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 تجمیع اطالعات
 

 مقدمه 

ها به درستی هایی که از این روشای دارند و شرکتویژههای دسترسی به اطالعات، جایگاه ها و مکانیزمدر جهان امروز، روش

های ارتباطی گسترده در کشور و دنیا، کنند، امکان رشد و توسعه بیشتری خواهند داشت. با وجود شبکهاستفاده می

لی مختلف های ماتوانند خالء اطالعاتی موجود در بخشهای مالی مناسب که توان استفاده از این بستر را دارند میسیستم

های مختلف های گسترده را از بین ببرند. نیاز به آگاهی هم زمان از رخدادهای مالی در شعب و یا شرکتها و شرکتسازمان

کند که تبادل اطالعات به حیطه خاصی محدود نباشد و در تمامی سطوح نیازمند تحت نظر یک سازمان )یا شرکت(، ایجاب می

 .های کامپیوتری این امر را برای آنان میسر سازدگیری از شبکهد که با بهرهمناسب باشن به یک سیستم مالی

یابند و با بدین ترتیب مدیران با دسترسی سریع و با کیفیت به اطالعات، به موقع از اتفاقات و تغییرات آگاهی می

 .را اتخاذ نمایندتوانند در جهت حفظ منافع شرکت حرکت نموده و تصمیمات الزم های درست میگیریتصمیم

های پراکنده در تجمیع اطالعات شعب و یا شرکت برای که خانه سیتریکس ایران راهکار سیستم یکپارچه مالی و حسابداری

سازی و اجرا گردیده است، یکی از دستاوردهای بزرگ این شرکت پیاده (Online) ایمرکز، بر پایه انتقال اطالعات لحظه

های بزرگ دارای دفاتر متمرکز ها و شرکتباشد. اغلب سازمانهای کشور میها و سازمانرکتجهت خدمت هر چه بهتر به ش

 .هستند و نگهداری اطالعات تمامی دفاتر برای آنها از اهمیت باالیی برخوردار است

 هدف

اتر متمرکز( تحت نظر های پراکنده )دفسازی فرایندهای مالی شعب و شرکتسازی و بهینههدف از ارائه این راهکار، یکپارچه

 Online های نوین و بدیعی برای ارتباطحلانعطاف پذیری باالیی دارد و راه یک سازمان یا شرکت می باشد. این راهکار قابلیت

دهد. بدین ترتیب کند و امکاناتی برای ورود اطالعات متمرکز آنها در مرکز ارائه میهای پراکنده فراهم میشعب و یا شرکت

کند که تمامی مشکالت و خطاهای ناشی از عدم هماهنگی و یا وجود ها، راهکاری عالی ارائه میر پایین آوردن هزینهعالوه ب

افزاری را بسیار پایین افزاری و سختهای نرمکند. این روش کامالً به صرفه است و هزینهمغایرت در اطالعات را برطرف می

 .آوردمی

 

 مساله طرح

ها و خدمات و همچنین پراکندگی جغرافیایی شعب و مراکز مختلف های بزرگ به واسطه گستردگی فعالیتشرکتها و سازمان

های مالی خود همواره با های مختلف کشور و حتی خارج کشور، در زمینه نگهداری و مدیریت فعالیتها و شهردر استان

های بزرگ با آن مواجه هستند، استفاده ها و شرکتاز سازمان ای که بسیاریای مواجه هستند. مهمترین مسالهمشکالت عدیده

های ها و شرکتهای مجزا در شعب و یا شرکت های مختلف تحت نظر آنها است. تا پیش از این، اینگونه سازماناز سیستم

افزار نصب نسخه از نرمکردند. به این ترتیب که در هر یک از مراکز یا شعب، یک های مجزا استفاده میبزرگ غالبا از سیستم

در فواصل زمانی به مرکز اصلی جهت   Replicate یا با استفاده از Back up شد و سپس اطالعات هر شهر با استفاده ازمی

ها، واحدهای مالی مختلف تحت نظر آن سازمان یا شرکت همواره با مشکالتی که شد. با این روشتجمیع اطالعات فرستاده می

 .شدندشوند، مواجه مییدر ادامه مطرح م
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 ها با یکدیگرهزینه باالی یکپارچه سازی و هماهنگی سیستم   •

افزار در هر یک از مراکز یا شعب، هزینه باالیی به سازمان های مستقل از نرمها و خریداری نسخهبه دلیل مستقل بودن سیستم

اندازی هر های مختلفی وجود داشت، اغلب برای راهبخششد. از طرفی اگر در آن سازمان )یا شرکت(، )یا شرکت( تحمیل می

شد. همچنین برای تجمیع اطالعات، به دلیل پراکندگی اطالعات و عدم تمرکز آنها، ها نیز هزینه بیشتری صرف مییک از بخش

خطاها و برطرف کرد، لذا نیروهایی متخصص جهت یافتن امکان بروز خطا و مغایرت بین اطالعات حاصله بیشتر نمود پیدا می

ها داد چرا که سیستمها هزینه و زمان زیادی را به خود اختصاص میسازی آنها مورد نیاز بود، که گاها پیدا کردن این مغایرت

پرداخت. الزم به ذکر است که در این روش های مالی خود میبودند و هر مرکز بصورت مستقل به فعالیت Offline به صورت

 .ی کارآمد، امکان خرابی اطالعات و همچنین وجود مغایرت بین اطالعات تجمیع شده وجود داردحتی با وجود نیروها

 

 ها در کلیه مراکزبندی حسابعدم توانایی در مدیریت طبقه    •  

یا  ها وبندی حسابگیرند احتمال تغییر طبقهها به صورت مستقل در هر مرکز مورد استفاده قرار میبا توجه به اینکه سیستم

ایجاد یک طبقه یا حساب جدید یا حذف یک حساب توسط مسئولین مالی هر مرکز وجود دارد که در این حالت در صورتی که 

ها در کل سیستم خواهد اطالعات جهت تجمیع به مرکز اصلی ارسال گردد، موجب اختالل در سیستم و بروز اختالف در حساب

 .گردید

 

 ایمراکز به صورت لحظهفقدان اطالعات مالی کلیه     •  

های مختلف بر اساس تحلیل های شرکتها و کنترل فعالیتگیریبا توجه به اینکه بخشی از منابع اطالعاتی الزم جهت تصمیم

یا شرکت(، )ای به کل اطالعات مالی واحدهای مختلف یک سازمان پذیرد، لذا دسترسی لحظهرخدادهای حوزه مالی صورت می

های اکنون بسیاری از شرکتهای روزانه مدیریت ارشد سازمان )یا شرکت( ایفا خواهد نمود. همگیریمیمنقش بسزائی در تص

نمایند که همواره با تاخیرات ها استفاده میگیری و ارسال اطالعات به مرکز اصلی جهت تجمیع داده Backup پراکنده از

های مالی خود را بر روی سیستم عامل برخی از آنها که سیستم باشد. از طرفیزمانی مواجه است و روش قابل اطمینانی نمی

نمایند. این روش تنها جهت تجمیع های اطالعاتی استفاده میدر پایگاه  Replicate اند از تکنولوژیویندوز ارتقاء داده

افزاری و قطعی گیرد و در صورت عدم وجود بستر مناسب سختمورد استفاده قرار می Offline هایاطالعات در سیستم

 .شبکه، احتمال عدم انتقال داده و یا خرابی آن نیز وجود دارد
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 های پراکندهارائه راهکاری جامع برای تجمیع اطالعات شعب و یا شرکت

 در مرکز و حل مشکالت آنها

 

در   Offline  هایسیستمگیری از آوری اطالعات، دیگر بهرههای کامپیوتری و پیشرفت فناکنون به واسطه گسترش شبکههم

به واسطه آگاهی کامل از دانش  خانه سیتریکس ایرانافزاری منسوخ شده است. شرکت های یکپارچه نرمسازی سیستمپیاده

سازی کرده است و پیاده (Online) ایروز و نیازهای مشتریان، راهکار های یکپارچه خود را بر مبنای روش اتصال لحظه

 .به منظور حل مشکالت سازمان )یا شرکت( های گسترده فراهم آورده است امکانات بی نظیری را

 

 امکان دسترسی هر یک از کاربران محلی یا شبکه راه دور )حتی در خارج از کشور(

 های اطالعاتی مستقلها و سیستمبه هر یک از اجزاء، بخش

 

هستند صرفا در بخش مرتبط با حوزه کاری خود فعالیت با توجه به این موضوع که کاربران هر یک از مراکز یا شعب، ملزم 

ها، ها نداشته باشند، مدیریت کاربران و نحوه دسترسی آنها به هر یک از بخشنمایند و امکان دسترسی به اطالعات سایر بخش

به راحتی به سیستم  شود، تا تمام کاربران با توجه به حیطه اختیارات خود از هر نقطه جغرافیاییتوسط مدیر سیستم تنظیم می

 .اطالعاتی و بخش مرتبط با فعالیت خود دسترسی داشته باشند
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