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 سندگانیدرباره نو

 

 درباره نویسندگان

 ست،ه شده ایته IBMشرکت  BI یتعال هات مشاوریه ین کتاب توسط اعضایا یمحتوا

ر خصوص ات دین تجربیهستند که بهترشرو یبزرگ پ یسازمانها از یندگانیم نماین تیا

 ت عملكرد را به اشتراك گذاشته اند. یریکسب وکار و مد یهوشمند

 ریجان بو

او  است. Nielsenدر شرکت  BI تیمر یر مدیجان بو

 کلیهومشاور داخلی در  یبر تصویب، تواناساز مسئول نظارت

است. قبل از پیوستن به نیلسن، جان چند سال به  BIامور 

ت داشت. یفعال IBMو مشاور مورد اعتماد در  BIعنوان معمار 

پس از فارغ التحصیلی از دانشكده پزشكی، استعداد خود، 

او را برای اولین بار به یك کلینیك  یر زندگیاق و مسیاشت

 ارتقاء یافت. یاطالعات یو سیستمهااو درآنجا به سمت مدیر امور مالی  بهداشت و درمان برد،

ها و انبار داده وکارکسب یسال گذشته را به مشاوره در توسعه نرم افزار، هوشمند 15جان 

 صرف کرده است.

جان رئیس گروه کاربری ایلینوی کاگنوس است و به عنوان سخنران کنفرانس در تعدادی 

عات، انجمن کاگنوس و گروه اطال یملی دعوت شده است، از جمله تقاضا یدادهایاز رو

 کاربران نرم افزار کامپوزیت.
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 درباره شركت نیلسن 

ای هو رسان یپیشرو اطالعات یهاشرکت( از www.nielsen.comشرکت نیلسن )

 نیتخصصو مت تحلیلها، و رسانه یابیسنجش بازار یجهانی است که اطالعات یكپارچه ضرور

از ای هدهد. از طریق مجموعه گسترد یصنعت را به مشتریان در سراسر جهان ارائه م

هده محصوالت و خدمات، نیلسن فروش محصوالت مصرف کنندگان، گزارشات عادات مشا

گیری مخاطبان اینترنت را درصد از جمعیت جهان، و اندازه 60تلویزیون در کشور در بیش از 

د ینالین تول، نشریات چاپی، و خبرنامه آیتجار یهاشینما ر نظر دارد. نیلسن همچنینیز

شهر  کشور جهان فعال است و دفتر مرکزی آن در 100د. این شرکت در حدود ینمایم

 نیویورك قرار دارد.

 

 ل فرانكیب

جانسون  در جانسون و ITGF BI ییر اجرافرانك مد یلب

یری گ یمتصم پشتیبانیسال تجربه در  25از  یش. او ب است

پروژه  ی مدیریتگواه یدارا و  وکارکسب یمندو هوش

ت یفعال بزرگ شرکت یندر چند یل. باست ( PMP)ای هحرف

یشتر در ب اخیراوارنر، و  یم، تا AT & T، از جمله داشته است

در توسعه  را ییدکل نقش یل، بJ & Jجانسون و جانسون. در 

  کرده است. فایاشرکت  کلدر  BI اشائهو  یوهش ،تیحاکم ،ی، مدل سازمانBI یهاراه حل

 نفره 300 یگروه داخل یرهبر و همكار  J & J شرکت BI موسس مرکز یاز اعضا یكی یلب

 اثبات شده است. یتجربه ها یرارتباطات و به اشتراك گذا شبرد،یبر پ متمرکز
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 یورافنهای یمو ت یابی،، بازار IBM COGNOS ییبه عنوان رابط اجرا نیهمچن بیل

افق شرکت تو یجادمنجر به ا دارد که یهمكار J & Jهای یمت یرکند. او با سامی تیفعال

IBM COGNOS از  یبانیپشت یدبه اشتراك گذاشته شده است که کلهای یطو مح

ه انبار داده در حال توسع یل. در حال حاضر، باستها تالش یمو تحك J & J یسازاستاندارد

 ینو همچنا. باشد یمJ & J یمالسازمان  یناز ا یبانیپشت یبرا BIهای یو استراتژشرکت 

کز بر فن تمرم یگرد یسازمان خارج ینو چند IBM BI یمشاوران تعال یئته یاز اعضا یكی

 .است BI یآور

 درباره جانسون و جانسون

 است، 100فورچون  هایشرکتجزو لیست ( www.jnj.comجانسون و جانسون )

و  یپزشكهای دستگاه ینترو متنوع بزرگترین سالمت جهان، کننده مصرف برتر شرکت

ت شرک ینو بزرگتر نیو هشتم یولوژیكشرکت ب ین، چهارمباشد یم در جهان یصتشخ

 نفر 114،000حدود  باکشور و  60شرکت عامل در  250از  یشب J & J. ی استداروساز

 .قرار داردیوجرسی ن یوبرانزویك،شرکت در ن ینا ی. دفتر مرکزپرسنل دارد

 

 نیان گریبرا

 در وکارکسبو عملكرد  کسب وکار ییر هوشمندمد نیگر یانبرا

BlueCross BlueShield یریتسال تجربه مد 30. او است یتنس 

 یو توسعه سازمان یندبا تخصص در بهبود فرآ یمهاطالعات در صنعت ب

 .دارد وکارکسب استراتژی باها ارائه راه حل یهماهنگ یبرا
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 یتنس BlueCross BlueShieldدرباره 

BlueCross BlueShield یتنس (www.bcbst.comاز طر )مقرون  یهاراه حل یق

 .دهد یائه مارخود  یانمشتره یهمراه با ذهن آرام را  یبه صرفه بهداشت و درمان، زندگ

طرح  یه کارکاهش دوبار ی( با تمرکز برتنس رمجموعهیشرکت ز ) 1945سال  در چاتانوگا

المت ، س یریتمد یكپارچه یكردرو یقاز طر .شد یستاسعضو  یلیونسه م یبرا یبهداشت

BlueCross یمنیا مت،یبر ق یکه اثر مثبتد ینما یارائه م محور یمارب و خدمات محصوالت 

ن مجوز مستقل از انجم كییتنس BlueCross BlueShield شرکت دارد. یفیتو ک یمار،ب

BlueShield BlueCross اردد. 

 

  (Tracy Harris) سیهر یسیتر

مسئول  است. او IBMدر  BI  یارشد تعال یرمد یسهر یسیتر

و  BI یبرنامه تعالیر و مد BI یتعال یره مشاورهمد هیئت یاستر

کمك  یبرا BIگسترش های . برنامهاست IBMدر مبتكر طرح 

ی و تعال یتجارارزش  جادیا یت،به موفق یابیدست جهت هابه سازمان

به  یقطراز  شده و یعملكرد طراح یریتو مد BIهای طرح در

ات موضوعدر  نیمتخصصرهبران صنعت و  هدایت و یقتحقها، روش ینبهتر یاشتراك گذار

در سراسر  یدولتهای سازمان و ® 500فورچون  یهاسازمانبا  یسی. تراندف شدهیمختلف تعر

 بپردازد. یقتحقبه و  یجمع آور را یبه تعال یابیدر دست یوهش ینبهترت تا کار کرده اسجهان 

 ینمورد ا در در سراسر جهان یو سخنران یآموزشهای کارگاه یقاز طر را یقتحق یناو  ا

 . به اشتراك گذاشته است موضوع
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 IBMدرباره 

ی فناوری رایانه چند هاشرکت( یكی از بزرگترین www.ibm.com) IBMشرکت 

رکت ش .قرار دارد ، نیویوركArmonkدر جهان است که مقر آن در  ITملیتی، مشاوره 

IBM  ها، خدمات ساختتولید و فروش سخت افزار کامپیوتر و نرم افزار و ارائه خدمات زیردر

گرفته پردازنده مرکزی های های مختلف از کامپیوترمیزبانی وب، مشاوره و خدمات در زمینه

فروش بیش از با و  کارمند در سراسر جهان 400000زدیك به . با نت داردیفعال فناوری نانوتا 

 وریاشرکت فن هر نسبت به  اختراع ثبت شده نیشتریب دارای IBMمیلیارد دالر آمریكا،  100

 .پردازد یت میبه فعال در سراسر جهان هشت آزمایشگاه تحقیقاتی و در است آمریكا گر درید

کشور  200در بیش از ای هفروشندگان حرفاین شرکت دانشمندان، مهندسان، مشاوران و 

ی فناوری و پنج پنج جایزه نوبل، چهار تورینگ جوایز، نه مدال مل IBMجهان دارد. کارکنان 

 مدال ملی علوم به دست آورده اند.

 

  (Kay Van De Vanter)ون د وانتر  یك

 BIمعمار مدیریت اطالعات و معمار دامنه  ،ون د وانتر یک

 حوزهو  ITسال تجربه در  12بوئینگ، با بیش از شرکت 

است. در هفت سال گذشته، او تیم مرکز  وکارکسب یمندهوش

BI تیم مدیریت  نیو با چند نموده یرا رهبر کسب وکار بوئینگ

 در بوئینگ را BIهای طرح کرده تاکار دیگر اطالعات کلیدی 

داشته تا به  یصنعت همكار BIای هحرفافراد با  نیهمچن. کی دینما و تنظیم یسازاستاندارد

 .دیکمك نمااستفاده شده توسط بوئینگ  BIنوآوری و کیفیت در ابزارهای 
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 یبانیجهت پشتی ورافناستراتژی و  BIتوسعه  یدر راستا گریچند نفر داو در حال حاضر با 

کت شر BI. کی عضو هیئت مشاوران تعالی همكاری دارد بوئینگ یوکارکسباز اهداف 

IBM تمرکز بر فن آوری مهای کاربری خارجی گروه گرید وBI  ن حوزه یر اد ات برتریتجربو

 است.

 نگیدرباره شركت بوئ

 دیو تول ودهبشرکت هوافضا در جهان  ین( بزرگترwww.boeing.com) ینگشرکت بوئ

ت. محصوالت اس یتیامن یهایستمو س یی، فضایو دفاع یجت تجار یمایدر هواپ یشروکننده پ

 یكیالكترون یهایستمماهواره، سالح، س ی،و نظام یتجار یماهایشامل هواپ ینگو خدمات بوئ

بر اساس  كیتلجسو  یشرفتهو ارتباطات پ یاطالعاتهای یستمس یستم،س دازیان، راهیو دفاع

 وکارکسب یرواو واحد فن یات،عمل ینگ،بوئ یو مهندس یفنبخش . باشد یم عملكرد و آموزش

 کمخدمات  ،نندک ییبانی مباال پشت یفیتشرکت با ارائه با ک یوکارکسب یاز واحدها ینگبوئ

است  یسازمان ارچهیكپ یهایاستراتژ یابی؛و آزمون و ارز ی،و فناور یقات، تحقITدر  یفن ینههز

با  شود، و سازگارمی محافظت یرقابت یاز،آماده است در هنگام ن یاز تكنولوژ ینانکه اطم

 کنندگان ینتام یریتمد یتو حما یات،عمل ی،و منظم و کارآمد مهندس یمترق یستز یطمح

 برنامه است. یتموفق ینتضم که

 



 یادداشت مترجم

 

 یادداشت مترجم

نعت پخش صاز دوستانم در  یكیآشنا شدم  وکارکسب یهوشمند یبا کتاب استراتژ یوقت

 انیا با او در مرکتاب  نیشده در ا انیب یهاكیتكن یوقت .بود یدیجدهای دهیدارو به دنبال ا

 نیبه سوم ،سال 3در مدت کمتر از  .از آنها را اجرا نمود یاریعالقمند شد و بس ،گذاشتممی

ن یتام ربوط بهمات مید. آنها تصمیدر صنعت پخش دارو بدل گرد یشرکت پر فروش خصوص

ر یوقفه کردند. مدیع را هوشمند و بیبه فروشندگان و توز یها، پورسانت دهکاال، پروموشن

با عنوان معجزه ای هعالقمند شد که مقال وکارکسب یآنقدر به موضوع هوشمند ،آن شرکت

 ك نوشت. یکل

 ،اب نمودمن جذ ین کتاب را برایار است، آنچه ایبس ینه هوش تجاریکتاب در زم اما

رات و ییغجاد تیر ایت در مسینظرم رمز موفقی بود که بدیموضوع کل 3توجه همزمان به 

 یدامات سازمانر رفتار و انجام اقییتغ -2 یراهبرد ییهمسو -1است:  یبه هوشمند یابیدست

 مناسب. ITو  یفن یهاساختریجاد زیا -3 یو ساختار

 ریاخ یهاالسنكه در یبه من نشان داد با وجود ا ،هاسازمان یمن در برخ یبعد اتیتجرب

 كیما ا ،جذاب شده است رانیمد از یاریبس یبرا یتیریمد یو داشبوردها یهوش تجار

د و به دو تمرکزنم یل فنیمسا رویتنها  ،هابزرگ وجود دارد؛ اغلب سازمان یشكاف دانش

ترجمه کنم تا  کتاب را نیا گرفتم میرو تصم نیکنند. از همیگر توجه نمیار مهم دیجنبه بس

 تر شود. یلگران و عالقمندان آسانتحل ران،یمد یاستفاده از دانش آن برا نهیزم
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 یهاها و شرکتسازمان یدیکل رانیاست که مد ینكات ،دشومی انیکتاب ب نیادر  آنچه

داده یل تحل و یسازمان یدر هوشمند یبه تعال یابیر دستیدر مس IBMنگ و یمانند بوئ یبزرگ

 اند.  به اشتراك گذاشته گریكدیها را با تجربه آن ،یجلسات یاند و طتجربه کرده

. میدار ازین یلیتحل نشیبا ب رانیو مد BI رانیگران داده، مدلیبه تحل شیاز پ شیب امروز

 افتم،ی دیمف رایکتاب را بس نیعالقمند شدم، ا BIداده و  لیکه به علوم تحل یبه عنوان کس

به   یدسترس لیهباشد و به انتقال و تس دیمف زین گرانید یکتاب بتواند برا نیا دوارمیام

 .کمك کند رانیا زمانیدر کشورعز ،و در حال گسترش دیدانش جد نیا زاای هگوش

 
 یافشار روزبه

 



 پیشگفتار

 پیشگفتار

 یر هوشمندد یبه تعال یابیدست یبرا یکاربرد یراهنماوکار: استراتژی هوشمندی کسب»

 زنجیرهب از سال بطول انجامیده است. این کتا بوده که بیش از دو ای، پروژه«کسب وکار

ها در قالب نشات گرفت. مباحث این میزگرد BIتعالی مشاورین  کمیتهانه یمیزگردهای ماه

صاحب  و رهبران IBMر دمربوطه  اتموضوع متخصصین ،مقاالت متعدد توسط اعضای کمیته

و  تبدیل IBM BI Championئه شد. سپس این مقاالت به کیت اراصنعت  فكر مختلف در

 خوانید بدل گردید. می در نهایت به کتابی که اکنون

تشكل م ،این کمیتهتشكیل شد.  2008در سال  IBMتوسط  BIکمیته مشاورین تعالی  

یل شد با این فلسفه تشكاز گروهی از متخصصین هوش تجاری در چندین صنعت مختلف، 

محدود ها ازمانرسید موفقیت در اغلب سفناوری بسیار مهمی بود اما به نظر می BIکه اگرچه 

های ترین برنامهاقدام به دور هم جمع نمودن راهبران سرشناس IBMبود. با این شناخت، 

 ،ایراد حرفهتا در خصوص رموز موفقیت به بحث بپردازند. هر یك از این افنمود  BIموفق 

ا توانمند نموده با هزاران نیرو رهایی سازمان .ندرفتمی به شمار BIیك مجری موفق در صنعت 

استاندارد های رنامهدر سایز بزرگ داشتند و بطور موفقیت آمیزی ب BIیا کمیته  BIبودند، واحد 

کاهش ای هابل مالحظفرآیندها و فناوری را در سازمان خود تهیه کرده بودند. به طرز قافراد، 

مان را برای بسیاری زرا برای سازمان خود رقم زده و کارایی را افزایش داده بودند و ها هزینه

 از فرآیندهای مهم خود کاهش داده بودند. 

IBM را در کمیته مشاورین تعالی  این متخصصینBI م جمع نمود تا درباره دور ه

اند به بحث و تبادل نظر مواجه شدهها های مشترکی که در مسیر حرکت خود با آنچالش

 ها چیره شوند را مطرح کنند. اند بر این چالشهایی که توانستهبپردازند و راه
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در و شتند بطور مرتب با یكدیگر مالقات دا ،های منحصر به فرداین گروه از سازمان

متفاوتی تخصص ی ههر عضو در حوز .پرداختندمی وضوعات مختلف به تبادل نظرخصوص م

 کمك کند:توانست به دیگران می داشت که

  جان بویر، مدیر مرکز تعالیBI .شرکت نیلسن بود 
 در استفاده از  1بیل فرانك در جانسون اند جانسونBI  در حوزه مالی تمرکز داشت

نفر عضو کمیته  300را در سازمان خود گسترش داده بود و  BIو بصورت داخلی 
BI نمود.می را هدایت 

 مدیر  2برایان گرین در بخش مدیریت اطالعات شرکت بلوکراس بلوشیلدتنسBI 
 و حزوه مدیریت عملكرد بود.

  تریسی هریس در بخش تحلیل کسب و شرکتIBM های محقق بهترین پروژه
BI   و رییس کمیته تعالیBI کت شرIBM  .بود 

 راهبر معماری  ،کی ون د ونترBI  در  مرکزBI .شرکت بوئینگ بود 

متخصصینی در موضوعات مختلف دعوت شدند و ، و گفتگو ماه بحث چندین پس از

بسیار قابل توجهی به این گروه و محتوای کتاب کمك  اما ی داشتنداندکهرچند همكاری 

 یساختارها به فصل مربوط عمیقی در، که تخصص Dziekan یكلاز جمله ماکردند. 

به  وکارکسبهمسویی  زمینه استراتژی درفارست پالمر، که دانش خود را  ؛داشت یسازمان

 تكنولوژی یدر استراتژ یارزشمندهای دیدگاهکه  کوکوپلوس، یاسو آندراشتراك گذاشت 

از  ،موضوعات مختلفی مورد بحث واقع شد .بودند IBMشرکت  BI یماز تگی هم داشت و

ساختارهای سازمانی و مشخص شد هریك از این جمله پذیرش کاربران، جلب نظر مدیران، 

هر یك از اعضا بوده است. این اکتشافات  موضوعات فارق از نوع صنعت، چالشی مشترك برای

برای  IBMوسط منجر به ارائه یك سری از مقاالت شد که به عنوان خروجی این مباحث ت

                                                      

1 Johnson & Johnson 
2 BlueCross BlueShield of Tennessee 
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ستون  ،محتویات این مقاالت شد.می ها منتشرمعرفی بهترین راهكارهای غلبه بر این چالش

 فقرات این کتاب را شكل داد و برخی از محتویات آنها نیز مستقیما مورد استفاده واقع شد. 

 BIر مسیر تعالی هنگام آماده شدن برای حرکتی که  د ،امیداوریم از خواندن این راهنما 

 اید لذت ببرید. آغاز کرده

  
 IBMشرکت  BIکمیته مشاورین 

 جان، بیل، برایان، تریسی و کی
 2010سپتامبر 

 





 مقدمه

 مقدمه

، 2009در سال  1اطالعاتیفناور رانیمد در خصوص IBMمطالعات شرکت طبق 

است. رهبران  اطالعات یفناورران یمد ت نخستیاولو 3لیو تحل (BI)2وکارکسب یهوشمند

، ییکارا شیافزادر ها ین فناوریا ییتوانا از یخوب دركاطالعات  یو فناور وکارکسب 

 یابیت دستهج ،بهتر گیریمیتصم توان شیافزا نیهمچن و ادراك شیافزا ،به اهداف یابیدست

 .دارند دیجد یبه فرصتها

 BI یهاطرح سازیپیاده جهتحال دست و پازدن  در هابسیاری از سازمان هنوزاما 

بخشیده  هبودب را سازمانسطح دسترسی به اطالعات مورد نیاز بتواند  که هستندك یاستراتژ

 یاورفن یهاترساخیزجاد یااز  سال دههاگذشت از پس  .گردد ارکو بهبود کسبتا پشتیبان 

حجم خود را در  از سازمانها یاریبسرسد میبه نظر  هااز داده یانوسیاق انباشت و اطالعات

به محدود و  بودهده یچیپ درك آن تلفیق آنها مشكل،نند که یبمی پراکنده از دانش یعیوس

 است. مورد نیاز نشیب ایشان به ایجاد ییتوانا

 ی هایتژااند استرتوانسته هااز سازمان %14تنها  4وتریکامپ یایدن یمطابق با نظرسنج
BI را بطور کامل اجرا نمایند. 

  ن یا علت ارمنابع و بودجه ، کمبود زمانسه ن سازمانها یا %67در همان مطالعه
 اند.عنوان نمودهده یپد

                                                      

1 CIO(Chief Information Officer) 
2 Bussiness Intelligence(BI) 
3 Analytics 
4 Computerworld  
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 ق یمطابق گزارش تحقTDWI 24طفق ین فناوریاان از رش کاربریزان پذیز مین% 
 بوده است.

 به این تقاضا BI ییپاسخگو ییکسب وکار و توانا یواقع تقاضاین یب یاختالفن یچرا چن

بودجه و منابع ن یمچطور ممكن است که مشكل تأ ،ت باال داردیقتاً اولویحق BIوجود دارد؟ اگر 

ار یبس انرش کاربریسطح پذ ،اندنموده BI یکه شروع به اجرا ییهاسازمانچرا در  داشته باشد؟

ن آ ت درین حد موفقیتا ا یت نخست باشد ولیاولو BIچطور ممكن است که  ن است؟ ویپائ

 کم باشد.

 یصرفاً به مسائل تكنولوژ BI یهایسازادهیاغلب پ در ن است کهیل آن ایدل امبه اعتقاد 

 اغلب در واقع .است یكیفراتر از مسائل تكنولوژ ،ش رویپ دموجو یاما چالشها شده استتوجه 

صصان با متخگفتگو گردد. در یبر م BIر از برنامه یغ یو به موارد داشته یر فنیت غیماه

ن مدت یشتر موانع بزرگ در ایکه ب میادهیرسجه ین نتیبه ا مختلف سراسر جهان یسازمانها

 ر است:یشامل موارد ز

 د هرگزید برسیخواهمیز یچد که به چه یندان یوقت –مشخص  یعدم وجود استراتژ 
 د.ید رسیبه آن نخواه

  یبرا1یتجار مدلنبود ، تیموفق یریه گزانداو  فیتعر یك برایمترعدم وجود 
 .آن از ارزش یاارائه ه قابلیو توج یکوشش جد

 ربران و کاو رانیکم مد رشیپذ بخاطر یتحراه ز بین نامناسب و فرهنگها استیس
 شود.میر یمسپروژه از  انحرافسبب  راتییجاد تغیادر  ییتوانانا

 بر  یدج دیبا تأک ،وکارکسب یهوشمند یبرا مناسب یساختار سازمان عدم وجود
 .الزم یهاحرکتانجام و  هابرنامهت یریمد ،هاتخصص ئهاارجهت  ،یرساناطالع 

 نان یقابل اطم بدون ارائه اطالعات ،نهیو مجزا و پر هز یارهیجز یهاكارراه یاجرا
 مورد انتظار.ه یالزم و بازگشت سرما

                                                      

1 Business case 
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شتر یقت بیحقر د د،نندار یكیت تكنولوژیصرفاً ماه BIموفق  یگر، موانع اجرایبه عبارت د

در  BIکه طرح  دخواهد بون یجه اینت .شوندیممربوط سازمان  خودو به  دارند یاجتماع جنبه

 متناقض،تار و رف کردهجاد یبه علت ارزش کم او شده   منحرف یبراحت یمواردچنین جه ینت

 خود را در سازمان از دست بدهد. ییروند اجرا

افراد،  یراتژاستسه از ز یت آمیب موفقیك ترکیاند اغلب حاصل که موفق بوده ییهاپروژه

 یستفاده از تكنولوژت در ایموفق ،ن اجزایك از ایهراند و بدون وجود بوده یها، تكنولوژندیفرآ

 .خواهد بودار مشكل یبس

 سازمان یبرا وكاركسب یهوشمندت یارزش موفق

اجرا  كیاستراتژ وکارکسب یهوشمندك برنامه ید تالش کند تا یك سازمان بایچرا 

را اجرا  وکارکسب یهوشمند یستمهایس یكیموفق بصورت تاکت یسازمانهااز  یاریبسد؟ ینما

 است؟ وکارکسبدر  ازیمورد ن یبخشهادر  یفناور یریتنها بكارگ BIا یاند. آکرده

اما جاد کند، یا یخاص ییوانااجرا شود که بتواند ت یید در جایبا یفناور درست است که

 یاجرا یمحور اند که از ارزششده BI یاجرا یكینقدر غرق در مسائل تاکتیاغلب سازمانها ا

BI ر اهداف یر مسنگ نحوه حرکت سازمان دیتوریو مان یریاندازه گ ییغافل شده اند. توانا

ر ییتغ ییوانار و تیا خیاست  یر درستیدر مسسازمان ا ینكه آیدرك ا ربه منظوکالن خود، 

 شده است.اجرا ن یط کنونیمح یتهایاز، هنوز بطور کامل بخاطر محدودیصورت نر در یمس

 emailبالغ گری مثالً فناوری ید یفناورت یرا با موقع BIفناوری  تیم موقعیاگر بخواه

ل شده است، اگر کارکنان یبدت یك محور اصلیبه  هاکه امروزه در سازمانم، یسه کنیمقا

ستم ین سیاا یآ، نباشندثر مرتبط ؤكپارچه و بطور می، باشند داشته یمختلف emailهای سامانه

 یروین یور بهره در دتوانمیت ین وضعیاا یآثر، کارآمد و مقرون به صرفه باشد؟ ؤم تواندمی

 باشد؟مثبت داشته ر یکار سازمان تاث



 وكاراستراتژی هوشمندی كسب

24 

های مكاناشد در كپارچه بینكه یا یجاه ز اگر اطالعات سازمان بیان نید مشتریه دیاز زاو

ممكن را  ن خدماتیگردد و بهتر« منظر واحد»ك یجاد یباعث ا تواندمیچطور  باشدمجزا 

 قیاست؟ دق اطالعات کارآمد یدست یسازكپارچهیا یدر دسترس قرار دهد؟ آ، تقاضاهنگام 

 موثر است؟ است؟

ن ارزش یشتریب یك وقتیو استراتژای حرفه BIك برنامه ی، یر امروزییط پر از تغیدر مح

 که: نمودخواهد  دیتولرا 

 یت را برایمالك ینه کلیاوالً، بتواند هز IT نرم  یهیماکاهش دهد و بازگشت سر

 اموربه  IT خدمت رسانیزمان  دن بتوانیش دهد. همچنیفزار و سخت افزار را افزا

 .IT ییش کارآیافزایعنی این  که دهدش یافزارا ك یاستراتژ

 ر ساخت یاز طریق ز ددوماً، بتوانIT میمستق یسدسترموجود،  یو مجموعه مهارتها 

 یدیمات کلیمتا بتوانند تصرا فراهم نماید ع کسب وکار یبه اطالعات وسکاربران 

 را اخذ کنند. 

  برنامه ك یمهمتر، از همه سوماً وBI  را و همفكری یتواند همكارمیموفق 

جامع  یریگمیتصم پشتیبانی از ساختاراز اهرم یك  داده وگسترش  سازمانسطح در

 اثربخشی نی. که انمایداستفاده کسب وکار  یکل یاثر بخشش یافزابه منظور  نگر

قابل  یهاداده از د واحد و یكپارچهیك دیجاد یهتر از منابع، اب یشامل بهره بردار

در شرفت یپ یریگاندازه یبرا ییارهایمع اجرینان در سطح کل سازمان و یاطم

ران یمد یاد الزم را بریتواند دمیموفق  BIك برنامه ی. در واقع کلیدیات میتصم

 .دیفراهم نما دهندمیکه سازمان را به جلو حرکت  ییبه محرکها ییاجرا

 

، جاد کندیتواند امی BI یکه فناور IT ییکارآ جنبه برصرفاً موارد، سازمانها  اغلباما در 

ار یه ارزش و صرف زمان بسیتوجاز به یشدن ن ادامه دارباعث موضوع ن یاکه  دارندتمرکز 

 ارزش  دیتولسلسله مراتب  I.1در شكل  .داردموفق  یکسب وکارمدل ك یجاد یجهت ا
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 3 همانطور که مشخص است است ده شدهیر کشیه تصوب 1ر عملكردیمدکتاب برگرفته از 

تولید ارزش  یریگ یانداز درجه ،و با حرکت به سمت باال نبوده هم عرض ارزش تولید سطح

 نباشد. كینزد ITکسب وکار و  ییبخصوص اگر همسو شودمیار مشكل یبسشده 

 

  2هینرخ بازگشت سرما یریاندازه گ یبرا یارزش کسب وکار تولید سلسله مراتب (1.1شكل 

 بایستیه است و یناح  3 هرارزش در  دیتولازمند ی، نیبه تعال یابیدست یبراسازمان اما 

 .دینمامل عثر ؤم یتا به اندازه کاف کرده یهمكار یدرستبه نفعان یبا ذکه رد یاد بگی

ت سالها و ممكن اس نبوده ك شبهیتالش  BIك یاستراتژ طرحن سطح از یبه ا یابیدست

سازمان وجود  در که احتماالً پراکنده موجودهای و دادهمختلف  یهایتكنولوژتا  طول بكشد

 .مورد استفاده واقع شونددارند، 

                                                      

1 Performance Manager 
2 ROI 
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 گیریو نتیجه یریگمیتصم لقاب که یبه اطالعات هاداده تبدیلکه  واضح استن، یبنابرا

 ،دن به کمالیرس تا زمان با گذشتد یکه نبای . تالشاستازمند زمان، منابع و تالش ین باشند

ك روش یو با تر کوچك یهاتیموفق یك سرید در یکه با ی. تالشردیبصورت مجزا انجام گ

را منعكس  سازمان یاامروز و فرد یازهاید نیسر کند. بایتا ادامه حرکت را م پذیردابك انجام چ

ن یبه ا یابیدست یا. از همه مهمتر برکند رییرات سازمان تغییتغ د در گذشت زمان بایکند. با

که در  الزم است کسب وکار مختلف یبخشها یاعضاو  ITن یك بینزد یر، همكاریینوع تغ

 هستند.نفع یذدار  یج معنیبه نتا یابیدست

د و نر کنییكه تغیو تا زمان اندبوده آن یدر حال اجراسالها سازمانها است که  یندیفرآن یا

 هدف شود،می روبرو یر با مشكالتین مسیدر ا ی. هر سازمانشكوفا شوند ادامه خواهد داشت

شكل موفق چطور های نشان بدهیم طرحم و یبه اشتراك بگذار را هاچالش است کهاین 

 گرفته اند.

 

 دارد ...ادامه 
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