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• غير بروکراسی، شفاف و کارا می باشد.
• حمایت از تمامی ایده ها یکسان است.

• ایده ها و پيشنهادها بر طبق عملی بودن ظرفيتشان برای توانمندسازی، ارزش گذاری می شوند.

• ارتباطات در تيم ها بين ثبت کننده های ایده و مدیران و ارزیابان، حمایت و تشویق می شود.

نرم افزار جدید نظام پيشنهادهای این شرکت به دو زبان انگليسی و آلمانی مجهز است و اطالعات و پيشنهادها از طریق اتصال اینترنت در 
اختيار همه قرار می گيرد. تمام پيشنهادها به صورت آنالین ثبت، پایش و ارزش گذاری می شوند.

)Sytem Anwendunyeu Produkte(

:SAP برخی از مشخصات اصلی نظام پیشنهادهای Search

پیشنهادهای ثبت شده باید فرآیندهای داخلی SAP را بر اساس موارد زیر بهبود بخشند: Search

• ایمنی و امنیت        • رضایت • زمان کمتر  •  تأثیر های محیطی       • کیفیت  • کارایی      • بهره وری 

پیشنهادهای  و  ایده ها  از  شرکت  این  در 
نکته  این  و  می شود  استقبال  کاماًل  کارکنان 

می شود  آورده  ادامه  در  که  نمونه هایی  در  را 
می توان مالحظه نمود:

تمام ایده های پذیرفته شده )چه اجرا شده یا نشده باشد( با یک کارت 50 یورویی 
پاداش داده می شوند.

اگر سود محاسبه ای یا تخمین زده شده بیش از 25000 یورو شود، فردی که 
ایده را مطرح کرده است، دستمزد بعد از شناخت و یافتن ایده می گیرد.
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SAP نظام پیشنهادهای شرکت
  روی خط 

 نظام پیشنهادها

زمينه  در  که  است  آلمانی  های  شرکت  بزرگترین  از  یکی   SAP
محصوالت نرم افزار فعاليت دارد. 

 ،Mannhiem در IBM با 5 کارمند قبلی این شرکت در سال 1972 
آلمان شروع به کار کرد و امروزه بيش از پنجاه هزار نفر نيروی انسانی دارد.

SAP چهارمين تامين کننده  مستقل نرم افزار است به طوریکه در جهان، حدود 
92000 کمپانی از نرم افزار SAP استفاده می کنند.

بيش از 35 سال است که SAP در نوآوری و خالقيت سرآمد است. ارزیابی ها، تجزیه 
و تحليل ها و جوایز، ثابت کرده اند که SAP یکی از خالق ترین شر کتها در جهان است. در 

این شرکت، خالقيت و نوآوری تنها شامل محصوالت راه حل ها و خدمات نيست بلکه شامل 
سازماندهی و مدیریت و فرهنگ مشارکت نيز می باشد.
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