نقش  ITدر توسعه کسب و کارها

نقش مدیران ارشد در توسعه  ITسازمانها

توسعه ارتباطات بین المللی

تحول و رقابت در کسب و کار

برخی محورهای موفقیت بر اساس فناوری اطالعات

تكنولوژی و روشهای تولید

مدیریت بر بازار و فروش
•

سیستم های آنالین فروش

•

پایش دائمی اطالعات بازار

•

کارهای تحقیقاتی و آماری

•

سایت های نظرسنجی

•

گروه های تبادل نظرات

•
•

منابع انسانی

روش های تولید جدید و کار

•

تامین شرایط کار دانشوران

•

ارتباط مستقیم با CRM

شبكه ای

•

باال بردن توان نیروها

•

تشكیل گروه مشتریان

•

پرتال و شبكه های سازمانی

•

پرتال های مشتریان

•

مدل های پیشرفته

•

سرویس های آنالین و تاالر

ماشینآالت

تحت

کنترل

کامپیوتر
•

ارتباط با مشتریان

مدل های کسب و کار مبتنی
بر فناوری اطالعات

مدیریت منابع انسانی به
کمك IT

گفتگو

برخی آمار و اطالعات از کاربرد IT
و نقش مدیران ارشد در توسعه آن

رویكرد شرکت ها به توسعه IT
پیش بینی اولویتهای سرمایه گذاری  ITسازمانها در سال 2015


بهبود فرایندهای کسب و کار



بهبودکارایی



افزایش بهرهوری از طریق تكنولوژی

%37

%45

رشد بودجه IT
در سال 2015

%3.3

متوسط سرمایه گذاری ITنسبت
به کل درآمد سازمانها در 2014

تدوین استراتژی های  ITو
توسعه زیرساختهای اطالعاتی بر اساس آن

 عمدتا بودجه  ITاز پیش تعیین نمی شود.
 عمدتا میزان سرمایه گذاری های  ITبسیار کم است.

%65

پوشش فرایندهای سازمان
توسط سیستم های اطالعاتی

2014  در صنایع در سالIT متوسط سرمایه گذاری های

Software Publishing and Internet Services
Banking and Financial Services
Media and Entertainment
Education
Professional Services
Healthcare Providers
Telecommunications
Insurance
Pharmaceuticals, Life Sciences and Medical Products
Utilities
Transportation
Industrial Electronics and Electrical Equipment
Consumer Products
Industrial Manufacturing
Retail and Wholesale
Chemicals
Food and Beverage Processing
Energy
Construction, Materials and Natural Resources
Cross-Industry
Cross-Industry Average
Average

6.7%
6.3%
5.0%
4.7%
4.2%
4.2%
3.8%
3.2%
3.2%
2.8%
2.6%
2.5%
1.9%
1.7%
1.5%
1.3%
1.3%
1.1%
1.0%
3.3%

نقش مدیران ارشد در توسعه IT
 %69استفاده بهتر از  ITو اطالعات به عنوان نقاط تمرکز کلیدی
 %85نگاه به اطالعات به عنوان دارایی استراتژیك
 %71ضرورت سرمایه گذاری در  ITبرای رشد کسب و کار

%61

• استفاده از اطالعات برای بهبود خدمات به مشتریان
• رشد فروش از مشتریان فعلی

 %54نهایی کننده بودجه و سرمایه گذاری های IT
رویكرد نمونه ای از

مهمترین استراتژی اطالعات:

 %61پیشگام در ایجاد سیستم های اطالعاتی

مدیران ارشد بنگاه های بزرگ ایران

 %51نقش کلیدی در تصمیم گیری های برنامه ریزیIT

 50نفر
تعداد نمونه آماری

 10-5سال
سابقه ارتباط با IT

کارشناسی ارشد
متوسط میزان تحصیالت

 60-50سال
متوسط سن

%30

ارتباط مستقیم با عرضه کنندگان خدمات IT

 %52دانش مناسب در زمینه IT
%40

استفاده از دشبوردهای مدیریتی برای تصمیم گیری

IT مقایسه نقش های مختلف در تدوین و نهایی سازی بودجه

CEO
CFO
CIO
CISO/CSO
IT department head

Other

14%
54%
10%

26%
26%
3%
1%
1%
45%
3%
5%
13%

Creat the
Create
theITITbudget
budget

Approves the IT budget

تاثیر تعهد و مشارکت مدیریت ارشد در موفقیت ERP

اولین گام موفقیت در پیاده سازی ERP

مشارکت و حمایت مدیریت از ابتدای پروژه تا زمان  Go liveو بعد از آن

درگیر شدن مدیران ارشد :مهمترین  CSFپروژه های ERP
 .1تعیین استراتژی کسب و کار ،استراتژی  ،ITاستراتژی  ،ERPمحدوده پروژه  ERPو ...
 .2حمایت و تعهد مدیریت در طی دوره با هدایت کمیته راهبری و شناسایی و رفع مسائل پروژه

گفته های تعدادی از مدیران ارشد در مورد IT

: Bob L. Martin
مدیر وقت بخش بین المللی فروشگاههای وال مارت و  CIOسابق وال مارت

زمان تفویض تصمیم گیری در حوزه  ITبه پایان رسیده است .امروزه
ریسكهای فناوری اطالعات به طور فزاینده ای با ریسكهای کسب و کار در
هم تنیده اند و این مسوولیت مدیرعامل است که بین آنها تمایز قائل شده
و آن را تفویض ننماید.

:Jonathan Newcomb
مدیرعامل وقت انتشارات Simon & Schuster
به عنوان یك مدیرعامل من نیاز دارم تا چگونگی تاثیر  ITدر  Businessرا درک کنم
و از کاربرد اثربخش فناوری اطالعات در شرکت مطمئن شوم.
من بخش زیادی از وقتم را برای درک و یافتن فناوری های جدید و کاربرد آن در
کسب و کار خود اختصاص می دهم.

: John F. Rockart
مدیر وقت بخش تحقیقات فناوری اطالعات MIT

امروزه تفكر و  Visonمدیران نسبت به  ITکلیدی تر از دانش و آگاهی آنها
است.
در دنیای به شدت رقابتی امروز IT ،برای توسعه و بهبود موثر فرایندهای
عملیاتی و مدیریتی حیاتی است.

:Wayne P. Yetter
مدیرعامل وقت شرکت Astra Merck
من به صورت یك جانبه در مورد سرمایه گذاری های  ITتصمیم نمی گیرم .ما در
شرکت تصمیم گیری های  ITرا بر اساس میزان ارزش آنها در افزایش قابلیت های
کسب و کار اخذ می کنیم.

برخی محورهای موفقیت بر اساس فناوری اطالعات

تكنولوژی و روشهای تولید

مدیریت بر بازار و فروش
•

سیستم های آنالین فروش

•

پایش دائمی اطالعات بازار

•

کارهای تحقیقاتی و آماری

•

سایت های نظرسنجی

•

گروه های تبادل نظرات

•
•

منابع انسانی

روش های تولید جدید و کار

•

تامین شرایط کار دانشوران

•

ارتباط مستقیم با CRM

شبكه ای

•

باال بردن توان نیروها

•

تشكیل گروه مشتریان

•

پرتال و شبكه های سازمانی

•

پرتال های مشتریان

•

مدل های پیشرفته

•

سرویس های آنالین و تاالر

ماشینآالت

تحت

کنترل

کامپیوتر
•

ارتباط با مشتریان

مدل های کسب و کار مبتنی
بر فناوری اطالعات

مدیریت منابع انسانی به
کمك IT

گفتگو

عدم تفویض در برنامه ریزی  ITسازمان

تدارک استراتژی IT
همگام با استراتژی های کسب و کار

مطالعه شكاف بین شما
و رقبای جهانی رشته فعالیت خود

پیشنهادات و
توصیه ها
توسعه دانش کارکنان برای
کار با سیستم های IT

اندازه گیری آمادگی سازمان
برای توسعه IT

شرکت در دوره های اختصاصی  ITبرای مدیران ارشد

محمود نظاری
گروه شرکتهای همكاران سیستم

با سپاس

