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ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤਹੁਾਡੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਯਜੋਨਾ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਪਛਲੇ ਦ ੋਸਾਲਾਂ ਕਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ 
ਬਦਲ ਕਗਆ ਹੈ। ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਯਜੋਨਾ (ERP) ਕਵਿੱਚ ਮਜੌੂਦ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗ ੇਕਕ ਤਹੁਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦ ੇਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਖੋਮ-ਪਛਾਣ ਦ ੇਰਪੂ ਕਵਿੱਚ ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ 
ਸਮੀਕਖਆ ਅਤੇ ਸੰਸਧੋਨ ਕਰਕ ੇਤਹੁਾਡੀ ਯਜੋਨਾ ਦਾ ਹਰ ਪਕਹਲ ੂਅਿੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਹੋਵ।ੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਲਈ ਕਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦ ੇਕਤਆਰ ਰਕਹਣ ਨਾਲ ਮਤੌਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾਂ ਨੰੂ 
ਰੋਕਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਤਆਰ ਰਕਹਣ ਨਾਲ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਵੀ ਰਿੱ ਕਖਆ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਿੱਕ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸਰੁੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਲਿੱ ਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਵੀ ਘਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 
ਤੁਹਾਡ ੇERP ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਕਧਆਨ ਕਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆ ਂਗਿੱਲਾਂ: 

• ਕੀ ਕਵਭਾਗੀ ਬਦਲਾਵ ਹਏੋ ਹਨ? ਕੀ ਕੋਈ ਕਵਭਾਗ, ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵਿੱਚ 
ਕਿਫਟ ਹ ੋਗਏ ਹਨ? ਅਿੱਗ ਬਝੁਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਕਕਿੱਿ ੇਹਨ ਅਤੇ ਕਨਕਾਸੀ ਦੇ ਰਸਤ ੇ(ਰੂਟ) ਬਾਰ ੇਕਸਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 



• ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ: 
• ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਾਿਕਮਕ ਉਪਚਾਰਕਰਤਾ ਹਨ? 
• ਫਾਇਰ ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਰਸਲ ਮਜੌੂਦ ਹਨ? 
• ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਬਰੋਡ(ਬੋਰਡਾਂ), ਜਾਂ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਸਿਾਨ 'ਤ ੇਮਜੌੂਦ ਹੈ? 
• ਕੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ? 

• ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਕ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ‘ਤ ੇਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਿੱਕ ਫ਼ਨੋ ਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਪੈਕਜੇ, ਜਾਂ ਸਾਈਟ 'ਤ ੇ
ਕਵਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸੌਮ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਕਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 

• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਕਸਸਟਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸਨ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਕਾਰਕਡੰਗ 
ਦਾ ਕਵਕਲਪ ਹ?ੈ ਕੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਕਿਤੀ ਦ ੇਬਾਅਦ ਫ਼ਨੋ ਸਹੀ ਕਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਫ਼ਾਰਵਰਡ ਹਇੋਆ ਹ?ੈ 

ਇਹ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹ ੈਕਕ ਅਕਭਆਸ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਕਡਰਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਕਿਤੀ ਕਵਿੱਚ ਕਕਵੇਂ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਦ ੇਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਕਕਸੇ ਅਕਭਆਸ ਜਾਂ ਕਡਰਲ ਨੰੂ ਸੰਚਾਕਲਤ ਕਰ 
ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤ ੇਦਸਤਾਵਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਕਸਖਲਾਈ ਕਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ERP ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਹੋਣਾ ਇਿੱਕ ਵਧੀਆ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਕਸਖਲਾਈ ਕਦਿੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਕਿਤੀ ਕਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ ੈਅਤੇ ਕਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੁਕਕਲ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤ ੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਕਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਆਰ ਕਰੇਗਾ – ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਤੁਰੰਤ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। 

 


