجموعه تشــکیل شده و کل 
خدمات ICT آن به  صورت متمرکز از طریق یک واحد 

انجام می شود.
از کدام نرم افزار چارگون استفاده می کنید؟

نرم افزار اتوماســیون اداری چارگون و نرم افزار منابع 
انسانی آن که شامل بخش کارگزینی، حضور و غیاب و 

حقوق و دستمزد است.
از چه سالی شروع به استفاده از هر کدام کردید؟

اتوماســیون اداری را ســال ۸۶ خریدیم و به تدریج 
ابتــدا در واحد آی تی از آن اســتفاده کردیم تا ســال 
۸۸ که دو ســه واحد دیگر از جمله واحد منابع انسانی 
و برنامه ریزی را هم درگیر آن کردیم. از ســال ۹۰ در 
ســطح کل ســازمان از آن به صورت فراگیر استفاده 
می کنیم. نرم افزار منابع انســانی را هم تقریبًا از ســال 
۸۹-۸۸ خریــداری کردیم و چــون کاربر نهایی اش 
مشــخص بــود و کل ســازمان را درگیــر نمی کرد، 

بالفاصله آن را عملیاتی کردیم.
نرم افزار اتوماســیون اداری در حــال حاضر در چند 

زیرمجموعه شرکت استفاده می شود؟
در کلیه واحد ها، پروژه ها و زیرمجموعه های شــرکت 

استفاده می شود.
حدوداً در چند نقطه استفاده می شود؟

ما چون یک شــرکت پروژه محور هســتیم، موقعیت 
جغرافیایی مان مدام در حال تغییر اســت. مثاًل در یک 
مقطعی در بوشهر سایت عملیاتی داشتیم، االن نداریم 
یا در جزیره قشم کارگاه داشتیم، دیگر نداریم. بنابراین 
مدام تعداد این نقاط کم و زیاد می شود. در حال حاضر 
در کلیه دفا تر تهران  که شــامل ســه ساختمان متصل 
به هم است، در شــرکت POMC  ما در عسلویه، پروژه  
عملیاتی فاز ۱۲ و ۱۹ کنــگان و همچنین در دکل های 
دریایی مان در پارس جنوبی از سیســتم اتوماســیون 

اداری چارگون استفاده می کنیم.
چند کاربر دارید؟

حدود ۱۲۰۰ کاربر داریم.
عالوه بــر محصــوالت شــرکت چارگــون از کدام 

نرم افزارهای جامع استفاده می کنید؟
اصلی ترین نرم افزاری که اســتفاده می کنیم و در حال 
توســعه آن هســتیم، ERP SAP؛ یک نرم افزار آلمانی 
جامع و گسترده  است که به طور یکپارچه و متمرکز در 
سطح کل شرکت ها و پروژه هایمان استفاده خواهد شد 
تا کل فرآیندهای ســازمان را منهای بخش مکاتبات 

اداری تحت پوشش قرار دهد.
چند کاربر خواهد داشت؟

هنوز در حال توسعه آن هســتیم اما فعاًل فقط آن را در 
دو شرکت پیاده سازی کرده ایم که حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ 

کاربر دارد.
با توجه به جابه جایی مــداوم پروژه های پتروپارس در 

گفت وگو با مسعود مشفق؛ مدیر فناوری اطالعات پتروپارس

ارتباطاتبراینفتوگاز
نرم افزار چارگون کاربران متعددی از سازمان های مختلف دارد اما شاید بتوان یکی از مهم ترین کاربران آن را شرکت پتروپارس دانست؛ 
شرکت هلدینگ معظمی در حوزه صنایع نفت و گاز که پروژه های متعددی در اقصی نقاط کشور دارد. از آنجا که بحث مرتبط سازی این 
نقاط از اهمیت حیاتی نه تنها برای پتروپارس بلکه برای کشور برخوردار است، به سراغ مسعود مشفق مدیر فناوری اطالعات این شرکت 
در ســعادت آباد تهران رفتیم تا ضمن آشــنایی با نحــوه فعالیت دفتر فناوری اطالعات پتروپــارس، از تجربه کاربری آنهــا با نرم افزارهای 

چارگون و دالیلی که باعث شد چارگون را انتخاب کنند، مطلع شویم.
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مناطق مختلف کشــور، استفاده از نرم افزار اتوماسیون 
اداری چارگون که تحت وب است و نیاز به سرور دارد، 

برای شما مشکلی به وجود نمی آورد؟
یکی از الزامات و پیش شــرط های ما برای به کارگیری 
سیستم های اطالعاتی این است که در صورت امکان، 
تحت  وب باشد چرا که به لحاظ جغرافیایی پراکنده کار 
می کنیم و دفا تر ســتادی ما با مناطــق عملیاتی فاصله 
زیادی دارنــد. زمانی در کشــورهای دیگر هم پروژه 
داشــتیم و فعالیت می کردیم و پیش بینی می شود در 
آینده نیز پروژه های مشابهی در خارج از کشور داشته 

باشیم.
جابه جایی مداوم سرور، کار شما را سخت نمی کند؟

عماًل سرور جابه جا نمی شود. ســرورهای ما غالبًا در 
تهران متمرکز هســتند البته به غیــر از برخی موارد 
خاص. این بســتگی به معماری نرم افزاری دارد که از 
آن اســتفاده می کنیم. در معماری و طراحی نرم افزار 
اتوماســیون اداری چارگون امکان توزیع ســرور ها 
در مناطــق جغرافیایی دیده شــده اســت بنابراین 
می توانیم ریســک بعد مســافت را کاهش و سرعت 
را افزایش دهیم. عالوه  بر این به دلیل اینکه شــرکت 
ما زیرساخت  ارتباطی مناســبی بین مناطق عملیاتی 
و دفا تر ستادی برقرار کرده، مشــکلی از نظر ارتباط 
کاربر نهایی در مناطق عملیاتی با ســرورهای مستقر 

در تهران نداریم.

این زیرساخت روی اینترنت است یا شبکه خودتان؟
به دلیل اینکه به  صورت آنی ارتباط را برقرار می کنیم 
و قطع شــدن حتی چند دقیقــه ای آن می تواند تبعات 
سنگینی برای سازمان داشته باشــد، شرکت اهمیت 
زیادی برای بحث ارتباط قائل شــده و سرمایه گذاری 
خوبی روی آن کرده تا از کانال هــای ارتباطی موازی 
استفاده کنیم و تحت هر شرایطی مطمئن باشیم حداقل 

یکی از این لینک ها برقرار خواهد بود.
ارتباطــات را در چند الیه تعریــف کرده ایم یعنی هم 
از شــبکه NPLS مخابرات و هم از ارتباطات اینترانت 
ملی در کنار اینترنت استفاده می کنیم؛ عالوه بر این به 
علت نبود خط تلفن و موبایــل و اینترنت در دکل های 
حفاریمان در دریا و ضرورت ارســال لحظه ای الگ ها 
به کار شناســان در تهــران، با اســتفاده از ارتباطات 
ماهواره ای خودمان یک کانکشن مستقل با آنها برقرار 

کرده ایم.
آیا تا به  حال خود نرم افزار چارگون قطع شده است؟

بله. غالبًا این مشکل زمانی پیش  می آید که ما سرور ها 
را به روزرســانی کنیم. طراحی پنج شش سرور ما روی 
نرم افزارهای چارگون اســت و بار ترافیک شــبکه ای 
روی آنها توزیع می شود. چون حجم اطالعاتی که روی 
آنها تبادل می شود سنگین اســت هنگام به روزرسانی 
سرور ها تا یکی دو روز با اختالالتی در برقراری ارتباط 
میان ســرور ها در تهران یا در ارتباط سرور ها با مناطق 
عملیاتی مواجه می شویم. در سایر موارد طی سال های 
اخیر مشکل چندانی نداشته ایم. البته در سال های ۹۱-
۸۹ که تازه از این سیستم اســتفاده می کردیم درصد 
قطع  شدن بیشتر بود و ســرور ها هفته ای یک یا دو بار 
دچار مشکل می شــدند و نیاز به باز شروع داشتند که 
از شرکت چارگون می آمدند و عیب یابی و رفع اشکال 
می کردند اما ظرف سه ســال اخیر میزان در دسترس 
بودن ســرویس های نرم افزاری چارگون بســیار باال 

رفته است.
حجم مکاتباتی که روی سیســتم اتوماســیون انجام 

می شود در حال حاضر چقدر است؟
تعــداد نامه های جدیدی که به صــورت روزانه ثبت 
می شــود حدوداً 4۰۰، ۵۰۰ نامه اســت که تعداد هر 
کدام از آنها با گردش در ســازمان و ارجاعاتی که داده 

می شود، حالت تصاعدی می یابد.
در نرم افزار منابع انسانی حجم اطالعات چقدر است؟

ما از این سیســتم در دو شــرکت اســتفاده می کنیم 
که حاوی اطالعــات مربوط به پرســنل ۸۰۰ نفری 
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آنهاست.
برای اتوماســیون اداری، قبل از چارگــون از نرم افزار 

دیگری هم استفاده می کردید؟
خیر اولیــن تجربه ما در اتوماســیون اداری، نرم افزار 
چارگون بود اما در خصوص نرم افزار منابع انسانی قبل 

از چارگون با شرکت های دیگری هم کار کرده بودیم.
علت انتخاب چارگون چه بود؟

سعی کردیم بهترین را انتخاب کنیم.
 شناختی از ســایر نرم افزارهای این بازار داشتید؟ چه 

عاملی باعث آشنایی شما شد؟
من خودم در اتوماسیون اداری، تجربه شخصی داشتم. 
اعضــای تیمی هم کــه چارگون را انتخــاب کردند با 
توجه به تجــارب کاری خود در حــوزه آی تی و کار با 
نرم افزارهــای دیگر، مقایســه ای میــان محصوالت 
مطرح در کشور انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که 

نرم افزار چارگون بهتر و قوی تر است.
با توجــه بــه تحــت  وب بــودن نرم افزارهایی مثل 
اتوماسیون اداری، به نظر شما خود نرم افزار مهم است 

یا مدل نصب و راه اندازی آن؟
مهم تر از این دو، بحث پشــتیبانی اســت. قابلیت های 
خود نرم افــزار هم خیلی مهم اســت. فرآیند نصب و 
راه اندازی یک تاریخ شــروع و پایانــی دارد. نمی توان 
گفت کدام مهم تر اســت. هم خود نرم افزار، هم نصب 
و هم پشتیبانی هر ســه شرط الزم برای موفقیت نهایی 
کار هستند. هر یک از این عوامل اگر بخواهند سازمان 

را دچار مشکل کنند، باعث شکست کار می شوند.
در صورت ارائه نسخه جدیدی از نرم افزار اتوماسیون 
اداری چارگون در همایش امســال این شرکت، به نظر 
شــما چه امکاناتی باید به آن افزوده شود تا روند کار 

تسهیل شود؟
هر نرم افزاری محدودیت های خاص خودش را دارد. 
خواسته های مشتری هم در گذر زمان همگام با رشد و 
ارتقای سیســتم، مدام در حال تغییر و رشد است و این 
روند هرگز پایانی ندارد. بنابراین امکانات بسیار زیادی 
وجود دارد که اگر در نســخه جدید اضافه شود، بهتر 
است. البته سیستم اتوماسیون چارگون از سال گذشته 
نســخه جدیدی تحت عنوان »نسخه ۵؛ دیدگاه« ارائه 
کرده که ضمن داشــتن قابلیت های خیلی بهتر و بیشتر 
نسبت به نســخه ای که ما اســتفاده می کنیم، به نظر 
می رسد معایب نسخه قبلی را نیز در آن برطرف کرده 
اســت. اما چون هنوز از این نسخه اســتفاده نمی کنیم، 
امکاناتی کــه االن درباره اش حرف می زنم کمبود های 

نسخه قبلی آن است. 
چرا هنوز از نسخه جدید استفاده نمی کنید؟

هر محصول جدیــدی که به بازار می آیــد تا مدت ها 
باگ هایی دارد؛ به همین دلیل ترجیح دادیم نرم افزار به 

بلوغ بیشتری برسد.
همچنین به دلیــل اینکه کل ســازمان از پایین ترین تا 
باال ترین ســطح آن از سیســتم اتوماســیون چارگون 
اســتفاده می کنند و با توجه به تغییرات سنگینی که در 
اینترفیس و محیط کاربری نســخه پنجم اعمال شده، 
زیر بار ریسک این تغییر نرفتیم. عالوه  بر این مشکالت 
پیاده ســازی آن هم وجود دارد و اینکه همکاران ما به 

نسخه قبلی عادت کرده اند.
واحدی برای آموزش نحــوه اســتفاده از نرم افزار ها 

دارید؟
شــرکت پتروپارس یک واحد آمــوزش زیرمجموعه 
واحد منابع انســانی دارد اما در خصوص فعالیت های 
آموزشی مرتبط با سیســتم های نرم افزاری برای کل 
پرسنل مستقیمًا خود واحد آی تی برنامه ریزی و اقدام 

می کند.
تا به حــال به این فکــر افتاده اید که توســعه دهنده و 

برنامه نویس خودتان را داشته باشید؟
عماًل داریم اما چندین ســال اســت که استراتژی کلی 
سازمان ما این اســت که تا وقتی مجبور نباشیم، فقط از 
سیستم ها و پکیج های آماده استفاده کنیم؛ چون تجربه 
ما این بوده که در حوزه نرم افزار برون ســپاری کردن 
بهتر، سریع تر و به صرفه تر است و دردسرهای کمتری 
در بلندمدت برای ما در پی خواهد داشت ولی در برخی 
مواقــع نیازهای خاصی بــه وجود می آید یــا به علت 
حساس بودن موضوع، در برخی از حوزه ها قصد ایجاد 

وابستگی به خارج از سازمان را نداریم.
بزرگ تریــن چالش یک شــرکت نرم افــزاری مثل 

چارگون چه می تواند باشد؟
بزرگ ترین چالش شرکت هایی که سرمایه اصلی آنها 
نیروی انسانی است، حفظ این نیرو ها، ایجاد انگیزه و باال 

نگه داشتن کارایی آنهاست.
با توجه به بحث مهاجرت نیروی انســانی حوزه آی تی 
به خارج از کشور و نیز به ســبب رقابت هایی که میان 
شــرکت های مختلف نرم افزاری وجود دارد، نیروهای 
کارآمــد و پرتوان خواهــان زیادی دارنــد، بنابراین 
برخالف ســایر شــرکت ها، جایگزینی نیروی انسانی 
در شــرکت های آی تی گران تر است و زمان بیشتری 

می برد 
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شــما از کدام یک از نرم افزارهای چارگون اســتفاده 
می کنید؟

از سیستم اتوماسیون اداری. 
از چه سالی؟

از سال ۸۸. 
برای چه کاری از آن استفاده می کنید؟

دانشگاه پیام نور به دلیل گستردگی در کل کشور، حجم 
مکاتبات اداری بسیار باالیی دارد. ما پیش از این سیستم 
اتوماســیون اداری، روزی یکی دو وانت  نامه به استان ها 
توزیع یا از آنها دریافت می کردیم. بنابراین حجم عظیمی 
از کارهای اداری مــا در این مکاتبات بود. به همین دلیل 
به دنبال سیســتمی بودیم که این حجم از مکالمات ما را 
در کل کشور پوشــش دهد. در عین حال بخشنامه ها یا 
مواردی داشتیم که خیلی ســریع باید ارسال می شد؛ به 
کمک این سیستم توانستیم تا حدود خیلی زیادی این کار 

را انجام دهیم. 
االن این نرم افزار در کل کشور نصب شده؟

بله، حدوداً در ۵۲۰ نقطه در سطح کشور در تماس است. 
چند کاربر دارد؟

در حدود ۱۵ هزار کاربر در کل کشور دارد. 
در شهر تهران چند نقطه دارید؟

یکی ســازمان مرکزی که به عنوان اصل است. پنج نقطه 
هم تهــران دارد. همچنین مرکز تحصیــالت تکمیلی 
به اضافه شــهر ری که در مجموع حدود هشــت نقطه 

می شود. 
در خارج از ایران هم مراکز پیام نور از سیستم اتوماسیون 

چارگون استفاده می کند؟
در افغانستان دو مرکز پیام نور داریم که سیستم چارگون 

آنجا هم نصب شده چون افغانستان مثل مرکز خودمان 
است و همیشه خواهان دریافت امکانات کامل است. در 
دوبی هم مرکز داریم اما در خصوص اتوماسیون مطمئن 

نیستم چون تا به حال مکاتبه ای از آنجا نداشته ایم. 
دلیل انتخاب چارگون در سال ۸۸ چه بود؟

ما قبل از سیســتم چارگون، سیســتم اتوماسیون اداری 
دیگری داشتیم که نتوانست این حجم کار را جواب دهد 
و پاســخگوی برخی نکاتی که نیاز داشتیم تا در سیستم 
پیاده سازی شوند، نبودند. به همین خاطر مجبور شدیم به 
سیستم دیگری شیفت کنیم و با مطالعاتی که انجام دادیم 

دیدیم سیستم چارگون امکانات مد نظر ما را دارد. 
چه مدت از سیستم اتوماسیون قبلی استفاده کردید؟

حدود یک  سال. چون نتوانستیم خیلی با آن کار کنیم. 
االن به عنوان کســی که شــش سال اســت از نرم افزار 
چارگون استفاده می کند، به نظرتان خود نرم افزار مهم 

است یا مدل نصب و راه اندازی آن؟
در مدل نصب، هر ســازمانی روش خود را دارد. روش ما 
این بود که در ۳۰ نقطه از کشور در ۳۰ استان سرورهای 
خود را قرار دهیم، بعد ســینک انجام شود. ممکن است 
سازمانی دیگر بخواهد کل سیستم خود را روی یک سرور 
قرار دهد. به نظر من توانایی خود نرم افزار مهم تر است که 
بتواند این معماری را پشتیبانی کند؛ چه متمرکز باشد چه 

در کل کشور پراکنده باشد. 
استفاده از نرم افزار چارگون به عنوان یک نرم افزار تحت 

 وب برای شما مشکل ساز نبود؟
اوایل خیلی مشــکل بود. باید از اهتمام شرکت چارگون 
قدردانی شــود که پابه پای ما پیش آمد، مشــکالت را 
رفع کرد و سیســتم جا افتاد. خیلی جا ها حجم اطالعات 

نگاهی به تجربه دانشگاه پیام  نور در استفاده از نرم افزار چارگون

رضایتازپشتیبانی
سیســتم اتوماســیون اداری دانشــگاه پیام  نور با 15 هزار کاربر در 520 نقطه، بدون شــک یکی از بزرگ ترین کاربران نرم افزار اتوماســیون 
اداری چارگون اســت. فناوری اطالعات دانشــگاه پیام نور از ســال 88 که در اختیار دکتر حاجی حسینی قرار گرفته، از چارگون استفاده 
می کند. حاجی حسینی که پیش از این سابقه مدیریت کل دانشگاه پیام  نور را نیز داشته، با اینکه رشته تحصیلی و حوزه تخصصی اش 
زیست شناســی بــوده، امــا بــه دلیــل عالقه دیرینه بــه حوزه آی تــی، مدیریــت این بخــش از دانشــگاه را بر عهــده گرفته اســت. در ادامه 
گفت وگوی ما با او را می خوانید؛ گفت وگویی که در اولین روز برفی تهران با وجود تمام مصائب در ساختمان فناوری اطالعات دانشگاه 

پیام نور در مینی سیتی انجام شد.
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زیاد و سرعت کند می شــد، روی همه موارد کار کردیم 
و االن می توانیم بگوییم با ســرعت خوبی در حال انجام 

کار هستیم. 
االن هم ترجیح می دهید همچنان تحت وب باشید؟

بله. چون برخی مواقع، ســرعت  عمل مهم است به ویژه 
هنگامی  که به امتحانات و آزمون ها نزدیک می شــویم، 
اطالعیه ها باید سریعاً به کل کشور ارسال شوند. بنابراین 
اگر سیستم چندتکه باشد، سرعت تبادل اطالعات مان 

دچار مشکل می شود. 
چند نرم افزار دیگر به غیر از نرم افزار چارگون دارید؟

نرم افزارهای زیادی به غیــر از چارگون داریم. از جمله 
نرم افزار آزمون که آن هم با حــدود ۵۰۰ نقطه تماس 
مستقیم دارد. سیستم گلســتان را داریم که کاماًل تحت  
وب است. تقریباً ۸۰۰ هزار کاربر اعم از دانشجو، کاربر و 

استاد. نرم افزار سیستم کارگزینی را هم داریم.
از چارگون فقط همین یک نرم افزار را دارید؟

بله البته ما در بحث سیستم جامع اداری مالی مان هستیم 
که یکــی از گزینه هایی که تحت مطالعــه داریم باز هم 

سیستم چارگون است.
االن بعد از شش سال استفاده از نرم افزار چارگون، به نظر 

شما پشتیبانی این سیستم چطور بوده است؟
ما از پشتیبانی شــرکت چارگون راضی هستیم. یکی از 
مشکالت عمده شرکت قبلی موضوع پشتیبانی  ضعیفش 

بود؛ نمی توانست خیلی کار کند. اگرچه خیلی تالش کرد 
اما چون در این مقیاس کار نکرده بود نتوانســت جوابگو 
باشــد. حجم اطالعات ما هم بسیار باالســت. با وجود 
تعطیالت نوروز و تابســتانی که بیــش از دو ماه بود، از 
ابتدای سال که شــماره نامه های خود را ذخیره کردیم، 
حجم نامه های داخلی ما در نیمه اول ســال به حدود ۵۰ 
هزار رســید که اگر نامه وارده، صادره و خارجی را هم به 

آن بیفزاییم خیلی بیشتر می شود.
تا به حال به فکر داشتن توسعه دهنده و برنامه نویس برای 

اینجا بوده اید؟
خیلی ها چنین فکری دارند اما در ســازمان های دولتی 
بسیاری از کار ها را نمی توان انجام داد و صرفه اقتصادی 
ندارد به همین دلیل ترجیح این اســت که برون سپاری 
شــده و از بخش خصوصی کمک گرفته شــود. هرچند 
شــاید عده ای مخالف آن باشــند به دلیل وابسته شدن 
بــه جایی؛ اما از این طرف هم بایــد در نظر گرفت که در 
بخش های دولتی اینکه با این حجم نیــرو و با این میزان 
حقوق و دستمزد، نرم افزاری بسازیم که فقط خودمان از 
آن استفاده کنیم، به لحاظ اقتصادی زیاد به صرفه نیست. 

بــا توجه بــه تجربــه قبلــی و مطالعاتی کــه پیش از 
انتخاب سیســتم چارگون داشــته اید، به نظر شما االن 
نرم افزارچارگون چه کمبودی دارد و چه بخشی می تواند 

به بهبود سرویس آن کمک کند؟
اگــر بتواند در نامه هــای وارده به طور هوشــمند متن 
را تشــخیص دهد که مربــوط به کدام بخش اســت؛ 
کارگزینی، مالی و غیره، یا کســی که در حال ارسال نامه 
اســت گزینه ای را بتواند انتخاب کند کــه نامه به کدام 
بخش ارسال شود، یا اگر مثاًل در جاهایی دیگر اتوماسیونی 
مشابه ما داشــته باشــند، نامه ها کد گذاری شوند که 
مشخصاً برای کدام بخش است تا سرعت  عمل سیستم 

باال تر رود. 
مهم ترین چالش شرکت های نرم افزاری مانند چارگون 
که با ســازمان های بزرگی مثل شما همکاری می کنند، 

چیست؟
به طور کلــی در بحث نرم افزار این چالش وجود دارد که 
به علت در دســترس نبودن فیزیک نرم افزار، درک آن 
برای مدیران خیلی ســخت اســت که چرا این اختالف 
قیمت میــان نرم افزارهای مختلف -کــه گاهی حتی 
به میلیارد هم می رســد- وجود دارد. مــا حتی در مورد 
سیستم چارگون هم این موضوع را داشتیم. چون اگر مثاًل 
سیســتم اتوماســیون قبلی را ۲۰ میلیون خریده بودیم، 
می  خواســتیم نرم افزار چارگون را ۲۰۰ میلیون بخریم، 



peivast.com

49 ویژه گردهامیی ساالنه چارگون  دی 1394  

مدیران معترض می شدند که چرا این قدر تفاوت قیمت 
وجود دارد. اما واقعاً آن مــورد ۲۰ میلیونی نمی تواند به 
اندازه نرم افــزار ۲۰۰ میلیونی کار کند. این چالش خیلی 
بزرگی برای سیستم هایی است که نرم افزارهای بزرگ 
می نویســند چرا که در مقابل شان یک فرد پیدا می شود 
که ادعا می کند من ایــن نرم افزار را با پنج میلیون تومان 
می نویسم، و در این مواقع به هیچ وجه نمی توان مدیران 

را متقاعد کرد. 
خیلی هــا معتقدند دوران پیش نمایش کردن گذشــته 
و زیاد هم مهم نیســت که پیش نمایش یک نرم افزار را 
نشــان دهیم. ولی شــما همچنان معتقدید حداقل برای 

شرکت های بزرگ الزم است.
البته پیش نمایش آنچنانی نیســت، بحث این است که 
یک نرم افزار را عرضــه می کنید، قیمتی برای آن تعیین 
 می کنید، در مقابل به شــما می گوینــد ارزا ن تر از همین 
نرم افزار وجــود دارد و نمی توانید ثابت کنید که کارایی 

محصول شما بسیار باال تر از دیگران است. 
قبل از نرم افزار چارگــون و حتی محصولی که قبل از آن 

استفاده می کردید، اصاًل اتوماسیون اداری نداشتید؟
در این مجموعه نداشــتیم اما چون قبــاًل رئیس مرکز 
تهران بودم، سال ۸۱ یا ۸۲ آنجا خودم تجربه اتوماسیون 

اداری را داشتم. 
اگر روزی ببینید سیســتم قطع شده اســت، چه اتفاقی 

می افتد؟
مثل این است که بپرسیم اگر روزی موبایل ها قطع شود، 

چه کار می کنیم؛ کاماًل غیرقابل تصور است. 
ســخت ترین روزی کــه در کار با نرم افــزار چارگون 

داشتید، چه روزی بود؟
روزهــای اولی بود که کار را شــروع کــرده بودیم، در 
استان ها هم شــروع شــده بود، اطالعات باید سینک 
می شد، کار بسیار ســختی بود. یک جاهایی خیلی خوب 
کار نمی کرد. کاربران ناآشــنا بودند. خیلی سخت بود تا 
سیســتم روی غلتک بیفتند اما پس از آن تاکنون کار به 

خوبی انجام شده و مشکل خاصی نداشته ایم.
آیــا تاکنون پیــش آمده بــه خاطر اســتفاده از چنین 
نرم افزارهایی از ســوی مدیران باالدستی مورد تمجید 

قرار بگیرید؟
نه خیلی عادی شده، مثل موبایل. اما برعکس در صورت 

بروز مشکل در سیستم با انتقادهایی مواجه می شویم. 
کل بخش نرم افزاری پیام نور در اختیار شماست؟

بله، نرم افزارهای بزرگ دست ماست. 
چند نرم افزار؟

نرم افزارهای خیلی بزرگ ما سیســتم گلستان، سیستم 
آزمون، کتابخانه دیجیتالی، سیســتم ویدئو کنفرانس، 
اتوماســیون اداری و نرم افزارهای کارگزینی هستند. 
سیستم کارگزینی، متمرکز اســت ولی کل دانشگاه را 

سرویس می دهد. 
بیشترین کاربر را گلستان دارد؟

بله، چون دانشجو ها هم از آن استفاده می کنند و کارکرد 
خیلی زیادی دارد. سیســتم گلستان به نحوی است که 
در آزمون های چند گزینه ای، خود سیستم پاسخنامه  را 
می خواند، کلید را دارد، نمره را تولید می کند، دانشجو را 
شناســایی می کند و نمره اش را در محل تعیین شده قرار 

می دهد. 
کدام شرکت آن را تولید کرده است؟

شرکت نو پرداز اصفهان. 
از چه سالی از آن استفاده می کنید؟

از ســال ۸۶ که خودم شــروع به راه اندازی سیستم ها 
کردم. 

در حال حاضر چالش خیلی بزرگی که وجود دارد، قطع 
شدن اینترنت است؛ حال در بخش اداری شاید بتوان آن 
را به نحوی کنترل کــرد اما در بخش آزمون ها می تواند 

فاجعه به بار آورد.
بله، خصوصاً در بحث آزمــون و ثبت نام. البته ثبت نام 
را می تــوان چند روز تمدید کرد امــا مهم ترین چالش 
ما هنــگام آزمون اســت که بحث اینترنــت می تواند 
مشکل ساز شــود. خیلی از جا ها را روی اینترانت منتقل 
کرده ایم تا در صورت بروز مشــکل در اینترنت، بتوانیم 
سرویس ارائه دهیم. ضمن اینکه سرویس های بک آپ 
هم داریم. نهایتش این اســت که به صورت کاغذی آن 

را ارسال کنیم. 
یعنی آن گزینه هنوز روی میز است؟

بله البته چون سواالت را چند روز زود تر ارسال می کنیم، 
حتی در صورت قطعی اینترنت هم مشکلی نداریم. فقط 

ما از پشتیبانی شرکت چارگون راضی هستیم یکی 
از مشکالت عمده شرکت قبلی موضوع پشتیبانی  
ضعیفش بود نمی توانست خیلی کار کند. اگرچه 
خیلی تالش کرد امانتوانست جوابگو باشد
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رمزش تا روز آزمون ارسال نمی شود. 
در سیستم گلستان هنوز مشکالتی دیده می شود به 

ویژه در روزهای ثبت نام.
بله چون کاربر زیاد تر می شــود. ما باال ترین پهنای باند 

اینترنتی خود را در گلستان مصرف می کنیم. 
پهنای باند در آن چقدر است؟

گاهی به ۲۰۰ مگابایت در لحظه هم می رســد. ما کاربر  
جاری ۲۰ هزار نفری هم داشته ایم. 

برای اتوماسیون اداری تان چه میزان پهنای باند در نظر 
گرفته اید؟

چون اتوماسیون اداری مان ۳۰ سرور دارد، هر استانی با 
مجموعه های خود در زمان خاصی با ما سینک می شود 
و تبادل اطالعــات انجام می پذیــرد؛ بنابراین خیلی به 
پهنای باند زیاد احتیاج نداشــته ایم و مشکلی به وجود 

نیامده است. 
شما از چه سالی اینجا هستید.

من از سال ۷۹ در دانشگاه پیام  نور بوده ام. 
از ابتدا تهران بودید؟

از ســال ۸۰ عضو شــورای فناوری اطالعات دانشگاه 
بودم، ســال ۸۱ رئیس دانشــگاه پیام  نور تهــران و از 
ســال ۸۶ معاون فناوری دانشــگاه بودم. بعد از یکی دو 
ســال کناره گیری از مجموعه، دوباره مدیر کل فناوری 
اطالعات آن شدم. در واقع از سال ۸۸ حدود شش سال 
است که فناوری اطالعات دانشــگاه پیام  نور در اختیار 

من قرار دارد. 
رشته تحصیلی شما چه بوده است؟

زیست شناســی اما چون از ابتدا به فنــاوری اطالعات 
عالقه داشتم وارد این حوزه شدم. در واقع کار مدیریتی 

کردم. البته نیروی فنی هم داریم. 
اینجا چند نیروی فنی دارید؟
در حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر.

کارشان چیســت؟ با توجه به اینکه همه نرم افزار ها از 
بیرون می آیند.

خیلی از کارهایی را که خودمان بتوانیم، درون سیســتم 
نرم افزار ها انجام می دهیم، مــواردی که کار خیلی فنی 
باشد، مانند دسترسی به سورس و دیتا بیس، به شرکت 
درخواســت می دهیم. ضمن اینکه پشــتیبانی خود این 

سیستم ها و مجموعه را باید انجام دهیم.
سرورهای اصلی تان همین جاست؟

بله.
اتفاقی برای آنها نمی افتد؟ جایشان امن است؟

انشاءاهلل که اتفاقی نمی افتد. جایشان امن است 

مشتریان چارگون در یک نگاه

تعداد مشتریان

1200+
تعداد کاربران

1200000 +
تقسـیم بندی مشـتریان چارگون بر اساس صنایع
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۶۷ اقتصادی و سرمایه گذاری 
۳۲ آموزشی 
۱۸ بازرگانی 
۱۳ بانک ها و موسسات مالی 
۱۷ برق، الکترونیک و مخابرات 
۹۲ بهداشت و درمان 
۱۲ بورس و بازار سرمایه 
۱۷ بیمه 
۷ پخش 
۷۱ پیمانکاران و مهندسان مشاور 
۱4 تبلیغاتی، فرهنگی و ورزشی 
۸۳ تولیدی صنعتی 
۳۶ خدمات عمومی 
۱۸ خودرو و صنایع وابسته 
۱۰ خیریه 
۳۱ دارویی ، بهداشتی و آرایشی 
۱۵۵ دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
۲4۶ دستگاه های دولتی 
۷ صنایع غذایی 
۲۵ علوم و امور دینی 
۱۹ فناوری اطالعات 
۱۶ فنی مهندسی 
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هر پدری تولد فرزنــدش مهم ترین رویداد برای 
زندگی اوست. تقریبًا برای همه اطرافیان من 
هم در میان همکاران، دوســتان و خانواده آشکار است که 
روشــنایی ای که آریو به زندگی ما آورده قابل قیاس با هیچ 
دستاورد یا افتخار دیگری در زندگی من نیست. از اتاق کار 
و شــبکه های اجتماعی گرفته تا حرف  زدن و سبک زندگی 
جدیدم نیز همگی گواه این نور جدیــد و بی نظیر زندگی ما 

هستند؛ با همه دردها و شادی هایش. 
حاال که شــب ها صدای نفس های پسرم گوش نوازترین 
موسیقی زندگی اســت، گاهی به پشت  سرم در زندگی نگاه 
می کنم که بی شک بخش اعظمی از آن در چارگون خالصه 
می شود. شرکتی را که در ابتدای 20 سالگی در کنار دوستان 
ســاختیم، برای قریب به دو دهه همراه بــا همکاران حفظ 
کردیم و حاال هم به معرض قضاوت مشــتریان گذاشته ایم 
ولی از دید هزاران مشتری، صدها همکار و ده ها نرم افزاری 
که زندگی و آینده شان از چارگون تاثیر گرفته است، با تمام 
عشق و احترامی که به آنها دارم، فقط بخشی از میراث ما در 

این شرکت هستند.
آنچه ما کنار هم طی این ســال ها در چارگون ســاختیم یا 
دســت کم با تمام وجود تالش کردیم بسازیم، بسیار فراتر 
از یک نام و یک شــرکت و یک ســبد نرم افزار است. سعی 
کرده ایم جاه طلبانه، بلندپروازنه و البته شــاید در بسیاری 
مواقع، خیال پردازانه برگی از تاریــخ و فرهنگ خودمان را 
هم شانه به شانه ورق بزنیم که آشکارترین برون داد آن تیم 
زیبا و شــاداب چارگون امروز است؛ تیمی که حتمًا تردیدها 
و کاســتی های ما هم کــم به آن لطمه نزده ولی دســت کم 

مهم ترین ارزش  ذاتی خود را حفظ کرده است. 
شــکی ندارم همان گونه که طی این دو دهه بازار نرم افزار 
کشــور فراز و فرود زیادی داشته و با گذشتن از بحران های 

متعدد امروز در آستانه بلوغ و جهانی  شدن است، من هم با 
سختی و رنج بسیار برای خودم و آنها که چارگون را دوست 
داشــته اند، از خامی جوانی به آرامش امروزم رســیده ام و 
از تک تک آنها سپاسگزارم. شــاید از بسیاری از اشتباهات 
دیروز و امروزم متاسف باشــم ولی تمام قد و با تمام وجودم 
به این حقیقت افتخار می کنم که ما در کنار هم تیمی ساختیم 
که جنگنده و خالق اســت و این در سرشت و ذات سازمانی 

چارگون از ابتدا تا آخرین روز تنیده شده است.
تیم ما همواره با وسواس کوشیده حتی بیشتر از تخصص و 
سابقه برای خالقیت نیروهایش ارزش قائل شود و جنگیدن 
برای خلــق ارزش و آفریده ای جدیــد را حتی اگر منجر به 
شکســت هم شده، بیشــتر از تکرار موفقیت های روزمره و 
بی زحمت ارج نهاده اســت. ارزشمندترین همکاران از روز 
نخســت برای ما نه موفق ترین آنها که جسورترین شــان 
بوده اند؛ کسانی که بخشــی هر چند کوچک از کار را از آن 
خود دانسته اند و کوشــیده اند آن را مستقل و متعهد اداره 
کنند. چارگون امروز نیز حاصل به هم پیوستن همین اجزای 
ریز و درشــت ولی همدل است که کلیت سازمان را به پیش 

برده اند. 
امروز درســت در آســتانه پنجمین گردهمایی ساالنه 
مشتریان می توان با صداقت گفت اگر چارگون در پی تحول 
نوع ارتباط و هم افزایی مشــتریانش بر پایه گفت و گو است، 
خودش نیز همواره این نیاز را در تیمش به رسمیت شناخته 
و برای از بین بردن فاصله میان مدیران و کارشناسان بهای 
بسیار پرداخته اســت. آنچه امروز به شما عرضه می کنیم 
نه فقط یک نرم افزار یا راه حل که تجربه ما از راهبردی برای 
همدل و هم صدا بودن در خدمت خالقیت است. این ارزشی 
است که من هم تالش می کنم هر روز و هر شب نه به شرکت 

که به فرزندم هم بیاموزم؛ با ما همراه باشید

میراثی از خالقیت

شاهین طربی
 رئیس هیات مدیره 
و بنیانگذار چارگون
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به چارگون امروز نگاه می کنید آشکار است که وقتی 
در کنار همه فراز و نشــیب ها، چند ویژگی در 
این شرکت به صورت سرشت آن تنیده شده و تا به امروز هم 
باقی است. تمرکز بر نیروی انسانی به جای خرید مایملک، 
تعهد به توسعه محصوالت، عالقه به توسعه کادر مدیریتی و 
ارائه ویترینی درخور و مناسب برای شرکتی که خود را یکی 
از پیشــتازان بازار نرم افزار ایران می داند، همگی بخشی از 

این ماجرا هستند.
 برای درک این ویژگی نه به شــکل تثبیت شــده امروز 
بلکه آن گونه که متحول شده اند الزم است حتمًا نیم نگاهی 
به چارگونــی که پیش از آن وجود داشــته نه چارگونی که 

حاال در آســتانه تحولی بزرگ است، داشته باشیم. دانستن 
روایت اساطیری شرکتی که واقعًا مانند داستان های خوش، 
روزگاری چهار دانشجو آن را تاســیس می کنند و دو دهه 
بعد یکی از بازیگران اصلی اســت، شــاید نه تنها برای شما 
الهام بخش باشــد بلکه نشــان دهد و اثبات کند بسیاری از 
ویژگی های این سازمان در آن تزریق نشده اند بلکه از ابتدا 

در آن تنیده شده اند. 
تکثــری که در چارگون امروز وجود دارد را می شــود در 
همان بدو تاسیسش هم دید. شرکت را به شکل غیررسمی 
در اولین روز اولین ماه سال ۷۵ چهار جوان تاسیس می کنند 
که فقط وجه مشترک شان یک نکته است: عالقه به فناوری. 

چگونه چارگون شرکتی که شما می شناسید شد

درس هایی از تاریخ

سازماندهی مسابقات تفریحی بخشی از رویکرد چارگون به توسعه نیروی انسانی و تقویت روحیه جنگندگی است.
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مشهور است که آنها نه تنها به لحاظ برنامه نویسی با یکدیگر 
متفاوتند بلکه شــخصیت متفاوتی هم دارند. این شد که نام 
شــرکت برآمده از چهار شــخصیت متفاوت آنها می شود 
چارگون. از آن جمع پرشور فقط یک نفر یعنی رئیس مشهور 
هیات مدیره تا به امروز در شــرکت مانده و بقیه در فاصله 
اندکی پیش یا پس از تاسیس رســمی در دوازدهمین روز 
آخرین مــاه ۷۷  ایران را ترک می کنند؛ نمادی از مشــکل 
فــرار دانش آموختــگان ایرانی که شــرکت حتی همین 
امروز هم با آن دســت به گریبان اســت. هنوز هم خوب یا 
بد وقتی چارگون را از نزدیک بشناســید احساس می کنید 
این شرکت ساخته نشــده که تحت یک مدیریت خشک، 
یکپارچه و واحد فعالیت کند؛ این شــرکت تاسیس شده تا 
همیشــه و همزمان ایده هایی متعدد و حتی بعضًا متضاد را 
درونش پرورش دهــد و از این ویژگی بــه جای یک حفره 
مدیریتی به عنوان پنجره ای برای تحول و خالقیت استفاده 

کند. 
طی این دو ســالی کــه هنوز چراغ خامــوش بودند بنا بر 
سفارش مشتری بیشتر به پروژه هایی می پردازند که امروز 

کمتر نشانی از آنها مانده است.
اغلب پروژ ه ها با گذشــتن از دســت یک دالل به دست 
آنها می رسد و حاشیه ســود چندانی هم ندارد. چند پروژه 
دانشــگاهی در زمینه ثبت نام و نرم افزارهای دانشگاهی در 
این زمره هستند. خود طبری برای یکی از زیرمجموعه های 
سایپا برنامه نویسی می کند و بیشتر پروژه در زمینه طراحی 
وب ســایت اســت. اولین پروژه جدیدشــان هم متعلق به 
شهرداری اســت که می خواهد برای شهرکتابش سفارش 
آنالین داشته باشــد و به همین دلیل نیاز به نرم افزار اداری 

و مالی دارد.
پروژه بر حسب اینکه بخشی از آن ناگزیر روی وب انجام 
می شده، در حقیقت نیاز به سیســتم مکانیزه ای داشت که 
همزمان موجودی انبار، صدور فاکتور، لجستیک و بسیاری 
موارد دیگر را تحت نظر داشته باشد. طرح در حقیقت جرقه 

این است که آنها ایده طالیی پاگیری شرکت را بزنند.
با رفتن عطریان فر از شهرداری این طرح عقیم می ماند ولی 
بذر ایده در دل تیم کاشته شده است. یک سیستم مدیریت 
اطالعات نیز برای مدیریت برنامه های همه فرهنگســراها 
می نویســند که با تغییر کادر مدیریتی در سازمان فرهنگی 

هنری شهرداری تهران آن هم ناتمام می ماند.
ریشه های توجه خاص چارگون به نیازهای مشتریانش را 
می توان در همین دوران جنینی اش دید چرا که این شرکت 
در حقیقت طی تمامی دوران حیاتش کوشیده به جای اینکه 
نیازهای مشــتریانش را با خود همخوان کند، به شناخت و 
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پوشش نیازهای آنها بپردازد. از این رویکرد هرگز برخورد 
مکانیکی و ســردی از سوی چارگون با مشــتریانش دیده 

نشده است. 
افراد باقی مانده تیم، در انتهای سال ۷۸ با اجاره ماهی ۸0 
هزار تومان در خیابان مالصدرا یک واحد آپارتمانی کوچک 
می گیرند و روی ایده غریب آن زمان، نوشــتن یک سیستم 
اتوماســیون مبتنی بر وب کار می کنند. طــی همین دوره 
تصادفی در جلســات با شهرداری با مدیر انفورماتیک صدا 
و سیما هم آشنا می شــوند که پای اتوماسیون آنها را به این 

دستگاه متنفذ باز می کند.
درســت در میانه نوشــتن یک برنامه بودجه هستند که 
در تعامــل با یکی از همکاران جدید -که بعدها از شــرکای 
شرکت هم می شــود- یعنی آیدین توکل فکر می کنند اگر 
باالخره سیستم مکانیزاسیون شان را روی وب عرضه کنند، 
مزیت بســیاری در عرضه و خدمات خواهند داشت. اغلب 
بازیگران آن زمان هشــدار می دهند که ایــن بازار چندان 
امن نیست و رفتن به ســمت وب ریسک بزرگی است ولی 
بسیاری از بازیگران فعلی هنوز در بخش مالی یا اداری فعال 
هستند و به سمت اتوماسیون نیامده اند. بسیاری از مشتریان 
از شــنیدن نام وب وحشت می کنند و درباره امن بودن یا در 
دسترس بودن این محصوالت تردیدهایی جدی دارند. رقبا 
دارای تجربه و ســابقه عمده ای هســتند و سن کم طبری و 
همکارانش اعتماد کردن به تیم آنها را بسیار دشوار می کند.

دقیقًا همین بخش از روحیه ریســک پذیری موسسان و 
راهبران چارگون اســت که هنوز در دل این شــرکت باقی 
مانده چرا که تا همین امروز می توان تعهد این شــرکت در 
رفتن به ســمت پلتفرم ها و فناوری های جدید اعم از ابری 
و موبایل را تحســین کرد که حاال نمونــه اش را می توان در 
رویکــرد جدید آنها به نرم افزارهای نســل آینده در قالب 
گفتمان سازمانی هم دید. سرمایه گذاری عمده روی نیروی 
انســانی متخصص به ویژه در شاخه توســعه نیز از همین 

دیدگاه سرچشمه می گیرد. 
بازی بــا قرارداد تاریخی آنها با شــرکت آب نیرو به کل 
عوض می شــود. خود قرارداد و پشتیبانی آن نقدینگی را به 
شــرکت تزریق می کند و در حالی که تمام نیروی شرکت 
درگیر توســعه و خدمات اســت، طبری تصمیمی راهبری 
می گیرد که با توان تمام در الکامپ تاریخی دهم حضور یابند 
و بخش عمده ای از هویت و ســرمایه شرکت را در همین راه 
خرج می کند. غرفه بزرگ، شیک و شــلوغ چارگون ورود 
رسمی چارگون به جمع بازیگران اصلی است و بازی عوض 

می شود.
در خیابــان تابــان پالک 10 ســه آپارتمــان بزرگ 
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خطــزمان
تاسیس غیررسمی

پروژه  فروشگاهی برای شهرداری

تاسیس رسمی 

پروژه فرهنگی هنری شهرداری تهران

مهاجرت به وب 

قرارداد آب نیرو 

حضور گسترده در الکامپ 

تولد لوگوی امروزی

قرارداد علوم پزشکی تبریز

تحول در کادر مدیریتی و فروش

نشستن رحمانی بر صندلی مدیریت عاملی

13۷۵

13۷6

13۷۷

13۷۸

13۸0

13۸2

13۸2

13۸3

13۸3

13۸6

1390

می گیرنــد و شــرکت وارد دوره جدیــدی از حیاتش در 
30  ســالگی مدیرعامل وقت می شود. لوگوی چارگون طی 
این سال ها هم دگردیســی پیدا می کند و رویکرد تهاجمی 
بازاریابی چارگون متولد می شــود. تجســم این رویکرد 
جدید قراردادی حیاتی با علوم  پزشــکی تبریز است که با 
1۸ هزار نفر پرســنل نه تنها مقیاس بازار چارگون را تغییر 
می دهد بلکه آنها را وارد بازار مراکز بهداشــتی و درمانی 
می کند که تــا همین امروز هم یکــی از پایه های موفقیت 
چارگون به شــمار می رود. بازاریابی گســترده و تهاجمی 
با ارائه نمایی مدرن از شــرکت هنوز هــم در نحوه حضور 
چارگون در بازار محســوس اســت چرا که این شــرکت 
همواره تالش کــرده نه تنها به مشــتریانش کمک کند تا 
ســازمان های امروزی و مدرن را خلق کنند بلکه خود نیز 
ســعی کرده نمادی از این ذات مدرن و استفاده از فناوری 

برای خلق سازمانی خالق و امروزی باشد. 
 شرکت به ســرعت در حال رشد اســت و همین نیاز به 
مدیــران کلیــدی را در آن افزایش می دهد بــه ویژه که 
احساس می شــود شــاید در مقاطعی این رشــد متوازن 
نیست. چارگون تا همین امروز هم شرکتی است که قسمت 
عمــده ای از ســرمایه هایش را در توســعه و حفظ نیروی 
انســانی متخصصش هزینه می کند اما درســت در بازه ای 
که ســبد محصوالت هم بســیار متنوع شــده، برای اولین 
بار بــا یک بحران نقدینگی جدی مواجه می شــود که حجم 
فروش آن زمان پاســخگو نیســت. همین باعث می شود 
رگه ای از مدیران کارکشــته پایشان به شــرکت باز شود 
که شــاید سرشــناس ترین آنها فرزاد رحمانی مدیرعامل 
فعلی شرکت اســت. عالقه به جذب و پرورش یک کابینه 
مدیریتی کارکشــته یکی از مهم ترین مولفه هایی است که 
تا همین امروز هم بســیار به توسعه چارگون یاری رسانده و 
شتاب توسعه آن را دوچندان کرده است. تزریق این نیروها 
درست در بازه هایی که شــرکت نیازمند افزایش فروش، 
توســعه تولید یا بهبود وضعیت مدیریتی بود، آن را نجات 
داده و شاید یکی از ویژگی های اســت که باید چارگون در 

حفظ آن بکوشد. 
رحمانی تا سال ۷۷ در شــرکت تام ایران خودرو خودش 
یکی از مشــتریان و مربیان چارگون است که دستی هم بر 
آتش نرم افزار دارد. آمدن وی به عنوان مدیری که تجربه 
ســاختارهای بزرگ داشت، اســتخوان بندی شرکت را به 
نفع مشــتریان ســطح بزرگ تغییر می دهد و خود شرکت 
هم تحولی تدریجی ولی محســوس پیدا می کند؛ پشتیبانی 
فنی مستقل می شود و شــرکت نظامی آماده بزرگ شدن 

است
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هــر آنچــه دارد را مدیــون افرادی چارگون 
می داند که با جان و دل برای پیشرفت 
سازمان و تعالی آن تالش کرده اند؛ افرادی که بیش از آنچه 
وظیفه داشــته اند از زمان و انرژی خود مایه گذاشــته اند تا 
خدمات چارگون در هر زمینه بهترین باشــد و مشــتریان 
کمال رضایت را از این خدمات داشته باشند. نیروی انسانی 
جوان و بسیار حرفه ای چارگون با جدیت و عالقه خاصی به 
فعالیت در محیطی که همه به اتفاق آن را دوستانه می دانند، 
در بخش های مختلف دوشــادوش تمام توان خود را به کار 

گرفته اند تا چارگون هر روز از روز پیش بهتر باشد.
سرور رضایی یکی از قدیمی ترین کارمندان شرکت است 
که داســتان جالبی از نحوه آشــنایی اش با چارگون دارد. او 
که اکنون یکی از مدیران اثرگذار این شــرکت است و کار 
خود را با جدیت و پشــتکار خاصی انجام می دهد، چند سال 
پیش از شهر خود به تهران آمده تا عضوی از خانواده بزرگ 
چارگون باشد. او ســال ۸۷ در همدان مشغول به یادگیری 
دیتابیس در کالس های فنی و حرفه ای بود و در آن زمان به 
تازگی از دانشــگاه فارغ التحصیل شده بود. استادش در این 
کالس او را با یک شــرکت بزرگ داخلی آشنا می کند و این 
سرآغاز راهی می شود که ســرور رضایی برای این برهه از 
زندگی اش در پیش می گیرد. او در این باره  می گوید:»استاد 
من یکی از بهترین اســتادان همدان در رشته خودش بود و 
کمک زیادی به من کــرد. زمانی که بحث نرم افزار را پیش 
کشــید این مفهوم برای من که تازه دانشــگاه را تمام کرده 
بودم، چندان آشــنا نبود. یک روز اســتادم کاتالوگ قرمز 
چارگون را به من نشــان داد و گفت نرم افزار یکپارچه یعنی 
این! من در آن زمان چارگون را نمی شــناختم و هیچ دیدی 

نسبت به آن نداشتم.«
همین معرفی اســتاد و اعتباری که او برای چارگون قائل 
شــد، باعث می شود ســرور رضایی تمام تالشش را بکند تا 
چند ماه بعــد به چارگون بپیوندد. او کــه در   همان ابتدا هم 
عالقه مند به فناوری اطالعات و بسیار پرانرژی بوده  است، 
قصد نداشته صرفًا در یک شرکت نرم افزاری استخدام شود 
بلکه چارگون را انتخاب کرده چون قصد داشــته در یکی از 
بهترین شــرکت های نرم افزاری راه پیشرفت خود را پیش 
گیرد. دلیل اصلی اینکه او این شــرکت را انتخاب کرده این 

است که چارگون را شرکتی می داند که جامعه ای حرفه ای 
و زمینه تولید حرفه ای برای تولیــد نرم افزار دارد. در واقع 
شــرکت های زیادی وجود دارند کــه در صنعت فناوری 
اطالعات کشور تاثیرگذارند اما نکته ای که وجود دارد این 
اســت که تولید مهم ترین هدف و دغدغه واقعی چارگون 
است. ممکن اســت در برخی موارد چارگون الگوهایی هم از 
برخی نمونه های خارجی یا رقبای خود بگیرد اما تولید بحثی 
چالشی و حائز اهمیت در چارگون است. در بسیاری از موارد 
چارگون الگوهــای خاص خودش را دارد و طرح های جدید 
برای اداره مسائل می ریزد. از نظر رضایی این مساله نشانه 
حرفه ای بودن یک ســازمان اســت؛ اینکه نیروی انسانی و 

گپی با دو کارمند باسابقه شرکت چارگون

یاران قدیم
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مدیریت نوآورانه که در این سازمان امکان و بستر به وجود 
آوردن دارد، دلیل مهمی اســت که افراد مبتکر و پیشرو را 
جذب چارگون می کند و برای افرادی که سال هاســت در 
چارگون کار می کنند انگیزه بخش اســت. رضایی ســعی 
می کند در حــوزه تحت اختیار خود این امــکان را به افراد 

بدهد که تصمیم گیرنده باشند و ایده بدهند.
رضایی که اکنون به عنوان مسئول پشتیبانی سیستم های 
منابع انســانی در چارگون مشغول اســت در ابتدا کار خود 
را در اســتقرار اتوماســیون آغاز کرد و در واحد اســتقرار 
سیستم های اتوماســیون ادامه داد و سپس بعد از یک سال 
به پشتیبانی منابع انسانی ملحق شــد. ویژگی شخصیتی او 
که باعث شد به پشتیبانی منابع انسانی اضافه شود، اهمیت 
خاصی است که او به مشتری می دهد. در پشتیبانی چارگون 
آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد رضایت مشتری است که 
باید به هر نحوی فراهم شــود. وقتی وارد ساختمان چارگون 
شدیم او در حال صحبت کردن با کارمندان درباره مشکلی 
بود که یکی از مشــتریان داشت و وقتی حل مشکل مشتری 

با پیچیدگی همراه شد، خود او گوشی تلفن را گرفت و تالش 
کرد مشــکل کاربری را که آن  ســوی خط قرار داشــت، 
برطرف کند. او که خود مســئول جذب افراد در این بخش 
است، کار پشــتیبانی را کاری غیر از یک فعالیت منفعالنه 
و پاســخگویی صرف می داند و این بخش را به محلی برای 
جنگیدن و بروز استعداد ها تشــبیه می کند. در بسیاری از 
موارد کارمند پشــتیبانی به عنوان یکــی از ویژگی ها عمل 
می کند، راه حــل جایگزین ارائه می دهد، مشــتری را نگه 
 می دارد و فضای کاری مثبتی را به مشتری منتقل می کند تا 
اعتماد مشتری جلب شــود و او به اینکه می تواند به شرکت 
اعتماد کند، مطمئن شــود. روش کار خود سرور رضایی این 
اســت که به کارمندان یاد بدهد این حس را در مشتری به 
وجود بیاورند که او بداند کارش با کار شــناس پشــتیبانی 
چارگون راه می افتد و کسی که جواب تلفن را داده تمام تالش 

خود را می کند تا گره کارش را باز کند.
 به طور کلی شغل پشــتیبانی کاری است که ویژگی های 
فردی خاصی را طلب می کنــد. در حقیقت افرادی که برای 
این کار انتخاب می شوند شرایط ویژه ای دارند که البته این 
مساله مختص چارگون نیست. ســرور رضایی در این باره 
می گوید:»شــغل پشتیبانی واقعًا دشــوار است و من هم به 
خوبی به این مســاله واقفم که کارمنــد در لحظه باید چند 
تصمیم بگیرد. شــاید چون من یکی از اولین افراد پشتیبانی 
هستم بیشتر این مساله را درک می کنم. زمانی که این کار را 
شروع کردم مدیری نداشتم که در این کار به من کمک کند 
و بسیاری از راه ها را از ابتدا پیمودم. اتفاقًا همین مساله خیلی 
به من کمک کرد تا بتوانم خودم را مدیریت کنم و این تجربه 
را که مختص کار چارگون است به سایرین منتقل کنم. ما که 
در بخش پشتیبانی کار می کنیم به مرور زمان قسمت هایی از 
شخصیت خود را کشف می کنیم و می بینیم چه ویژگی هایی 

داریم که تاکنون از آن بی خبر بوده ایم.«
رضایی معتقد اســت در چارگون مساله مهمی که وجود 
دارد این اســت که نباید هــر کس تنها حــوزه کار خود را 
ببیند و تالش نکند در حوزه های دیگر مفید باشــد؛ در واقع 
چارگونی ها تالش می کنند در کار خود حد و مرزی نداشته  
باشــند و به هیچ وجه نگذارند مشــتری حس کند با افراد 
زیادی ســر و کار دارد که کار او بین این گوناگونی پیچیده 
و زمان بر بررسی خواهد شد. ســرور رضایی به عنوان یکی 
از قدیمی ترین و باانگیزه ترین افراد شــرکت به کارمندان 
خود یاد می دهد کــه باید در کار مرز ها را کنار بگذارند و در 
واقع آنچه باعث موفقیت افــراد در یک محیط تعاملی مثل 

چارگون می شود، کار کردن بدون مرز است.
یکی دیگــر از کارمنــدان قدیمی چارگون کــه اکنون 
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مدیریت استقراراتوماســیون اداری این شرکت را بر عهده 
دارد، ابراهیم قلی پور است که در 22 سالگی فعالیت خود را 
آغاز کرده و با معرفی یک دوست به چارگون پیوسته است. 
قلی پور که پدرش کارمند بانک بوده و انتظار می رفته او هم 
شــغل پدری را پیش بگیرد، عطای کارمندی را به لقای آن 
بخشیده و کار مورد عالقه اش را دنبال کرده. با تمام مزایایی 
که کارمندی بانک دارد محیط گرم و دوســتانه ای را که در 
شرکت تجربه می کند به محیط رسمی بانک ترجیح داده و 
فکر می کند با وجود اینکــه کار در بانک به نظر عده زیادی 
ممکن است شغل ایده ال و امنی باشد، اما او اگر باز هم به آن 
روز ها برگردد همین شــغل را انتخاب می کند. طی هشت 
ســال گذشــته، در بخش های مختلف چارگون کار کرده  
است. در چهار سال ابتدایی کار شــناس استقرار در بخش 
اتوماسیون بود و سپس با تشکیل شرکت خدمات مشتری 
و تشــکیل دفتر مدیریت پروژه، چهار سال بعدی را در این 
بخش می گذراند و در   نهایت شــهریور امســال به بخش 

اتوماسیون باز گشته  است.
»ابی« در بخش اتوماســیون، تجربه آموزش و اســتقرار 
را داشــته و آن زمان بیش از دوســوم وقت خود را در سفر 
به شهرســتان ها برای انجام این خدمات ســپری کرده و 
دشــواری های ایــن  کار را به خوبی درک کرده  اســت. او 
کار و چالش هایی را که در اتوماســیون وجود دارد، در عین 
دشواری، هیجان انگیز و متنوع می خواند و فکر می کند نوع 
این سیســتم به گونه ای اســت که به اقتضای آن با مسائل 
متفاوتی از آنچه ســایرین با آن مواجهند، رو به رو می شوند. 
در واقع از نظر او اتوماســیون یک سیستم فراگیر است که 
تمام بخش های ســازمان را تحت تاثیر قــرار می دهد اما 
مثاًل در مورد سیســتم مالی، تنها یک بخــش و یک حیطه 
خاص از مســائل ســازمان مورد توجه قرار می گیرد. در 
حوزه اتوماسیون و استقرار آن الزم است با همه بخش های 
سازمان تعامل داشت و ممکن است مدیران بخش ها و افراد 
دیگر مسئول ســلیقه متفاوت داشته باشند، یا بنا بر تجربه یا 
هر مساله دیگری با نصب سیستم و استفاده از آن مشکالتی 
داشته باشند. همین چالش برانگیزی و چندجانبه بودن کار 
باعث شده در واحد منابع انســانی هم برای گزینش افراد 
در واحد اتوماسیون چارگون افراد ســازگار تر و تعاملی تر 
را انتخاب کننــد که بتوانند مشــتریان را راضی و قانع نگه 
 دارند و از هنر ارتباط برقرار کردن با آنها برخوردار باشــند. 
قلی پور معتقد اســت چالش برانگیز بودن و دشواری های 
کار اتوماسیون سبب می شــود افراد بتوانند رشد کنند و از 
این جهت مورد عالقه او بوده  اســت. تشکیل دفتر مدیریت 
پروژه هــم مرحله دیگر از خدمــت او در چارگون بوده که 

ابراهیم قلی پور تجارب جالبی را در آن بازه زمانی کســب 
کرده  اســت:»مدیریت پروژه ارتباطی است که مستقیمًا با 
مشتری برقرار می شــود و صف انتظار مشتریان از نزدیک 
لمس می شود، از آنجا که خودم مدت ها در اتوماسیون کار 
کرده بودم به خوبی می دانستم دغدغه ها و سطح انتظارات 
مشتریان به چه صورت است. تجربه من در دوره های اول و 
دوم کارم باعث می شــود به بسیاری از مسائل واقف باشم و 
از نزدیک نحوه ایجاد و رفع مشکل را دیده باشم. اینکه شما 
متوجه باشید در دو سوی ماجرا چه می گذرد اهمیت زیادی 
دارد و کمک بســیاری می کند که بدانید چطور باید کار را 

هدایت کنید.«
کار اســتقرار همیشــه پیچیدگی های خاصی داشته و در 
هر حوزه با مشــکالت مختلفی روبه رو بوده است. در واقع 
ذات این کار به نحوی اســت که امکان دارد در طول فرآیند 
راه اندازی انواع و اقســام مشــکالت انســانی و محیطی و 
مســائلی که تحت کنترل نیستند، بر ســر راه قرار بگیرد و 
اختالل خواسته یا ناخواســته به وجود بیاید. اما در چارگون 
کار به صورتی است که کار شناسان با این دید فعالیت خود 
را آغاز می کنند که قبل از هر چیز باید سطح انتظار چارگون 
از راه اندازی یک نرم افزار برآورده شود. آنها تالش می کنند 
حتی اگر مشــتری راه اندازی را در یک بخش کافی بداند، 
سیســتم  را با تمام امکانات راه بیندازند، یعنی اگر این سطح 
رضایت برآورده نشــود، اســتقرار چارگون از آن سازمان 
بیرون نخواهد آمد. در هر ســازمانی که دیدگاه نصب شود، 
مکاتبــات کاماًل بدون کاغذ و همه جانبــه انجام می گیرد و 
هیچ وقت تنها در قســمت هایی ماننــد دبیرخانه یا چنین 

بخش هایی راه اندازی نمی شود. 
ابراهیم قلی پــور کار اتوماســیون را دوســت دارد اما 
ســخت ترین تجربه کار در اتوماســیون را تالش برای نگه 
داشــتن نام چارگون و جایگاه آن در میان سایر رقبا می داند 
و ادامه می دهد:»امروز دست کم می توانیم بگوییم رهبری 
اتوماسیون در دستان چارگون قرار دارد و اینکه مسئولیتی 
در بخشــی داشته باشــید که به خوبی پیشــرو است، کار 
دشواری است و شــاید هیچ اشتباهی از شما پذیرفته نباشد. 
نگه داشــتن این بهترین بودن، انگیزه من برای آمدن و کار 
در این بخش بوده اســت. بهترین خاطرات و تجربیات من 
مربوط به زمانی است که با همکاران در ماموریت هستیم و 
در هر شــهری به اتفاقات و افراد جالبی برمی خوریم؛ در هر 
شــهر با فرهنگ و فضایی خاص آشنا می شویم، شاید به نظر 
مسافرت های هرروزه به گوشــه و کنار ایران دشوار به نظر 
بیاید اما به عقیده من این هم فرصتی اســت که در اختیار هر 

کسی قرار نمی گیرد.«
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اینکــه یکــی از چالش هــای اساســی باوجود 
مجموعه هایــی کــه در حــوزه آی تــی 
فعالیت می کنند به ویژه شــرکت های نرم افزاری، نداشتن 
توســعه دهنده ای اســت که بر تکنولوژی های روز مســلط 
باشــد و بتواند به صورت مداوم و منظم کار کند، در شرکت 
چارگون نسبت تعداد توسعه دهندگان به کل سازمان از اغلب 

شرکت های نرم افزاری دیگر بیشتر است.
مانند فعــاالن هر حــوزه دیگری ، توســعه دهندگان هم 
دغدغه ها و مشکالت خاص خود را دارند؛ مشکالتی در مورد 
رضایت شــغلی و تکراری شــدن کار آنها. دلیل این موضوع 
این اســت که اساساً تخصصی شــدن کارها در یک شرکت 
تثبیت شــده که نرم افزارهای ســازمانی می نویسد و جنس 
مشتریان آن هم محافظه کار است، توسعه دهندگان را دچار 
حس روزمرگی و تکراری شــدن کار می کند؛ بازار تقاضا هم 

برای کار آنها زیاد شده و نگه داشتن شان در بدنه سازمان کار 
سختی است. در همین خصوص گفت وگویی داشتیم با دو تن از 
توسعه دهندگان شرکت چارگون؛ عمران فراهانچی در بخش 
زیرساخت و حسین رضیئی مدیر پروژه محصول.در طبقه اول 
ســاختمان چارگون در خیابان عطار که در حال تبدیل شدن 
به کانون شــرکت های مطرح حوزه فناوری اطالعات است و 
شــاید تا چندی بعد »دره عطار« نام بگیرد، ابتدا به گفت وگو 
با عمــران فراهانچی پرداختیم. او که کمی بیش از پنج ســال 
اســت به چارگون آمده، پیش از چارگون هم در شرکت های 

مختلف دولتی و خصوصی فعالیت های نرم افزاری داشــته؛ 
مدت کوتاهی نیز به طور مســتقل کار کرده است.  قبل از هر 
چیز کلمه زیرساخت روی کارت پرسنلی او توجه ما را به خود 
جلب می کند. با توجه به توضیحاتی کــه فراهانچی به ما داد 
می توان گفت چارگون یک بستر دارد به نام زیرساخت که بر 
اساس آن ماژول های مختلف کار می کنند. به گفته او:»دیدگاه، 
محصول اصلی شرکت چارگون مجموعه ای از نرم افزارها را 
شامل می شــود که هر کدام قرار است بخشی از فعالیت های 
یک سازمان را پوشش دهد. هر سازمانی بسته به نیاز خودش از 
تعدادی از اینها استفاده می کند. اما مسائلی وجود دارد که بین 
همه آنها مشترک است که آن را به کار می برند و بین خودشان 
تبادل اطالعات می کنند. همه این موارد به زیرساخت مربوط 

می شود.«
یکی دیگر از کارهای ویژه بخش زیرســاخت، شناســایی 
کاربران آن است. عالوه بر بحث شناســایی، ارتباط با مرکز 
داده هم در کنترل بخش زیرســاخت قــرار دارد. البته بنا بر 
گفته فراهانچی هر نرم افزاری می توانــد مرکز داده خودش 
را داشته باشــد اما ارتباط آن با مرکز داده خود و نحوه ذخیره 
کردن اطالعات بر عهده خودش نیست و پلتفرم آن را بخش 
زیرساخت تهیه می کند تا نرم افزارهای دیگر هم بتوانند از آن 

استفاده کنند.
با فراهانچی درباره جذابیت های کار در شــرکت چارگون 
نیز صحبت کردیم. او که ســابقه فعالیت 10 ساله ای در حوزه 
آی تی دارد، وسعت چارگون را هم به لحاظ تعداد کارکنان هم 
به لحاظ تعداد مشتریان و هم از نظر وسعت فیزیکی ساختمان 
آن نسبت به سایر شــرکت های نرم افزاری، مهم ترین عامل 
انتخاب خــود برای کار در چارگون می دانــد. اهمیت تعداد 
کارکنان از نظر او به دلیل تقســیم  وظایــف دقیق تر و تمرکز 
بیشتر افراد بر حوزه خودشان است. به گفته او:»اگر چه کار در 
شرکت های کوچک تر و انجام امور حاشیه ای هم می تواند دید 
وسیع تری نسبت به چرخه کار به انسان بدهد و تجارب قابل 
استفاده ای می توان از آنها کســب کرد اما کار کردن در یک 
شــرکت بزرگ و انجام کار تخصصی در یک بخش مشخص 

مزیت بیشتری دارد.«
فراهانچی معتقد است:»روزمرگی حالتی است که می تواند 
با روحیه بســیاری از افراد در سایر مشاغل هم سازگار نباشد 

چه عاملی باعث حفظ توسعه دهندگان در چارگون شده است

انعطاف و توان سنجی

اگرچه نمونه های مشابهی که یا نسخه فارسی 
نرم افزارهای خارجی است یا از نرم افزارهای خارجی 

الگوبرداری شده، در بازار وجود دارد اما آنچه محصول 
ما را متمایز می کند این  است که به دلیل دانش بنیان 

بودن مجموعه چارگون، همه نرم افزارها را خودمان با 
تحقیق و توسعه خلق و پیاده سازی می کنیم
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اما تالش شرکت چارگون، انعطاف پذیری نسبت به خواسته 
توســعه دهنده ها بوده تا خیلی مقید به حضور در شرکت طی 
ســاعات مشخص و به صورت روتین نباشــند.« گرچه خود 
فراهانچی هم از روزمرگی بیزار اســت اما باور دارد حداقلی 
از نظم باید وجود داشته باشــد تا بتوان تعادل را برقرار و روی 
افراد حســاب کرد.از دیگر موضوعاتی کــه در گفت وگو با 
فراهانچی به آن اشــاره کردیم بحث شعار سازمانی شرکت 
چارگون یعنی گفتمان سازمانی بود؛ گفتمانی که هنوز الگوی 
مشخصی در ایران ندارد و شــرکت ها خیلی به سمت ارتباط 
سازمانی نرفته اند؛ البته در ســطح جهان هم الگوی تازه ای به 
شمار می رود. به گفته فراهانچی:»تاکید بر این گفتمان و دیدن 
آن روی بنرها گرچه می تواند لذت بخش باشد اما برای کسانی 
 که تمرکز بر کار فنی خود دارند و شاید نقش مهمی هم در انتقال 
این شعار داشته باشند، زیاد دغدغه این موضوع وجود ندارد. 
وقتی همه کار ها در تمام بخش های ســازمان در کنار یکدیگر 

قرار می گیرند، شعار سازمان تحقق پیدا می کند.«
بعد از گفت وگو بــا فراهانچی، به طبقه هشــتم چارگون 
رفتیم، در اتاقی با پنجره ای که منظــره  آن تهران در هوای 
بحرانی بود با حســین رضیئی مدیر پروژه محصول صحبت 
کردیم. رضیئی ســه سال اســت که به چارگون آمده. در 
حال حاضر مســئول پروژه مدیریت فرآیندهای کســب  و 
کار اســت. قبل از آن هم در بخش زیرساخت نسخه پنجم 

دیدگاه کار می کرده است. 

در مورد معضل روزمرگی کار توسعه دهندگان، با وجود 
اینکه رضیئی قائل به وجود این پدیده و نیاز توسعه دهندگان 
به داشــتن چالش در کار است و اساســًا تولید نرم افزار را 
خلق یک اثــر هنری می داند، اما خــودش را فارغ از تجربه 
چنین حسی می بیند؛ چرا که از زمان ورود خود به مجموعه 
چارگون، کارهای متفاوتی انجام داده و کار روتینی نداشــته 
است. به گفته رضیئی هوشــمندی یک مدیر در قرار دادن 
افراد در جایگاه های فردی متناسب با عالیق و خواست های 
آنهــا می تواند از بروز حس کار روتین به مفهوم ســازمانی 
تا حدود زیادی بکاهد. چنانچه دربــاره خودش هم اذعان 
می کند با وجود اینکه ابتدا در دیــدگاه ۵ فعالیت می کرده 
ولی عالقه بیشــتری به BPMS یا مدیریت فرآیند کســب 
 و  کار داشــته، اگر همچنان در دیــدگاه ۵ باقی مانده بود، او 
هم دچار چنین روتینی شــده بود. رضیئی در ادامه به روند 
تکمیل زیرســاخت نرم افزارهای دیــدگاه ۵، پیش  بردن 
نرم افزار اتوماســیون مکاتبات اداری و به دنبال آن پروژه 
BPMS یا مدیریت فرآیندها اشــاره کرد؛ پروژه ای که حاال 

به خود او محول شده اســت. به گفته او: »اگرچه نمونه های 
مشابهی که یا نسخه فارسی نرم افزارهای خارجی است یا از 
نرم افزارهای خارجی الگوبرداری شده، در بازار وجود دارد 
اما آنچه محصول ما را متمایز می کند این  اســت که به دلیل 
دانش بنیان بــودن مجموعه چارگون، همــه نرم افزارها را 

خودمان با تحقیق و توسعه خلق و پیاده سازی می کنیم.« 
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گفت وگو با امیر مهرانی، مشاور شرکت چارگون:

از زاویه دیگر به مسائل نگاه کنیم
»همیشــه این چالش وجود داشــت که ســمت من در شــرکت چیســت.« ایــن نقل  قولــی از امیر مهرانی اســت که در اولین ســاعت های 
گفت وگو نمی دانســت خود را با چه عنوانی معرفی کند و پس از مدتی خود را مشــاور شــرکت چارگون نامید. او که تحصیل کرده رشــته 
آی تی اســت در چارگون شــخصیت افراد و شــرکت ها را آنالیز می کند و با برگزاری دوره های آموزشــی ســعی دارد افراد با شــناخت خود 
مسیرشــان را بشناســند و در پروژه هایی هم که با چارگون انجام می دهد بر روابط انســانی و تعامالت با مشتریان تاکید می کند و اعتقاد 

دارد باید از زاویه دیگر به مسائل نگاه کرد و کارهای روتین را کنار گذاشت. در ادامه گفت وگو با امیر مهرانی را می خوانیم:

افرادی مانند شــما در شــرکت های نرم افزاری وجود 
ندارند یا تعدادشــان انگشت شمار اســت. چگونه با 

چارگون آشنا شدید؟
بله همیشــه این چالش وجود داشته است که من در این 
شرکت چه ســمتی دارم؛ البته امســال سمتم به عنوان 

مشاور انتخاب شد.
پیشینه من آی تی بود، سال ها در این حوزه کار کرده ام و 
این فضا را به خوبی می شناسم. همیشه تعامالت انسانی 
برای من جالب بود. وقتی در گذشــته شــبکه طراحی 
می کردم، به جای آنکه ذهنــم درگیر دغدغه های فنی 

باشــد، به این فکر بودم که آیا شبکه من باعث سهولت 
در کار کاربر می شــود؟ در اوایــل کارم به عنوان یک 
ادمینســتور ســاده در یک شــرکت بودم که ویندوز 
کامپیو ترهای کارمندان باید به واســطه کارشان دائمًا 
عوض می شــد و این وظیفه بر عهده من بود. کار سختی 
هم بود. روزی به این فکر افتادم که سرویسی اتوماتیک 
راه اندازی کنم تــا ویندوزها را عوض کند؛ بدین ترتیب 

کار من و بقیه کارمندان راحت شد. 
اکثر شــرکت های نرم افزاری در استقرار و پیاده سازی 
نرم افــزار چون نمی خواهنــد به تحــوالت و ایده های 
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نو تن دهند، به بن بســت می رســند یا تصمیمی که در 
ســطوح باالی مدیریتی گرفته می شود، به بدنه سازمان 
نمی رسد. شــما هم شخصیتی کارمندی ندارید، چگونه 
با رویکرد ارزش جســت وجوها توانستید در چارگون 

فعالیت کنید؟ 
در خصوص اســتقرار نرم افزار این موضوع بیشتر یک 
مساله انسانی است تا فنی و دقیقاً بحث تعامل ها و روابط 
انسانی باعث این گونه مقاومت ها می شود. به عنوان مثال 
تصمیم گیری در یک اتاق بسته باعث مقاومت می شود 
زیرا افرادی که باید این تصمیم ها را اجرایی کنند، توجیه 
نیستند که چرا این تصمیم ها گرفته شده است. فعالیتی 
که من در این حوزه دارم این اســت که پرســش ایجاد 
می کنــم تا افراد موضوعات را از زوایای دیگر بررســی 
کنند. برای مثال پروژه ای با چارگون در خصوص تجربه 
مشتریان از خدمات ارائه شده داشتیم. از آنها پرسیدیم 
یکی از تجارب خوبی را که با محصوالت چارگون دارند، 

برای ما تعریف کنند.
سوال را شفاهی پرســیدید یا مردم آن را به صورت فرم 

پر کردند؟
حدود 60 نفر را به عنوان نماینده مشتریان به یک کارگاه 
آموزشــی نیم روزی دعوت کردیم و از آنها درخواست 
کردیم این تجارب را دو به دو بــرای هم تعریف کنند. 
سوال بعدی این بود که در شرکت خود چه فعالیتی انجام 
دادید که کار با چارگون را برای شما به یک تجربه خوب 

بدل کرد. 
و در مرحله بعد پرســیدیم که از نظر خودشان چارگون 
ایده آل را طراحی کنند و دوست دارند چارگون از لحاظ 

خدمت رسانی به چه شکل باشد.
می توانید به چند جواب که مشــتریان دادند، اشــاره  

کنید؟
سه ســال پیش این کارگاه آموزشی برگزار شد و در آن 
زمان مشــتریان اعتقاد داشــتند تجربه خوب شان در 
چارگون زمانی ایجاد می شود که نیازهای آموزشی شان 
برآورده شــود. ما از ایــن جواب نتیجــه گرفتیم باید 
دپارتمــان آمــوزش راه انــدازی کنیم و بعــد از آن 

برنامه ریزی آموزشی انجام شد.
یعنی از مطالب گفته شده توسط مشتریان به این نتیجه 

رسیدید؟ 
دقیقاً، اولویت ما مشتریان مان هستند. طی این سه سال 
در مورد این موضوع کار کردیــم و وقتی دوباره کارگاه 
آموزشــی را برگزار کردیم و مشــتریان تجربه خوب 
خود را در کالس های آموزشی داشــتند، فهمیدیم راه 

درســتی را انتخاب کرده ایم و باید این بخش را تقویت 
کنیم تا سطح آموزش مان را افزایش دهیم. ما به راحتی 
می توانستیم ســواالت خود را به مشکالت نرم افزارها 
اختصاص دهیم، اگــر نگاه مان را تغییــر نمی دادیم به 

مراحل باالتر و درست نمی رسیدیم. 
حوزه کاری شما در چارگون آنالیز شخصیت ها و تیم ها 
و شرکت هاســت. یک روایت صادقانــه از خودتان در 
مورد چارگون بگویید و به نظر شــما مهم ترین حسن و 

ضعف چارگون چیست؟
من یک آدم احساسی هستم و خیلی درگیر محیط کارم 
می شــوم. این حس را در شرکتی که قباًل کار می کردم و 
چارگون که االن در آن فعالیت می کنــم، دارم. یکی از 
صحنه هایی کــه در چارگون دیدم و هیچ  وقت فراموش 
نمی کنم مربوط به روزی است که بین طبقات جابه جایی 
بود و صندلی ها و میزها هم باید جابه جا می شدند؛ دیدم 
مدیران ارشــد شــاهین طبری و احســان پرتو در این 

جابه جایی ها به بچه ها کمک می کنند.
در شــرکت های دیگر یــاد گرفته بودم همیشــه باید 
فاصلــه ای را با کارمنــدان حفظ کنم امــا این صحنه 

تاثیرگذار بود و پیام بزرگی برای من داشــت؛ حسی که 
به آدم ها منتقل می کنم، خیلی مهم تر از این اســت که 
فقط به عنوان مدیر نظاره گر باشــم. بــه نظر من یکی از 
حسن های چارگون روابط انسانی در میان افراد شرکت 
است. حتی از لحاظ فردی هم به یکدیگر اهمیت می دهند 
و نکته قابل تامل چارگون نیز این اســت که می خواهیم 
برخی از مســائل را خودمان حل کنیم و از افراد بیرون 
مجموعه کمک نگیریم، زیرا شــرکت ما پیچیدگی های 
خود را دارد و هر کسی نمی تواند کمک کند. اما از طرفی 
هم نگاه بیرونــی می تواند به عنوان یک فکر نو تاثیرگذار 
باشد. البته شاید در سطح مدیران ارشد این همفکری ها و 
مشورت ها به وجود آید اما در بعضی از الیه های مدیران 

میانی هم نیاز به فکر بیرونی داریم

 در خصوص استقرار نرم افزار
این موضوع بیشتر یک مساله انسانی است تا فنی و 
دقیقاً بحث تعامل ها و روابط انسانی باعث این گونه 
مقاومت ها می شود
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کاربردپذیری
کاربردپذیــری یکــی از مباحــث جدیدی اســت که 
سازمان های پیشرو طی ســال های اخیر اهمیت زیادی به 
آن داده انــد. در واقع به طور خالصــه، کاربردپذیری به 
معنی میزان مورد استفاده  بودن محصولی توسط یک کاربر 
برای رســیدن به هدفی معین اســت؛ در حالی که هنگام 
استفاده، ضمن داشتن اثربخشــی و کارایی، رضایت کاربر 
را در زمینه مورد استفاده دربر داشــته باشد. روز جهانی 
کاربردپذیری نیز یک رویداد تخصصی است که همزمان 

در سراسر جهان برگزار می شود.
در ایــن گردهمایی افــرادی از صنایع مختلــف، فعاالن 

حوزه آموزش، ســازمان های خصوصــی و دولتی حضور 
پیدا می کنند تــا اطمینان از ارائه خدمــات و محصوالتی 
که زندگی را ســاده تر و راحت تر می کند، به عنوان هدفی 

مشترک دنبال  شود.
این رویداد یک رویداد آموزشــی اســت که تالش دارد 
برای کاربران محصوالت دنیایی بســازد تا زندگی در آن 
بســیار راحت و لذت بخش باشد. این مفهوم اکنون به یکی 
از دغدغه های فراســازمانی چارگون تبدیل شــده و این 
شرکت همواره حامی همایش های کاربردپذیری به ویژه 
روز جهانی آن اســت و در جهت تعالی این فرهنگ تالش 

زیادی می کند.

چارگون تنها یک سازمان تجاری نیست

دست هایی که هم قدم می شوند
تمام فعالیت های چارگون مربوط به مســائل فنی و تجاری نیســت بلکه در چارگون نیروی زیادی هــم صرف فعالیت های فرهنگی و 
انسان دوســتانه می شــود. چارگون به  دلیل ماهیت ســازمانی و طیف گسترده افرادی که دست اندرکار آن هســتند یا به  نحوی با آن 
در ارتباطند، این مسئولیت را بر دوش خود می بیند که در جهت بهتر شدن شرایط برای همه افراد جامعه تالش کند. فعالیت های 

انسان دوستانه و فرهنگی چارگون به اشکال مختلف با استفاده از نیروی  انسانی زبده و نوع دوست چارگون در جریان هستند.   
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پارسی بان
در حــوزه فنــاوری اطالعات بــه دلیــل وارداتی بودن 
ابــزار و مفاهیم، به کارگیــری کلمات خارجــی در میان 
دست اندرکاران این حوزه بسیار مرسوم است. چارگون با 
وجود جامعه کاربری زیاد و وسعت سازمان تصمیم گرفته 
برای دفاع از زبان فارســی در برابر هجمه واژه های بیگانه 
پروژه پارســی بان را راه اندازی کند. مهــدی مخلصیان 
مدیر این پــروژه درباره این موضــوع می گوید:»در ابتدا 
تالش کردیــم فرهنگ پارســی گویی را در خود چارگون 
راه بیندازیم، برای ایــن کار ابتدا راهنماها و مســتندات 
سیســتم ها را اصالح کردیم. در گام بعدی تالش داریم در 
سازمان خودمان مکاتبات و ارتباطات را با ادبیات درست 
انجــام دهیم. در ادامــه این جنبــش را در صنف مطرح 
کردیم و از همکاران مان خواستیم به ما بپیوندند. سرانجام 
با تالش ما کارگروه فناوری اطالعات و رایانه که به مدت 
چند ســال بدون فعالیت بود، باز هم بــا حضور نمایندگان 
صنف به تشکیل جلســه پرداخت. هدف هم این است که 
واژه ها را معرفی کنیم و برای جایگزینی آنها پیشنهادهایی 
ارائه می دهیم که در فرهنگســتان به کمک زبانشناســان 
بررسی و انتخاب می شــود. کار دیگر ما این است که سعی 
کنیم کلمات متفاوتی را که به یک مفهوم اشــاره می کنند، 

11ایراناستانداردسازی کنیم.«
چارگون در کنار فعالیت های دیگر دغدغــه افراد معلول جامعه را 
-که به دالیل فرهنگــی و  امکاناتی با مشــکالت زیادی رو به رو 
هســتند- نیز دارد و کمپین 11ایران را به این دسته از کمک های 
نوع دوستانه اختصاص داده اســت. گلناز زرین بخش در این باره 
می گوید:»اینکه ما معلوالن را در ســطح جامعــه نمی بینیم که به 
کار و فعالیــت بپردازند، به این معنا نیســت که معلوالن کمتری 
نسبت به ســایر کشــورها داریم بلکه طبق آمار رسمی 11 تا 14 
درصد ایرانیان دچار معلولیت هســتند. جدا از اینکه در بسیاری 
موارد جامعه آماده پذیرش کامل فرد معلول نیســت، در اغلب 
موارد امکانات شــهری کافی برای این افــراد وجود ندارد. حتی 
پیاده روهای هم ســطح کافی برای عبور و مــرور این افراد وجود 
ندارد. در کنار این موارد، مشکالت روانی هم به تبع برای این گروه 
جامعه وجــود دارد. با در نظر گرفتن این مســاله تصمیم گرفتیم 
بخشی از فعالیت های انسان دوستانه ای را که در چارگون صورت 
می گیرد، صرف آگاهی بخشیدن به بخش بزرگ تر جامعه کنیم. 
می خواهیم بگوییم اگر در شــهر و جامعه افــراد معلول کمتری 
می بینیم، به این خاطر نیست که آنها وجود ندارند بلکه امکان کمی 

برای به میان مردم آمدن معلوالن وجود دارد.«
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همگام
کارکنان چارگون در کنار یکدیگر تصمیم گرفته اند دســت 
به فعالیت های انسان دوســتانه بزنند و همراه با فعالیت ها و 
کارهای هرروزه شــان تالش کنند گامی در جهت کمک به 
افراد آســیب پذیر بردارند. آنها دست به دست هم داده اند 
تا کارهای هرچند کوچک شــان دنیا را به جای بهتری برای 
زندگی تبدیل کند. خیریه همگام یک سازمان غیرسیاسی با 
ماهیت اجتماعی است که فعالیت های عام المنفعه را با شعار 
»ما باور داریم توانمندسازی اســتعدادهای امروز، ساختن 
جامعه فرداست« انجام می دهد. این موسسه در سال 1390 
تشکیل شده و هدف خود را خدمت به مردم و کسب رضایت 
خداوند می داند و عمده درآمد این مجموعه از محل حمایت 

مالی مستقیم شــرکت چارگون و کمک های نقدی کارکنان 
آن و نیز حمایت های خیرین تامین می شــود. این خیریه که 
به طور خودجوش در چارگون شــکل گرفته است در ابتدا به 
صورت پراکنده به تهیه مایحتاج مراکز و موسســات مشابه، 
پرداخت کمک هزینه تحصیلی، شناســایی کودکان نیازمند 
و تهیه بسته های عیدی و مدرسه و دیگر بسته های مناسبتی 
می پرداخت اما با گسترش فعالیت ها، سیاستگذاری کالن آن 
به سمت حمایت تحصیلی و ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی 
به کودکان و نوجوانان مستعد کم بضاعت، برای فراهم کردن 
زمینه خودشــکوفایی آنها رفته و بیشــتر درآمد آن صرف 
تامین نیازمندی های آموزشــی، فرهنگی، تحصیلی کودکان 

و نوجوانان مستعد و پرداخت بورسیه تحصیلی می شود
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