ارزيابي ميزان بلوغ رويکردهاي تحليلي ( )Analyticsو هوشمندي کسب و کار در سازمان ها

سازمانها در حوزه تحليل داده ها و اطالعات مرتبط به خود ،همواره با چالش ها و دشواريهاي فراواني روبرو هستند و
پس از گذشت مدت بسيار در يک سطح پايداري از تحليل گري ،ثبات پيدا مي کنند .براي آغاز دوباره پروژه هاي هوشمندي
کسب و کار و ترسيم نتايج استفاده از هوشمندي کسب و کار در سازمان ،ميزان بلوغ تحليلي سازمانها (ميزان بلوغ راهکار
هوشمندي کسب و کار) يک مورد بسيار مهم و اساسي مي باشد.

سازمانهاي از نظر بلوغ استفاده از رويکردهاي تحليلي(بلوغ هوشمندي کسب و کار ) به پنج مرحله زير تقسيم مي شوند:


مرحله عدم آگاهي :سازمان فاقد يک يا چند پيش نياز رويکرد تحليلي جدي ،مانند وجود داده  ،وجود مهارت هاي



مرحله رويکرد تحليلي موضعي :بخش هايي از رويکردهاي تحليلي در سازمان وجود دارد اما آنها با مقاصد عملياتي



مرحله اشتياق تحليلي :سازمان قابليت هاي رويکردهاي تحليلي را ايجاد کرده است و جندين اقدام آغازين چشمگير
در حال اجرا دارد .اما پيشرفت کند است .اغلب به اين دليل که برخي عوامل رويکردهاي تحليلي با دشواري بسيار زياد

تحليلي و يا عدم وجود عالقه مديريت ارشد مي باشد.

راهبردي هماهنگ نشده اند يا برآنها تمرکز نشده است.

مواجه هستتد.


مرحله سازمان تحليل :سازمان منابع انساني و فناوري مورد نياز را دارد .رويکردهاي تحليلي را مرتب به کار مي
گيرد و مزاياي آن را در سازمان را تشخيص مي دهد .اما تمرکز راهبردي آن به رويکردهاي تحليلي متصل نشده و
رويکردهاي تحليلي را به مزيت رقابتي تبديل نکرده است.



مرحله رقابت هاي تحليلي :سازمان به طور منظم از رويکردهاي تحليلي بعنوان قابليت متمايز کسب و کار ها استفاده
مي کند .سازمان به پاسخ گويي به نتايج تحليل ها ،متعهد شده و رهبري را درگير در اين موضوع کرده است.

مي توان با ارزيابي ميزان بلوغ رويکردهاي تحليلي در سازمانها ،نقشه راه مناسبي براي استقرار  BIترسيم نمود.

ارزيابي ميزان آمادگي سازمان براي استقرار راهکار هوشمندي کسب و کار

در يک نگاه کالن ،مي توان چالش هاي اصلي موفقيت راهکارهاي هوشمندي کسب و کار در سازمانها را به چالش هاي
کاربري ،چالش هاي کاربران و چالش هاي داده ها و منابع اطالعاتي تقسيم نمود .سنجش و ارزيابي آمادگي سازمان براي استقرار
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 Analyticsو BI
 BIنه تنها برخي از اين مشکالت را کاهش ميدهد بلکه ساده کردن تناسب معني دار و با اهميت ارزش منابع و کاهش زمان
پياده سازي را به ارمغان مي آورد.
در اين راستا مي توان مسائل قابل بررسي در سازمان ها را در مسائل زير جستجو نمود:


·چه اطالعاتي مورد نياز است ؟ "صف بندي و تنظيم داده ها"



·اين اطالعات بايد چگونه بازيابي شوند؟ "فرآيند هاي گزارش گيري و قالب دهي"
·چه کساني بايد به چه اطالعاتي دسترسي داشته باشند؟ "شخصي سازي امنيت اطالعات"



·چگونه کاربران سازمان بايدآماده استفاده از ابزارهاي جديد شوند؟ "آمادگي کاربران"



بنابراين مي توان ارزيابي آمادگي سازمان براي استقرار هوشمندي کسب و کار را در  4موضوع زير پيگيري نمود:
آمادگي داده ها


اطالعات خروجي مورد نياز



وجود معيارها و استانداردهاي دسترسي به اطالعات



آمادگي کارمندان

مي توان انتظار داشت که در صورت ارزيابي صحيح ميزان آمادگي سازمان براي استقرار راهکار هوشمندي کسب و کار ،به
يک نگاه و ديدگاه بدون تعصب از نيازهاي گزارش گيري و تحليلي سازمان در رابطه با کاربران مرتبط ،دست يافت.
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