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 بسمه تعالي

 

 (BI-3) کارونسل سوم هوش کسب
 

 

هوش کسب و کار نیز مانند وب و دیگر فناوری های قبل از آن، رشد کرده و دگرگون شده است. راه حل های هوش کسب و کار امروزی 

 .چیزی شبیه به پیشینیان خود نیست

 

و برای کاربران سطح باال یعني دانشمندان علم داده و یا به عنوان مثال، دستاوردهای اولیه نرم افزارهای هوش کسب وکار ابزار محور بودند 

 .متخصصان فناوری اطالعات طراحي شده بودند

 

BI-1 

گزارشات بیشتر معطوف به نمایش گذشته سازمان و دارای اطالعات در سطح جزئیات بودند و معموال بر پایه گزارشات ماهانه تولید میشدند. 

 .نسل اول هوش کسب وکار نامید این نسل از هوش کسب وکار را میتوان

 

BI-2 
گشود. راه حل های این نسل بجای نصب شدن ” کاشفان داده“نسل دوم هوش کسب وکار تکامل یافت و درهای هوش کسب وکار را به روی 

یاس پذیری باالی نسل دوم هوش کسب وکار باعث شد سازمان ها به طور مق. کردند حرکت وب سمت به سرور، –بر اساس مدل کالینت 

اجازه کشف و پیش بیني را به کاربران  داد. این نسل به   BI-2گسترده ای از آن استقبال کنند. بجای برگشت به عقب و نگاه به گذشته، 

 .انه یا هفتگي بسیار مناسب بودجای تولید گزارش های دقیق ماهانه، برای تولید گزارش های خالصه به صورت روز

 

BI-3 
 

امروزه، هوش کسب و کار وارد نسل سوم خود شده است. مانند فناوری های دیگر از تنظیمات کالینت سرور به سمت وب رفت و اکنون به 

 .مشارکتي است توسط همه دستگاه های متعدد قابل دسترسي، بسیار کاربر پسند و  BI-3 دستگاه های تلفن همراه منتقل شده است و

 

 کاربران امروزی هوش کسب و کار نیازی به داشتن درجه پیشرفته ای از دانش رایانه و داده ندارند. حتي نیازی به داشتن عالقه به حرکت در

عملکردی مسیر کشف داده هم ندارند. نسل سوم هوش کسب وکار در کاربران خود تجدیدنظر میکند و همه توانایي ها از انواع پس زمینه های 

تا سرپرستان انبار، مدیران خرید، فروش و کارکنان بازاریابي، و فراتر از آن، کل  C را مخاطب خود قرار میدهد. از حسابداران و مدیران سطح

 .تیم مي تواند اطالعات مورد نیاز خود را برای حرکت رو به جلو پیدا کند

 

مشارکتي است و برای کارگرئه های اجتماعي بسیار ایده ال است. بجای تولید نسل سوم هوش کسب وکار معطوف به کارگروهي ، همکاری و 

 .گزارشات ماهانه، هفتگي یا روزانه، قادر به تولید گزاشات لحظه ای روی هر تعداد فرآیند است

 

گر شما مي خواهید نگاهي همزمان، نسل سوم هوش کسب و کار اجازه  دستیابي به عملکرد پیشینیان خود را نیز مي دهد. به عنوان مثال، ا

روز گذشته داشته باشید، شما مطمئنا مي توانید این کار را  انجام  ۳۶۵، و یا ۹۰، ۶۰، ۲۰به عملکرد سازمان  در یک گزارش مفصل  با پوشش 

و کار بر اساس  دهید. با افزایش قابلیت گزارش گیری در زمان واقعي، سهولت استفاده، و ابزار های مشترک، این نسل جدید از هوش کسب

 .دستاوردهای پیشینیان خود در طول سال های گذشته بنا شده است
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، آخرین نسل از نرم افزارهای هوش کسب و کار است که تصمیم گیرندگان یک سازمان را قادر به کشف، ایجاد ۳٫۰ نسخه هوش کسب و کار

 .ابزار پیچیده و یا درگیر کردن بخش فناوری اطالعات میکندو تجزیه و تحلیل داده به سرعت بدون نیاز به استاد و راهنما، یا یک 

 

BI به کاربران کسب و کار برای کشف، همکاری، و درک داده های بصری قدرت مي بخشد ۳.۰نسخه. 


