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 : ERPدر کنار سيستم هاي عملياتي و يا   BIجايگاه سيستم هاي 

 

برايشان دشواريهايي به ارمغان آورده است،  BIبسياري از سازمانهايي که توجيه مديران ارشد و هزينه هاي استقرار سيستم هاي 

 ERPيا  مي خواهند استقرار انبار داده را ناديده گرفته و ابزارهاي گزارش گيري را به طورمستقيم به سيستم هاي عملياتي

در  هزينه()و گاهاً کم  سازمان متصل نمايند. ) انبار داده هاي موضوعي ايجاد نکنند(، اين نگاه ممکن است رويکردي سريع تر

 و کم هزينه بنظر آيد، اما اين راهکار به ظاهر سريعدسترسي به گزارش هاي متنوع و حتي داشبوردهاي مديريتي تک منظوره 

 و معايبي خواهد بود که عبارتنداز:  داراي مشکالت

 

 ".است در  چنين اطالعاتي ممکن"وقتي که نيازمند تجزيه وتحليل هاي ميان موضوعي يا ميان وظيفه اي باشيم

باشد و بنابراين بايد  موجود (ERPدو سيستم مختلف يا ماژول هاي مختلف در يک سيستم برنامه ريزي منابع سازماني)

 با انبار داده ترکيب شود.

 

 " )وقتي که نيازمند تجزيه و تحليلي برروي اطالعات و آمار خالصه شده بر اساس زمان )ماه يا دوره هاي زماني

اين ساختارهاي سلسله مراتبي، معموالً در  "سلسله مراتبي )صفات فرزند ساختاري( باشيم.يا ساير ساختارهاي 

(هاي حجيمي دريک queryسيستم هاي تراکنشي وجودندارد، وحتي اگروجودداشته باشند، اجراي چنين پرسمان) 

 ايجاد کند.سيستم تراکنشي مي تواند سرعت آنها را آن قدرپايين آوردکه در ورود اطالعات نيز تداخل 

 

 ".زيرا انبار داده ها به علت تفاوت "وقتي که نياز به زمان هاي سريع گزارش گيري و تجزيه وتحليل داشته باشيم

 هاي سريع تر نسبت به سيستم هاي عملياتي را ميسر مي سازد. (query)اجازه پرسمان دراهداف وطراحي،

 

 

 

 

 

 



 ERPبا  BIمقايسه سيستم هاي 

 

 

www.farabar.net 88533267خط( فکس:  10) 88533266تلفن:  22پالک  –کوچه چهاردهم  - شهيد عشقيارخيابان  -خرمشهر )آپادانا(  خيابان  

و رابطه بين آنها، ابتدا به تفاوت هاي مهم اين دو نوع  ERPو  BIشايد بهتر باشد براي تشريح جايگاه سيستم هاي 

 سيستم اشاره مي کنيم: 

 

 الف ( تفاوت بنيادين:

در سازمانها با رويکرد جامع   Data Integration ( متمرکز بر BIسيستم هاي هوشمندي کسب و کار ) 

Enterprise Information Integration (EII) ولي سيستم هاي  مي باشدERP  بر System Integration  در

فقط  BIلذا براي يکپارچه سازي در  .(تمرکز دارندEAI) Enterprise Application Integrationسازمانها با رويکرد 

به ارتباطات سيستمي و سپس ارتباطات داده هاي سيستم ها  ERPبه داده ها و ارتباطات آنها توجه مي شود ولي در  

 توجه مي شود. 

 

 عملياتي :  ب( تفاوت

از ابتدا دغدغه جمع آوري داده ها را نداشته و فقط به بصري سازي داده ها و معنا بخشيدن به  BIسيستم هاي  

از ابتدا به جمع آوري داده ها در يک بستر يکپارچه و سيستماتيک و  ERPداده ها مي انديشند ولي سيستم هاي 

 مديريت فرآيندهاي سيستمي مي انديشند. 

استفاده مي کنند ديگر به  ERPبه اين دو تفاوت عمده گاهاً تصور مي شود که سازمانهايي که از سيستم هاي  با عنايت

نيازمند نيستند و در صورت داشتن ابزارهايي که بتوانند داشبوردهايي را روي داده هاي سيستم هاي  BIسيستم هاي 

ERP  ارائه دهند نتايج عملکرديBI  زير به تشريح موارد مغفول مي پردازيم :را فتح نموده اند که در 

 data Cleaning  ،dataاختصاصاٌ به مفاهيمي همچون  Data Warehouseبا ايجاد يک  BI در سيستم هاي  الف (

Cleansing  خالصه سازي، ايندکس سازي و موارد ديگر جهت فرآوري داده پرداخته مي شود. هدف از اين کارها ،

 امکان ايجاد ديدي شفاف و مديريتي بر داده ها خواهد بود. 

ها، يا همان اقالم آماري اتوماتيک، امکان ذخيره سازي تحليل هاي نيمه  Cubeبا استفاده از  BIدر سيستم هاي  ب(

ده جهت دريافت گزارش هاي حجيم و يا پيچيده ميسر خواهد بود. در صورت عدم استفاده از زبان هاي پردازش ش

دستيابي به اطالعات سيستم Performanceبخصوص بستر ايجاد شده در فرابر، سرعت و  BIپرس و جوي خاص در 

 تحت الشعاع قرار مي گيرد. ERPهاي 

 BI  ،Loadسازي انبار داده ها مي توان در سيستم هاي  Offlineو  Schedulingبا استفاده از سيستم هاي  ج(

Balancing  .مناسبي براي دريافت اطالعات شاخص هاي چند بعدي ايجاد نمود 
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، مي توان اطالعات منابع اطالعاتي BIاطالعات هر پايگاه اطالعاتي به انبار داده هاي سيستم هاي  ETLبا امکان  د(

ر اطالعات درون سازماني مديريت و براي مقايسه گري و يا هدف گذاري هاي تجاري استفاده خارج از سازمان را در کنا

 نمود. 

خصوصاً در حوزه پياده سازي انبار داده ها، امکان ذخيره اطالعات  BIيکي از تفاوتهاي مهم در نگرش سيستم هاي  هـ(

( رکوردهاست Historical Dataتاريخچه تغييرات)و آمار در بازه هاي زماني مشخص ) مثالً ماهيانه( جهت دستيابي به 

 اين چنين ديدگاهي وجود ندارد.  ERPکه در سيستم هاي 

با امکان داده کاوي اطالعات درون انبار داده ها مي توان انواع پيش بيني ها، تحليل هاي خوشه بندي و ..... را بر  و(

 را محقق نمود.   ERPروي داده هاي توليد شده در سيستم هاي 

 

 مي توان جدول زير را ارائه نمود: ERPو سيستم هاي عملياتي يا  BIجهت تشريح بهتر جايگاه 
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 جمع بندي

 

بعنوان يک  BIاستفاده مي کنند استفاده همزمان از  Total Solutionيا  ERPکه از سيستم هاي  براي سازمانهايي

ها استفاده نمي  Total Solutionيا  ERPمکمل بسيار مهم توصيه مي شود. براي سازمانهايي که از سيستم هاي 

ي سيستم هاي کنند )اصطالحاً سيستم هاي آنها بصورت جزيره اي فعاليت مي کنند(، جايگاه يکپارچه سازي داده ها

  نقش مهمي را ايفا مي کند.   BIعملياتي سازمان در سيستم هاي 

 

 


