
 
 

 

 CMMSسازی موفق  ادهیبرای پها فرایندهای مدیریت داراییچگونگی تدوین  

کنناا ا امااا بعاا  ات را بااا انهااوه  ات اناتاااراا یریاا اری م  EAM و CMMS افزارهایصنایع معموالً نرم

ابزاری فناورانه برای ماا یری   CMMS توانن  مزایای موعود را عمل  کنن . بای  ب انیم کهساتی، نم پیاده

ر نگه اشاا ، مودااودی، هااا نتیاا هاس  که ات آن برای ماا یری  فرایناا های م الاای ماا یری  دارای داده

 .شودم   اسافاده …گیری، قابلی  اطمینان وریزی، گزارش برنامه

هااای عملدااردی ها، باتیورد، پایش، تحلیل و گزارش ها، رویهب ون دانش، سایاار، اساراتژی، فراین ها، داده

ها دالر برایش هزینه نکه ساتمان میلیومان ، آن هم درحال مناسب، این سیسام ات ارائۀ مزایای موعود بات م 

آمیز باار ن ااب موف یاا  CMMS ساااتیکرده اس . دلیل ناکام  این اس  که بیشااارین تمرکااز در پیاده

های اصل  بیرون ات افزار و آموتش افراد درگیر با سیسام د ی  معطوف اس ا هرچن ، فرص افزار، نرمس  

گیااردا ساتی، عوامل دیگااری را نیااز دربرم پیادهشناس  و رویدرد موفق برای ها قرار دارن . روش این حوته

ها وکار، دریان کار و م یری  فراین  مهن س  بای  ارتیاب  شااون  و برنامااهیعن  عوامل  مانن  فراین  کسب

 .اصالح شون  تا ات پای اری و موف ی  سیسام اطمینان حاصل شود

ای رس : کاریانااهنتر م کنارل ماعارف به ای اس  که شهیه حل ۀها عموماً فراین ی چریهم یری  دارای 

شون  و اق اماا اصالح   ها با برنامۀ اصل  م ایسه م شون  و سپس یرود شود، اق امات  انجام م برپا م 

، در  CMMS ساتیهای دولا  و ی وص  برای پیادهشود. بر اساس تجربیاا ما در بسیاری ات پروژهانجام م 

اش این اس  که این  حاصل نش ه اس ، دلیل اصل  CMMS ساتیزیا  ات پیادههای  که هیچ ماکثر سای 

چیزی نیساا  مگاار  CMMSها، ان  یا مؤثر نیسان . در این نمونههای کنارل یا گم ش هباتیوردها و حل ه

نه  ب ون اینده بههودی قیم  برای دساور کار که کار اضاف  بر دوش کارکنان م چاپگری پیچی ه و گران

 .ده  به ارمغان بیاوردی ماا در

ها هسان ،  وکار برای م یری  دارای  ابا ا مسالزم ت وین ماغیرهای فراین  کسب CMMS ساتی موفقپیاده

دهیم که چگونه فراین  ش ه. در این ارائه شرح م ها و برای تمام الزاماا مش صبرای تمام مسیرهای داده

اسافاده کنیم تااا بااه فرایناا ی  CMMS طور رسم  ت وین کنیم و چگونه ات آن درها را بهم یری  دارای 

 .ها دس  یابیم که مزایای  ملموس در پ  داشاه باش کنش  برای م یری  دارای یودکار و پیش

یوسی کمالیال     


