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 :فصل نوزدهم
 

استراتژی های توسعه سیستم های 
 اطالعاتی حسابداری
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 آشنایی با چگونگی خرید نرم افزاهای آماده1.

 آشنایی با خدمات رایانش ابری به عنوان یکی از استراتژی های توسعه سیستم های اطالعاتی2.

 آشنایی با چگونگی توسعه سیستم های اطالعاتی در داخل سازمان3.

 آشنایی با علل برون سپاری سیستم های اطالعاتی و ارزیابی مزایا و معایب این روش4.

 آشنایی با مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری و نقش آن در توسعه سیستم ها5.

 آشنایی با نحوه استفاده از نمونه سازی به منظور افزایش سرعت طراحی سیستم های اطالعاتی6.

آشنایی با ابزارهای مهندسی نرم افزار به کمک رایانه به منظور افزایش سرعت در طراحی سیستم های  7.
 اطالعاتی

 آشنایی با روش های مختلف ارزیابی  مالی سیستم های اطالعاتی8.

 :پس از مطالعه این فصل، خواننده با مفاهیم ذیل آشنا می شود
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 تغییر در نیازهای اطالعاتی شرکت ها    
 تغییر در انتظارات کاربران   
 افزایش حجم فعالیت های شرکت    
 قوانین و مقررات جدید     
 تغییر در شرایط شرکت   
 ظهور فناوری های جدید   
 افزایش مزیت رقابتی و مزایای بهره وری      
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انواع روش های 
تحصیل سیستم 

 های اطالعاتی

خرید نرم افزار 
به صورت 

 آماده

استفاده از 
خدمات 

 رایانش ابری

طراحی 
سیستم توسط  

کارمندان 
 شرکت

 برون سپاری



امروزه تولیدکنندگان نرم افزار اقدام به طراحی نرم افزارهای 
آماده برای طیف  ویفی ی از کفاربران بفا نیازهفای م فابه       

این نرم افزارهفا  افامب بفوده و طیف  ویفی ی از      . می کنند
 .ف الیت های یازمان ها را پوشش می دهند

7 



8 

 

 :مزایا  

 . کم دردسر ترین روش  

 .  سازمان می تواند به سرعت نیازهای خود را تامین کند   

 . این  روش دارای صرفه اقتصادی است   
 :معایب  

 .معموالً نرم افزارهای آماده قادر به تامین تمامی نیازهای شرکت نمی باشد  

 

 

 

 خرید نرم افزار آماده
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 تعیین الزامات و نیازهای کاربران

 تعیین مشخصات سیستم

 درخواست اطالعات و درخواست پیشنهاد تهیه

 پاسخ ها ارزیابی

 انتخاب سیستم

 تدوین برنامه کاری و جداول زمانی

 چانه زنی و عقد قرارداد

 از طراحی و پیاده سازی سیستم اطمینان
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قابلیت عملکردی هر  
 سیستم پیشنهادی

معیار انتخاب از  
میان طرح های  
 پیشنهادی
 

منافع و هزینه های هر  
 سیستم پیشنهادی

توسعه و نگه داری  
 سیستم پیشنهادی

سازگاری سیستم جدید  
 با سیستم موجود

پشتیبانی های  
 فروشندگان
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 امتیازدهی وزنی

برررر اسرررار ایرررن روش بررره    
معیارهای ارزیابی سیسرتم کره   
توسررک کمیترره راهتررری تعیررین 
می شرود، وزن هرایی برر متنرای     
اهمیرررت نسرررتی آن هرررا داده   

سرپس بره هریرک از    . می شرود 
سیسرررتم هرررای پیشرررنهاد شرررده 
توسک فروشرنداان برر اسرار    
ایرررن معیارهرررا امتیرررازاتی داده 

در نهایررت سیسررتم  . مرری شررود 
پیشنهادی که بیشترین امتیاز را 
کسب کنرد بره عنروان سیسرتم     

 فروشنده دارای بیشترین امتیاز .  منتخب شناسایی می شود



در این روش شرکت ها می توانند به اای خرید نرم افزارهفای  
آماده که م موالً دارای قیمفت هفای بفاالیی مفی باشفند  از      

 .  یرویس های ابری ایتفاده کنند

رایانش ابری راهی ایت برای افزایش ظرفیت ذخیره یفازی  
اطالعات یا امکانات بدون هزینفه کفردن بفرای زیریفاخت     
 .  ادید  آموزش پرینل ادید  یا خرید مجوز نرم افزار ادید
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زمانی که ف الیت شرکت تخصصی تر بوده و نرم افزار منطبف   
با آن به راحتی در بازار یافت ن ود و یفا حتفی داشفتن آن    
نرم افزار برای شرکت نوعی مزیت رقفابتی مسوفوش شفود     
خود شرکت ها اقدام به ت کیل تیم برنامه نویوی و طراحفی  

 .  نرم افزار مورد نیاز خود می نمایند
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 طراحی نرم افزار برای کار و ف الیتی خاص

 واود مزیت رقابتی در طراحی داخلی نرم افزار

 تاثیر طراحی نرم افزار داخلی در افزایش یود و بهتر انجام دادن کارها



منظور از طراحی کاربر نهایی  طراحفی  ایفتفاده و کنتفر     
بفه عبفارت دی فر    . ییوتم اطالعاتی تویط کاربران ایفت 

کاربران ایتفاده کننده از ییوتم اطالعاتی با بفه کفارگیری   
 .  فناوری اطالعات  نیازهای اطالعاتی خود را تامین می کنند
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طراحی، کنترل و اجرا 
 توسط کاربر

به موقع 
 بودن

آزاد شدن منابع 
 سیستم اطالعاتی

سهولت استفاده 
 و تغییرپذیری
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منطق و اشتباهات 
 توسعه سیستم

عدم کارایی سیستم 
 طراحی شده

کافی نبودن 
 آزمایش های نرم افزار

ناقص بودن کنترل و 
 مستندسازی های سیستم

ناسازگاری سیستم ها و 
 اتالف منابع

 افزایش هزینه ها



یک گزینه اای زین بفرای تویف ه و ایجفاد ییوفتم هفای      
. اطالعاتی حوابداری  تامین آن ها از یازمان های دی ر ایت
در این روش  شرکت موئولیت ییوتم های اطالعاتی را بفه  
یففک یففازمان دی ففر واگففنار مففی کنففدر ایففن اقففدام را   

  .می نامند« برون یپاری»
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دالیل 
برون 
 سپاری

كاهش 
هزینه های 
عملیاتي و 

 تراكنشي
افزایش 

تمركز شركت 
بر اهداف 

 اصلي

دستیابي به 
فناوری های  
 پیشرفته تر

آزاد سازی  
نیروهای  

داخلي برای 
 امور مهم تر

عدم وجود 
نیروی  

متخصص  
 داخلي

كاهش زمان  
طراحي و 
اجرای 
 سیستم

استفاده 
حداكثری از 
فرصت های 

 پیش رو

 سایر دالیل
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مهندسي .1
دوباره 

فرآیندهای 
 تجاری

نمونه سازی . 2
 آزمایشي

مهندسي . 3
نرم افزار به 
 كمک رایانه



مهندیی دوبفاره فرآینفدهای تجفاری  تجزیفه و تسلیفل و      
طراحففی دقیفف  و کامففل دوبففاره فرآینففدهای تجففاری و   
ییوتم های اطالعاتی به منظور بهبفود و اففزایش عملکفرد    

 .  شرکت ایت
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اصول 
مهندسی 

 دوباره

فرهنگ سازی و  
 فرهنگ پذیری

سازمان دهی فرآیند  
 محور

انجام فرآیند توسط  
 کاربران ستاده ها

تمرکز و توزیع  
 داده ها

یکپارچه کردن 
 فعالیت های موازی

 تمرکز بر کاربر

گردآوری داده ها  
 از منبع اصلی

توجه ویژه به 
 فناوری اطالعات



نمونه یازی  تویف ه و آزمفون یفریب مفد  هفای در حفا        
ایتفاده یا نمونه های اولیه کاربردهای ادید در یک فرآینفد  

ایفن کفار مفی توانفد هفم تویفط       . ف ا  و تکراری می باشد
متخصصان ییوتم های اطالعاتی و هم تویط کاربران نهایی 

 .انجام شود
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 مرحله اول
 .نیازهای اصلی سیستم تعیین می شود•

 مرحله دوم
 .نمونه اولیه بر اساس نیازهای مطرح شده طراحی می شود•

 مرحله سوم

نمونه طراحی شده بر اساس نظرات اصالحی دریافتی از کاربران مورد  •
 .بازبینی قرار می گیرد

 مرحله چهارم
 .سیستم پس از تایید کاربران، عملیاتی می شود•
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تعریف دقیق تر 
نیازهای 
 اطالعاتی

مشارکت و 
 رضایت کاربر

طراحی و 
توسعه سریع تر 

 سیستم

 اشتباهات کمتر

فرصت های 
بیشتر برای 
 انجام تغییرات

 کاهش هزینه ها
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 در کارمندان ایجاد حس بدبینی  

 رفتن وقت و منابب کارمندان هدر  

 ناقص ییوتم ها طراحی  

 ناقص موتندیازی  

 شروع یک فرآیند توی ه تمام ن دنی  

 



مهندیی نرم افزار به کمک رایانه  مجموعفه ای از ابزارهفای   
خودکار برای کمک به تهیه و طراحفی نظفام هفای رایانفه ای     

ابزار مزبور بوته های نرم افزاری یکپارچه ای ایفت  . می باشد
که برخی از فرآینفدهای طراحفی و تویف ه ییوفتم را بفه      

 .صورت خودکار انجام می دهد
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انواع روش های 
 ارزیابی مالی 



نقطهه ای کهه در آن لههالص منهافع سیسههتم    •
پیشنهادی با سیستم فعلی برابر شود، نقطه سر 

 .  به سر نام دارد

چنان چه بخهواهیم از بهیچ چنهدیچ پهرو ه     •
یکی را انتخاب کنهیم، پهرو ه ایهی انتخهاب     
می شود که بیشتریچ لالص منفعهت را په    

 . از نقطه سر به سر دارا باشند
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دوره بازیافت سهرمایه مهدت زمهانی را نشهان     •
می دهد که الزم اسهت تها درآمهد حاصه  از     

 .سرمایه بیشتر از هزینه های آن شود

چنان چه بخواهیم از بیچ چندیچ روش انجهام  •
پرو ه یکی را انتخاب کنیم، پرو ه ای انتخهاب  
می شود که کمتریچ دوره بازگشت سهرمایه را  

 .داشته باشد
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بر اساس ایچ روش تمامی جریان های نقهدی  •
پیش بینی شده آینده با نرلی که نشان دهنده 

 .  ارزش زمانی پول است، تنزی  می شود

چنان چه الزم باشد بیچ چندیچ پهرو ه دسهت   •
به انتخاب بزنیم، پرو ه ای انتخاب می شود که 

 . بیشتریچ لالص ارزش فعلی را داشته باشد
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نرخ بهازده داللهی، نهرخ مهواری اسهت کهه       •
 .  لالص ارزش فعلی پرو ه را صفر می کند

هنگام مقایسه پرو ه های مختلف معموالً پرو ه •
با بیشتریچ نرخ بازده داللهی مهورد پهذیرش    

 .  واقع می شود
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