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 هوشمندی کسب و کاربا ارزش توليد 

 
چقدر ارزش به سازمان اضافه  "ارککسب و مندیهوش"کارگيری هکه با بخواهيم پرداخت به این موضوع  مقالهدر این 

 دانش این که است زمانی واقعی مزیت و شود، انجام آنها روی بر الزم تغييرات که هستند ارزش دارای اطالعات زمانی شود.می

 که ،شود مقایسه انتظار مورد سود با تصاحب داده ها و اطالعات اصلی های هزینه باید کار این برای .باشد داشته اجرا قابليت

 .است کارایی افزایش با رابطه در ها هزینه آناليز نيازمند

 

 سه دیدگاه متفاوت برای ارزش استفاده از  اطالعات عبارتند از :

 
مورد و...ارزش اطالعات را در تک تک وظایف سازمان از جمله فروش، بازاریابی، مالی این دیدگاه، ای: دیدگاه وظيفه .1

آیند که داده خاصی برای وظایف ، زمانی با موفقيت به اجرا در میهای عملياتی و تراکنشیبرنامهبررسی قرار می دهد. 

 شوند.یها آرشيو مو در صورت اجرای موفق، این داده باشندداشته ،فوری

 

همکاری از وظایف در انجام یک عمل باید با هم که هر یک  است به این معنیاین دیدگاه، ای: دیدگاه بين وظيفه .2

شود حویل داده میکند و تا زمانی که کاال تنی که یک مشتری درخواست سفارش میبه طور مثال زما .باشندداشته

باشدکه تمام وظایف آميز میاینجا زمانی اجرا موفقيتباید اطالعات بين تمامی وظایف سازمان تقسيم شوند و در 

 باشد.اطالعات در ميان وظایف مختلف می گذاریاشتراک و این فرایند ملزم به درستی اجرا شده باشندبه

 

سازمان کار و معماران های کسب وای، آناليستوظيفهينشده از دیدگاه بهای ثبتدیدگاه سازمانی: با مشاهده گزارش .3

باشد، برای ها نه تنها برای اجرای کسب وکار میيير و بهبود کارها اقدام نمایند. در این دیدگاه دادهتوانند برای تغمی

 گيرند. ار میمورد استفاده قرکار نيز بهبود کسب و

 شود. یجاد مزیت رقابتی برای سازمان میشود، باعث اباعث اجرا و بهبود کسب و کار می کته: اطالعات عالوه براینکهن

 

 منشأهای ارزش و استفاده از اطالعات

 
  چندگانه اهداف در يمبتوان بيشتر هرچه یعنی تخمين زده می شوند.، آنها بکارگيریميزان  به توجه با ها داده ارزش

بردن به ارزش اطالعات در ابتدا باید برای پیخواهند بود.  تر ارزش با داده ها و اطالعات ،دهيم قرار استفاده موردداده ها را 

 اعتبار، ارزش ، وری بهره ارزش مالی، ارزش :شامل ها داده ارزش منشاء توجه قرار گيرد. چهار  سودمندی هر نوع ارزش، مورد

 .است ریسک ارزش

  



 ارزش د تولي

 با هوشمندي کسب و کار 
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 سودآوری در سازمان شود.تواند باعث تاچه حد میاطالعات ارزش مالی: 

 تواند باعث افزایش سرعت در کارها وکاهش تداخل شود.اطالعات تاچه اندازه می وری:ارزش بهره

 کنندگان شود.نتواند باعث افزایش رضایت مشتری، بازار، کارکنان و تأمياطالعات تاچه اندازه می  اعتماد:ارزش 

  باعث کاهش ریسک سرمایه، مطابقت با قوانين و مقررات و... شود.تواند اطالعات تاچه اندازه می ارزش ریسک:

 

 :ای استفاده از هوشمندی کسب و کارارزش ه
 

 جنبه بر عالوه اطالعات از تا که تالشند در ها سازمان و ميشوند استفاده عملياتی و تحليلی های فعاليت بخش دو در ها داده

)ارزش های استفاده از مهمترین عناوین تحليل های استراتژیک سازمانی  .کنند استفاده نيز استراتژیک متقس در ،عملياتی

 عبارتنداز:سيستم های هوشمندی کسب و کار( 

 مراجعين: ان/ کاربران/مشتری آناليز -1

 عمر دوره ارزش مشتری، رضایت مشترک، فيلتر سازی، شخصی مشتری، پروفایل " شامل مشتری آناليز 

 .است "مشتری وفاداری مشتری،

 شود می استفاده نيز،... و سازمان خدمات و فروش ، بازاریابی مانند دیگر های فعاليت در آناليز این از. 

 : درآمد توليد  -2

 دار، هدف بازاریابی" های تکنيک از کار این برای cross-selling & up-selling ، مدیریت بازار، توسعه 

 .شود می استفاده“ ، تضمين درآمدو ...وفاداری

 افزایش در سعی ... و فروش بازاریابی، مختلف ای تيم از آمده بدست دانش گذاری اشتراک به از استفاده با 

 .دارد درآمد

 :کارمندان کارگيری به و انسانی ابعمن -3

 کارراه کردن بهينه توانایی ،مندی کسب و کار هوش طریق از ،یسازمان داخل ارزش آوردن بدست برای راه یک

 مدل " شامل موضوع این کاربردهای از برخی.کنند عملالرویه متحد سازمان داخل در کارمندان که است هایی

 "توليد اثربخشی تماس، مرکز کارگيری به و بهبود ، تحویل طرح بهبود کارگيری، به و وری بهره پاداش، و حقوق

 .باشد  می

 :هزینه مدیریت ، وری بهره آناليز ، توليد مدیریت -4

 آناليز توليد، راندمان توزیع، آناليز محصوالت، سازی سفارشی قيمت، سازی مدلی ها تکنيک شاملاین موارد 

 می باشد. منبع ریزی برنامه و دارایی کردن،مدیریت خرج

 :عمليات -5

 مشکالت اولين رفع، مکانی موقعيت، سازی بهينه و ظرفيت ریزی برنامه، عيوب تحليل و تجزیهمواردی از قبيل :

 و .... را شامل می شود. 
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 :ریسک و دارایی مدیریت -6

 این .نيازهاست و انتظارات ترتيب با مطابق مالی های گزارش لشام در سازمان، کار و کسب اجرای عمده قسمت

 تحليل و تجزیه استفاده، سوء و کالهبرداری کشف ریسک، مدیریت ، مالی های گزارش موارد شامل موضوع

 است. اعتباری ریسک

 :تامين زنجيره مدیریت -7

 جنبه. شود می استفاده مختلفتوزیع کنندگان  از خدمات و محصوالت سازمان  عرضه های کانال تعيين رایب

 مدیریت وتقاضاوظرفيت، موجودی آناليز موقع، به توليد کننده، عرضه عملکرد " موارد شامل تامين آناليز های

 .ميشود " توزیع آناليز موجودی، کنترل کاال، حمل فروشندگان، و کنندگان عرضه

 :فروش های کانال آناليز -8

 موارد تحليلی مهم در این حوزه هستند.  "فروش مسير و عملکرد"، تبليغات و بازاریابیکانال های 

 :رفتاری آناليز -9

: های آناليز شامل که شود، می استفاده رفتاری الگوهای کردن پيدا برای گذشته اطالعات از ها،آناليز گونهاین در

 آناليز اجتماعی، شبکه آناليز ،ان و مخاطبينمشتری دادن دست از اینترنتی، های فعاليت ،خریدتوزیع و  هایروند

 و غيره می شود.  احساسات

 


