کسب و کارهای دیجیتال و شهروند
هوشمند
مهندس مائده کاظمی  ،مهندس یاسر قربانی

اقتصاد توسعه یافته
شهر هوشمند
آگاهی راهکارهای هوشمند
شهروند هوشمند

یک شهر هوشمند تنها با سیاست گذاری درست به اهدافش نمیرسد

حمایت شهروندان و سهامداران بومی

کسب و کار هوشمند
•برنامههای کاربردی و فناوریهایی است که در سازمانها برای جمعآوری ،یکپارچهسازی ،تجزیه و
تحلیل و ارائه دادههای کسب و کار مورد استفاده قرار میگیرند.
•دانشی است عمیق و فراگیر نسبت به عواملی چون

✓مشتریان

✓عملیات و فرآیندهای سازمانی

✓رقیبان

✓مالی ،فروش ،تولید ،منابع انسانی

✓محیط اقتصادی
•استفاده هوشمندانه و آگاهانه از اطالعاتی است که به سختی و با صرف هزینههای زیاد به دست
آمده است.
• در جهت تصمیمگیریهای مدیریتی و کنترل سریع و دقیق وضعیت سازمان استفاده میشود.

کسب و کار هوشمند
مزایای کسب و کار هوشمند
•تسهیل و بهینهسازی فرایند تصمیمسازی

•شناسایی فرصتهای کسب و کار
•افزایش به اشتراکگذاری اطالعات
•ارتباط مؤثرتر با مشتریان

•افزایش قابلیت تهیه گزارشات متنوع و پویا
•پیشبینی شرایط آتی سازمان

کسب و کار هوشمند
•در کسب و کار هوشمند از اطالعاتی که به سختی و با هزینه زیاد به دست آمده هوشمندانه برای
کنترل سریع و دقیق و تصمیمگیریهای مدیریتی سازمان استفاده میشود.

✓پیشبینی وضعیت فروش شرکت

✓مدیریت بهتر منابع سازمان

✓پیشبینی رفتار مشتریان

✓مدیریت زنجیره تامین

✓جلوگیری از تقلب

✓مدیریت ارتباط با مشتریان

✓مدیریت ریسک

✓مدیریت کیفیت و کارایی سازمان

مدیریت یکپارچه و آگاهانه سازمان

زندگی ما

overlap

زندگی واقعی
(فیزیکی)

زندگی مجازی

ما شهروندان دیجیتال یک کشور جهانی دیجیتال هستیم
مفاهیم «شهروندی دیجیتال»
•دسترسی دیجیتال  :اطمینان از دسترسی برابر به فناوری و گسترش امکان دسترسی برای همه در
جامعه
•تجارت دیجیتالی  :خرید و فروش کاالها و خدمات با استفاده از پلت فرم های اینترنتی ،شبکه
های تلفن همراه و زیرساخت های تجاری
•ارتباطات دیجیتالی  :مجموعه ای از تکنیک ها و فناوریها که وظیفه دار تسهیل و آموزش
شهروندان دیجیتال برای استفاده از کانالهای آنالین ،برای برقراری ارتباط و همکاری با یکدیگر است
•سواد و دانش دیجیتال  :آموزش عناصر ضروری فن آوری به شهروندان
•عدالت دیجیتال  :آموزش دیجیتال مسئولیت پذیری و حفظ استانداردهای رفتار و روش به
شهروندان

مفاهیم شهروندی دیجیتال
•قانون دیجیتال  :آگاهی عمومی درمورد قوانین و اخالق تکنولوژی در جامعه با هدف کنترل و پیش
بینی اعمال و رفتار.
(حریم خصوصی نرم افزار ،به اشتراک گذاری غیر قانونی اسناد  ،هک کردن ،نقض حق نسخه برداری ،سرقت هویت و غیره)

•حقوق و مسئولیتهای دیجیتال در قبال شهروندان دیجیتال  :مجموعه ای از حقوق و مسئولیت هایی که
باید یک شهروند دیجیتالی را ،پوشش دهد.
(حفظ اصالت از محتوا که در وب تولید شده ،درج مرجع محتوا ،حفظ حریم خصوصی دادهها ،رمزگذاریها ،امضاهای
الکترونیکی و غیره )

•سالمتی دیجیتالی  :آگاهی شهروندان از خطرات ذاتی فناوری که می تواند از لحاظ جسمی و روانی بر
افراد تاثیر بگذارد.

•امنیت دیجیتالی  :هر یک از شهروندان ،خود میبایست مسئول محافظت از اطالعات خود در مقابل
هکرها باشند.
(محافظت از هویت آنالین خود ،ایجاد گذرواژههای قوی ،اجرای استراتژیهای محافظت مقابل ویروسها و بدافزارها ،به
روزرسانی آنها در فواصل منظم وغیره)

مفاهیم شهروندی دیجیتال
این  9مشخصه به دولت ها برای پیروی از نتایج حاصل از تحول دیجیتال ،کمک خواهد کرد.

مثال
دولت هند توییتر و برنامههای اندروید را برای استفاده شهروندان از خدمات دیجیتال دولتی
به کار گرفته است.
نرمافزارهای اندروید ” “MYGOVشهروندان را از برنامه ها و سیاست های دولت
مرکزی مطلع می کنند .همچنین در این نرمافزار ،شهروندان میتوانند بازخورد و نظرات
خود را در مورد برنامه های در حال انجام ثبت کنند.
عالوه بر دولت ،راه آهن هند ،یک رسانه اجتماعی را برای کمک به مسافران راه اندازی
کرده است ،که به بهبود در تجربه مسافرین منجر شده است.

هوشمندی کسب و کار()Business Intelligence

 فناوری «هوشمندی کسب و کار»  ،مدیران و تصمیمگیرندگان را
در تصمیم سازی یاری می دهد.

•نرمافزارهای کاربردی ،مدلهای کسب و کار و الگوهایی که به انواع شرکتها و سازمانها کمک
میکنند که دادههای پراکنده و بیقواره موجود را به اطالعاتی کارگشا ،قابل فهم ،قابل تبادل (به

اشتراک گذاشتن میان مدیران) و قابل ذخیره شدن برای تصمیمسازیهای بعدی تبدیل کنند.

هوشمندی کسب و کار()Business Intelligence
• BIرا میتوان تعبیر دیگری برای یک اصطالح فنی و شناخته شده در ITبهنام ( Data Miningکند و
کاو دادهها) دانست.
Data Mining

BI

جنبه تکنیکی و به فنی فناوری مورد بحث

جنبههای مدیریتی ،اقتصادی و کاربردی آن

•ابزارها و راهکارهای  BIاز جنس ابزارها و راهکارهای  Data Miningهستند.
✓فناوری  ،BIمعنا بخشیدن به دادهها و آسان نمودن تصمیمسازی را در قالب سایر
تفاوت اساسی راهکارهای کسب و کار الکترونیک همچون  SCM ،ERP ،CRMجستجو میکند
.
✓  Data Miningزیربنای این بحث است و نگاهی کلی به مسأله جمعآوری ،سازماندهی
و تحلیل اطالعات دارد.

)Business Intelligence(هوشمندی کسب و کار
Business Intelligence عناصر راهکار
Data Mining •داده کاوی
Data Warehousing •انبار داده
Online Analytical Processing (OLAP )•
Enterprise Resources Planning (ERP) • برنامه ریزی منابع انسانی

Relationship Management Customer (CRM) •مدیریت ارتباط با مشتری

هوشمندی کسب و کار()Business Intelligence
الیزابت ویت در کتاب ( )Business Intelligence 2سه مزیت و کاربرد اصلی این راهکار را چنین
عنوان میکند :

 -1تصمیمسازی بهتر و سریعتر در کسب و کار

 -2تبدیل «دادهها» به «اطالعات»
 -3بهکارگیری یک رهیافت منطقی در مدیریت

هوشمندی کسب و کار()Business Intelligence
تصمیمات خوب به اطالعات خوب و صحیح متکی است
•سیستمهای  BIکار جمعآوری ،دستهبندی و معنابخشی به دادهها را نیز انجام میدهند.
•سیستمهای  BIنوعاً متکی بر نرمافزارهای بانک اطالعاتی ( )Databaseو به عنوان ضمیمهای بر آنها
تلقی میشوند
•این سیستمها دسترسی به حجم عظیمی از دادهها را فراهم میسازند (متراکم ،فیلتر شده و طبقهبندی-
اطالعات )
•این سیستمها قادرند بهطور دینامیک (پویا) دادهها را در قالبها و صورتهای اطالعاتی متفاوتی
متراکم و یکپارچه کنند تا تحلیلگر بتواند معنای روشنی از آنها استنباط کند.

✓از این اطالعات میتوان با فرمتهای مختلف اعم از جداول،
نمودارها و چارتهای متنوع ،گزارش تهیه کرد و در روند
تصمیمسازی مورد استفاده قرار داد.

هوشمندی کسب و کار()Business Intelligence
 BIچگونه به روند تصمیمسازی در یک شرکت یا سازمان کمک میکند؟
نخست
✓ رفتارها و فعالیتهای سازمان ( )Activitiesدقیقاً کدامند؟
دوم
✓چه رابطهای میان آنها و اهداف و برنامههای سازمان ( )Objectivesوجود دارد و تاثیرات متقابل
این دو کدامند ؟

هوشمندی کسب و کار()Business Intelligence
هفت مسألهی عمده که توسط راهکار  BIهدف قرار گرفتهاند :
 -1سازمان نیازهای اطالعاتی ضروری و حساس خود را تشخیص نمیدهد یا نمیشناسد.

 -2سیگنالهای ضعیف از فضا و محیط کسب و کار دریافت نمیشود یا قابل تشخیص نیستند.
 -3اطالعات و دادههایی که از برخی منابع بیرونی میرسند بهگونهای بهینهای جمعآوری نشدهاند.
 -4اطالعات و دانش پرسنل سازمان بهصورت بهینه مورد استفاده قرار نمیگیرد.
 -5حجم اطالعاتی که باید ذخیره ،دستهبندی ،پردازش و تحلیل شوند خیلی زیاد است.
 -6ابزارها سیستمهای اطالعاتی و محاسباتی ناکارآمد بهنظر میرسند.

 -7از اطالعات و دادههای موجود در سازمان درست استفاده نمیشود.

هوشمندی کسب و کار()Business Intelligence
چرخه معماری هوشمند سازی کسب و کارها
مرحله اول  :پویش و اکتشاف

مرحله دوم  :تجزیه و تحلیل اینترنتی کسب و کار
مرحله سوم  :طراحی و ساخت
مرحله چهارم  :بکارگیری و اجرا (پیاده سازی)
مرحله پنجم  :تعیین میزان دستیابی به اهداف
مرحله ششم  :مدیریت نتایج

تکنولوژی ها و تکنیک های مورد استفاده در هوشمند سازی
کسب و کارها
 .1تکنولوژی وب سایت های پویا و هوشمند
 .2تکنولوژی سیستم تجارت الکترونیکی

 .3سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
 .4تکنولوژی سیستم ایمیل هوشمند

 .5نصب شبکه و کاهش سخت افزار
 .6تکنولوژی کلیپ های فشرده نمایشی
 .7تکنولوژی بازاریابی اینترنتی

مزایای تجارت الکترونیک
 .1فرصتهای تجاری جدید برای صنایع و بنگاه های بازرگانی
 .2افزایش درآمد
 .3افزایش سرمایه گذاری
 .4افزایش سطح رفاه زندگی مردم
 .5ایجاد فرصتهای جدید شغلی
 .6افزایش فروش
 .7امکان ارائه خدمات و محصوالت در سطح جهانی
 .8جلوگیری از اتالف وقت و کاهش ترددهای بی مورد
 .9کاهش هزینه های سربار و ایجاد رقابت در سطح بین الملل
 .10دسترسی سریع به اطالعات
 .11عدم حضور واسطه
 .12کاهش هزینه های تبلیغات کال
 .13ورود به بازارهای فرا منطقه ای در جهت بازاریابی جهانی

معایب تجارت الکترونیک
 .1تأثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان
 .2کاهش میزان تولید
 .3کاهش تولید شرکتهای ورشکسته

نیازهای تجارت الکترونیک
 .1یک سیستم بانکی روان و دقیق
 .2قوانین گمرکی،مالیاتی و بانکداری الکترونیکی
 .3کد تجاری محصول
 .4تهیه و تدوین نظام مالی اطالعات و نظام حقوقی اطالع رسانی (کپی رایت)
 .5امنیت اطالعات
 .6محرمانه بودن اطالعات شخصی
 .7تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بین المللی
 .8همکاری دانشگاهها،مراکز تحقیقاتی و سازمانهای مختلف
 .9پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه
 .10تأمین ،صدور و بکارگیری کارت اعتباری
 .11تأمین خطوط ارتباطی پرسرعت و مطمئن و ایجاد بستر مخابراتی به شکل بی سیم

نتیجه گیری
•هر چه آشنایی با نیازهای شهروندان عمیقتر باشد به همان اندازه سیاستهای عملی
بهتری در نظر گرفته خواهند شد.
•شناسایی مشکالت ،تنها یک نقطه شروع است.
•طراحی و پیادهسازی سیاستهای مناسب بهعنوان گام اصلی در راستای حل این
مشکالت بهشمار میرود.

با تشکر از توجه شما

