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  BI  - های هوشمندسامانهدلیل برای روی آوردن به  7
 

 دست زیاد شده است 1

ه کند طراحی وب باشد یا انتشار مجلیمفرق ن. نظر بگیریدکسب و کار دلخواه خودتان را در
ده ای که فکرش را بکنید دست توی بازار زیاد شیا تولید دستمال کاغذی تقریباً در هر زمینه

 . است و رقابت آسان نیست

به  حال فعالیت باشندموفق در حوزه مورد نظر شما در شرکتبه ویژه اگر هم اکنون چند  

یت کنید برای موفقآیا احساس نمی؟ ای برای گفتن دارید راستی شما چه حرف تازه

 ؟یگران متمایز کنددر بازار باید به ابزارهایی مسلح شوید که شما را از د
 

 منظور از هوشمندی کسب و کار دقیقاً چیست ؟

نامی تجاری است ، شودنامیده می  BIیا  هوشمندی کسب و کارآنچه که در اصطالح 

عبارت دیگر این . بنامندمی  Data Miningبرای یک مفهوم فنی که عموماً داده کاوی یا 
 . دو اصطالح دو روی یک سکه اند

 . ندککاربرد تجاری آن تاکید دارد در حالی که دومی به ماهیت فنی آن اشاره میاولی بر 
های از حوزه یلکه در بسیار؛ بآیدتوجه داشته باشید که داده کاوی فقط به کار بیزینس نمی

 ،نتوم، کوا، فیزیکنجوم ،هوش مصنوعی ،، پزشکی و داروسازیعلمی مانند آمار و ریاضیات
ای هواشناسی و حتی علوم اجتماعی مانند جامعه شناسی و تاریخ کاربرده ،زلزله نگاری

 ای داردهدگستر

انگیزی است که می خواهد توجه مدیران شمندی کسب و کار در واقع نام وسوسه برهو 
نابراین . بدا که معموالً از مطالب علمی و فنی گریزانند به خود جلب کنها رها و سازمانکتشر

های علمی هنگام مراجعه به بازار نرم افزار و خرید ها و و نهادحتی سازمان

 . باشند BI یک سیستم داده کاوی می توانند دنبال

 ستهاروش های سنتی در دست قدرت قدیمی 2

امل وحفظ ارتباط با ع ،های سنتی مانند به کار انداختن حجم عظیمی از سرمایه در بازارروش
ل هایی از این قبیها و خدمات و استفاده از انواع رانت و چیزذی نفوذ در شبکه توزیع کاال

های نیرومندی است که سال ها پیش از شما وارد ها و سازمان شرکتنان در دست همچ

های بازار باید به فکر بنابراین تازه وارد. انداند و آن را قبضه کردهبازار شده

 .رای پیش دستی و رقابت باشندای بهای نو و خالقانهروش

 ظهورهای نوتهدید کسب و کار 3

های کوچک و نوظهور در معرض تهدید شرکتهای بزرگ نیز از سوی کسب و کار غالبا
 خیلی چابک هستند و ماهیتی پویا و داینامیک کوچک معموالً. کسب و کارهای نو پا وهستند

 . دارند

ها و شرکت. آن ها به سرعت می توانند خود را با شرایط جدید حاکم بر بازار تطابق دهند
 . ت شتابان این روزها آسیب پذیرندتر در برابر تحوالهای بزرگ تر و قدیمیسازمان

 روند تحوالت، ه تحلیل های ژرف و تامل بر انگیزمی تواند با ارائ BI راهکار

ها را از گزند تند باد حوداث برهاند و قدرت پیش بینی این گونه کسب و کار

آینده را به آنان هدیه کند تا بتوانند انعطاف پذیر باشند و زمان کافی برای 

 . الزم داشته باشند تغییراتایجاد 
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 ؟خواهید تکرار کنیدیک اشتباه را تا کی می 4

وزانه یک اشتباه ساده در برنامه ر ،گاهی وقتها به دلیل عدم تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته
سازی عملیات به عالوه مستند د.مور جاری سازمان از دید مدیران و کارمندان پنهان می مانا

 کند. های پنهان را آشکار میاستخراج تحلیل از آن ها این حسن را دارد که ضعف ها و اشتباه

 گاهی د.گاهی یک تغییر ساده و کوچک صدها هزار تومان در سال از هزینه ها کم می کن
یابی و جامعه مخاطبان یک کاال یا خدمات موفقیت زارتغییر کوچک در شیوه بافقط یک 

  .غیر قابل باوری به همراه می آورد

تجزیه و تحلیل ضروری را چگونه می توان پیدا کرد ؟ یک روش  تغییرات

 . در اینجا به خدمت ما می آید BI هم زبا که روند موجود است

 از شفافیت کاهش می یابد ،مستندات 5

این خود  ها از مستند شدن عملکرد خود وحشت دارند وشرکتها و غالباً مدیران سازمان
 . است  BI مانع بزرگی برای تحقق آرمان و راهکارهایی مانند

ها لزوماً به معنای شفاف شدن همه چیز ی اطالعات و استخراج تحلیل از آنسازمستند
نیست اما دست کم این تجربه می تواند نگرانی شما را از بابت مخاطرات مستند شدن 

های نیرومندی برای حفاظت از رعات ابزا. ضمن این که فناوری اطالاطالعات کاهش دهد
 . های با ارزش شما داردداده

 توان به آگاهی مسلح کردکارمندان را می              6

 .ددهنهای پراکنده کارمندان خود اهمیت زیادی نمیها و پیشنهادیلی از مدیران به ایدهخ

و شدت  حدتتوان قدرت خود را بر محیط با البته می «به تو مربوط نیست»با پیش فرض  
جاری کرد اما چنین کارمندانی هیچ تعلق خاطری به کسب و کار شما نخواهند داشت و 
یک نزاع ساده ممکن است به خروج آن ها منجر شود و پول هایی که برای استفاده از این 

 . نیروی انسانی هزینه شده بر باد رود

 

ار استخراج . می توان ککندروند کسب و کار را دانش محور می BI راهکار

را به برخی کارمندان   BIهای  تحلیل از مستندات و استفاده از نرم افزار

 سهیم کرد شرکتها را در روند تصمیم سازی سپرد و آن

 توان پول در آورداز اطالعات هم می 7

 منبع در آمد شما باشند اطالعاتها و خدمات اصلی شما نیست که می توانند الفقط خود کا
بی که در خالل روند امور جاری شما تولید می شوند هم می توانند منبع در آمد تازه ای انج

 . باشند یا دست کم از هزینه ها بکاهند

ها ی آنرفتار احتمالروی نمودار برد و  به عنوان مثال می توان الگوی فعلی رفتار مشتریان را
را در آینده نزدیک پیش بینی کرد و بر مبنای آن زودتر از سایر رقبا برای عرضه کاال یا 

 . خدمات مورد نیاز مشتریان پیش دستی کرد

ا هاز برخی اطالعات پراکنده موجود در سازمان می توان دوباره استفاده کرد و چند بار از آن 
ها را در  شرکت، سازمان ها و های پراکنده از افرادها و آدرسایمیل، هاپول در آورد شماره تلفن

 . یک سیستم انبار ه داده ها به طور منسجم جمع آوری کرد

فقط ریختن یک مشت جنس توی مغازه نیست .  12کسب و کار در قرن 

 . شود به صورت های گوناگون بازی کردبا اطالعات می
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