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 دستاوردهاي پياده سازي هوشمندي کسب و کار در سازمان

 ها:شاخص کنترل دائم -1

 يهاآيد و تدوين مقياسبه شمار ميمديريتي ها در تمامي سطوح بزرگترين چالش سازي دادهو يکپارچهسازمانها، ادراک براي 

سيستم هوشمندي کسب و مشکلي هميشگي است که با ورود  ،سازمانگيري، به روز نگه داشتن، مقايسه و تمرکز بر آنها در اندازه

هاي حياتي به شود. داشبوردها در مشاهده شاخصاين مشکالت خاتمه داده مي اکثربه عي(، کار ) و استقرار انبار داده هاي موضو

دهند. با دنبال ها را ميتوسط شاخصهاي سازمان رسانند و به کاربر امکان دنبال کردن جايگاه ياري ميسازمان تمامي سطوح 

چگونه عمل مي و حوزه هاي مرتبط سازمان از اينکه  توان درک بهترهاي متعدد و مورد نظر و تحليل روندها ميکردن شاخص

 کند،  کسب کرد.

  :در يک نگاهعملکردي سازمان مشاهده سالمت   -2

امکان درک  ،ي مختلفو گيج ها نمودارها در و صورت ديداريبهسازمان هاي حياتي ها و شاخصداشبوردها با ارائه مقياس

در يک صفحه با يک نگاه را واحدهاي مختلف سازند و تصويري از سالمت ميرا تنها در يک نگاه فراهم هاي عملکردي وضعيت 

 دهند.ارائه مي

 بحران بهشدن  تبديل از پيش بالقوه مشکالت تشخيص -3

کند، را براي مديران فراهم ميسازمان موقع براي افراد مربوط، امکان تشخيص وقوع مشکالت بالقوه هداشبوردها با ارائه اطالعات ب

قبل از تبديل شدن مشکالت به بحران تشخيص داده شوند. داشبوردهاي سازماني با قابليت کندوکاو و کليک کردن بر هر مورد، تا 

و  هازيرين و تاريخچه آن دسترسي پيدا کنند و ريشه ضعف هاينمودارهاي بيشتري را ارائه کنند و به داده توانند جزئيات ومي

 مسائل را نشان دهند. 

 

 : نياز مورد زمان و هزينه در جستجو براي اطالعاتکاهش  -4

و تبديل آن سازمان هاي متفاوت در سطح ههاي متنوع از پايگاداشبوردهاي سازماني روشي يگانه براي دسترسي به داده

هاي مربوط و ها و مقياسو شاخص کردن تمامي اطالعاتدهند. داشبوردها با جمعبه يک فرمت قابل درک را ارائه مي
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در زمان و هزينه جستجوي اطالعات در جويي باعث صرفهحياتي براي کاربر در يک صفحه و تشخيص آنها در يک نگاه، 

 شوند. مي هاگزارش

 

  :کمک به اتخاذ تصميمات شفاف تر -5

وارد حياتي و همراه پي بردن به مبه ، هنگامهاي به هاي حياتي عملکرد استخراج شده از دادهقابليت مشاهده شاخص

تر، به مديران و ساير هاي شفافتصميم گيري با يک نگاه، همگي درسازمان مشکالت بالقوه و اطالع از وضعيت 

گيري براساس اطالعات مشترک تصميمواحدهاي سازمان تمامي در رسانند و از آنجا که گيرندگان ياري ميتصميم

-با تغيير شرايط تغيير ميسازمان  هاياستراتژيو کند و اهداف ميبه عنوان يک مجموعه کاراتر عمل سازمان شود، مي

هاي حياتي عملکرد به روز شده و انعطاف الزم براي واکنش به ها و شاخصتمامي داده ها،با وجود داشبورد .کند

دهد که ارائه ميهاي عملکرد از طريق داشبوردها اين امکان را ها و شاخصشود. مشاهده دادهتغييرات نيز فراهم مي

 شوند. ترکارکنان همراه با مديران براي رسيدن به اهداف همراستا

 :نآاستراتژي  باسازمان  عملياتيي همراستا -6

کنند و عمليات اثربخش را با ارائه در همراستايي روز به روز عمليات با استراتژي کمک ميسازمان به  هاداشبورد

 بخشند. ينان مياطمسازمان هاي مربوط در هر سطح شاخص

  :اطالعات بودن روز به -7

دهد و با يک مي خاتمه ،هايي که زمان مصرف آنها گذشتهگيري از دادهبه بهرهسازمان گيري از داشبوردها، با بهره

مديران در  رايکند. بخود را به روز مي کند و يا خود داشبورد با استفاده از هوشمندي، مرتباًکليک آنها را به روز مي

تر بودن استفاده از داشبوردهاي مسئله فرهنگ نيز از اهميت بسيار برخوردار است. براي اثر بخش تمامي لحظات

هاي خود کنند تا فرهنگ سازماني، مديران اجرايي بايستي اين تکنولوژي را وارد کارهاي روزمره و تصميم گيري

 ايجاد شود.سازمان استفاده از اين تکنولوژي با ارزش در کل 

 

  عملکرد به قياس تعهد  -8

مي توان بين ميزان تعهد هريک از بخش ها و ارگانهاي يک سازمان وميزان عملکرد آنها گيري از داشبوردها، با بهره

 درجه بندي و آنرا در بازه زماني مشخص درصد دهي کرد. 
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 آينده نگري و آينده نگاري سازماني و موضوعي -9

 نگري و آينده نگاري سازماني و يا موضوعي مي توان به آينده  BIبا بهره گيري از محيط هاي تحليلي در سيستم هاي 

و آينده  کشف آينده و ديدن آنچه در آينده رخ خواهد داد مي باشد و  در پي پيش بينيدست يافت. آينده نگري به 

ر بعنوان زيرا  BI توان سيستم هايمي  مورد نظر مي باشد. براي سازمان يا موضوعدنبال ساخت آينده مطلوب نگاري 

 تعريف نمود.آينده پژوهي سازماني ساخت 

 

 
 جمع بندي

 

 همچنين مي توان فوايد زير را بعنوان دستاوردهاي ضمني پياده سازي هوشمندي کسب و کار اعالم کرد:

 
  پرورش قدرت مشاهده صحيح در سازمانها 

  تصميم سازان و عادت به يک نظام فکري در سازمانافزايش دقت مديران و 

  پرورش قدرت استدالل و استفاده از تکنيک هاي آماري به عنوان روش هاي تفسير سازماني 

  پرورش قدرت تجزيه و تحليل داده ها و فرضيه ها 

  پرورش روحيه همکاري، هدف گاري جمعي و همزباني سازماني 

  يسازمانداده هاي معنا بخشيدن به داده ها و تصويرسازي واقعي از 

 چابکي سازمان در پاسخ به چالش ها 

 دستيباي به زير ساخت هوشمندي سازماني و هوشمندي رقابتي در سازمان 

 

 

 


