کلیذ تخص خذهات تَ هطتزیاى ها ،ادغام صٌؼت
ػویق ّ تخصص کارتزدی تا اتشار ّ قاتلیت ُایی
جِت پطتیثاًی ،اجزا ّ ایجاد تغییز ،در هقیاسی
جِاًی است.
رّال کاری ّ ضیٍْ ُای صٌؼت ها
ُیچگًَْ جایشگیٌی تزای داضتي داًصی کاهل ّ
همصّصل اس یک صٌؼت ّجْد ًذارد .ساسهاى ُا
ًیاسهٌذ پیگیزی ّ دًثال کزدى حزکات ّ پیطزفت
ُای رقاتتی در فٌاّری هی تاضٌذ تا تتْاًذ
قاتلیت کسة رُثزی تاسار را ،تَ دست آّرًذ.
هطاّراى ها تا تزخْرداری اس سال ُا تجزتَ
هستقین ّ پیطزّ ّ ،تا داًطی ػویق اس صٌؼت ّ
فٌاّری ،تَ حوایت ّ پطتیثاًی اس هطتزیاى هی
پزداسىد.
رّال کاری ّ ضیٍْ ُای صٌؼتی ها
صٌؼت هًْتاژ
کاالُای هصزفی
فٌاّری پیطزفتَ
خزدٍ فزّضی
حول ّ ًقل ّ لجستیک
سیزساخت ُا

رّال کاری ّ ضیٍْ ُای کارتزدی ها
تؼالی در ػلْم ّ رضتَ ُای کارتزی هی تْاًذ
سثة پیطزفت یا ارتقای تْاًایی یک ساسهاى در
حمظ ّ اداهَ رًّذ رُثزیت آى ساسهاى گزدد .اس
راُکارُا گزفتَ تا ػولیات ،ها هتؼِذ تَ ارائَ
کوک تَ هطتزیاى جِت کسة هِارت ُای کارتزدی ّ
تقْیت اجزای آًِا ُستین.
فٌاّری کسة ّ کار
تا تْجَ تَ تجزتَ کسة ضذٍ ها اس چٌذیي پزّژٍ
ّ پایگاٍ ُای دادٍ ای هؼیار (benchmark
 ،)databaseاُذاف ّ ضاخص ُای چگًْگی یک راُکار
فٌاّری اطالػات (ُ ّ )ITوچٌیي چگًْگی
تْاًنىدساساى پطتیثاى (ً )supporting enablersظیز
پزداسش ُا ،ساسهاًذُی ُا ،دیجیتال ساسی ُاّ ،
ضثکَ ُای ایٌتزت آیتن ُا را تؼزیف ًوْدٍ این.
استزاتژی فٌاّری اطالػات ()IT
هطاّراى ها درک ػویقی اس صٌؼت هطتزیاى،
رًّذُای فٌاّری ّ ًیاسُای کسة ّ کار ،جِت کوک
تَ تْسؼَ راُکار هؤثز فٌاّری اطالػات ارائَ هی
دٌُذ .ها اس تجزتَ ّافزی در تؼزیف ًیاسُای
تأهیي هٌاتغ ّ اجزای سیستن ُای تزًاهَ ریشی
هٌاتغ ساسهاًی ())Enterprise Ressource Planning (ERP
تزخْردار ُستین.
ساسهاى فٌاّری اطالػات

اجزای هْفق یک راُکار فٌاّری اطالػات هستلشم
ساسهاًذُی ّ هذل ًظارتی هٌاسة راُکار فٌاّری
اطالػات است .ها تا طزاحی هذل ،پزداسش ُای
تصوین گیزی ّ هؼیارُا ،تَ اجزای راُکار
فٌاّری اطالػات کوک هی کٌین.
ها در
سیستن
اجزای
دارای

هذیزیت پزّژٍ در ًصة ای پی آر (،)EPR
ُای هذیزیت دادٍ ُای کلیذی (ّ )MDM
ًصة ّ راٍ اًذاسی اًْاع ًزم افشار،
 24سال تجزتَ ُستین.

ُذف ها اس اجزای هذیزیت پزّژٍ ُا تزای تسیاری
اس هطتزیاى ،حهایت اس تین آًِا در هسیز
پیطزفت ّ هْفقیت است.
تْسؼَ تزًاهَ ُای کارتزدی ّ حمظ آى ،کلیذ
ارائَ قاتلیت ُای فٌاّری اطالػات تَ کسة ّ کار
ً ًیوی اس ُشیٌَ ُای فٌاّری
تْدٍ کَ اساسا
اطالػات را ضاهل هی ضْد .ها بٍ ساسهاى ُا در
هسیز پیطزفت یؼٌی تِثْد چزخَ سهاًی ،کیمیّ ،
ُشیٌَ ای کوک هی کٌین ّ تا هذیزیت تقاضا،
تِیٌَ ساسی تزًاهَ ُای کارتزدی ،هذیزیت ًوًَْ
کارُای پزّژٍ ای ،تجشیَ ّ تحلیل ارسش پزّژٍ ّ
هذیزیت پزّژٍ ،تخصص ػویق خْد در راُکارُای
کسة ّ کار ،تحْالت ػولیاتی ّ ،فٌاّری را در
داهٌَ ای اس ارسش آفزیٌی ّ فزصت ُای
تْاًوٌذساسی ارائَ هی دُین .ها در کارکزدى تا
فٌاّری اطالػات ّ کسة ّ کار ،اس جایگاُی خْب
تزخْردارین ّ در تؼزیف ّ حوایت اس اجزای

تحْالت پیچیذٍ ،دارای قاتلیت ُای هتوایشی
ُستین.
ػولیات
دی تی سی ( )DBCضیٍْ ُای ػولیاتی ( Operations
 )Practiceخْد را در سال  1992راٍ اًذاسی کزد تا
بٍ هطتزیاى در حل راُکار ُای پیچیذٍ ّ هطکالت
ػولیاتی اس تطخیص گزفتَ تا اجزا ،کوک کٌذ .اس
آى سهاى تَ تؼذ ،ضیٍْ ُای ها رضذ ّ تکاهل
یافتَ تا تتْاًٌذ ارائَ دٌُذٍ هطارٍّ ُای
ػولیاتی تخصصی ّ هتؼالی تاضيد .هؼٌای ایي اهز
تزای هطتزیاى ها ػثارت است اس:
 سزػت ّ اًؼطاف پذیزی .هطتزیاى ها تْاسطَ
راٍ حل ُای ضایستَ ّ اًؼطاف پذیز کَ تْسط
هتخصصاى ارضذ ها تزاساص هٌاتؼی اختصاصی ّ
هٌحصز تَ فزد تا داهٌَ ای اس اتشار تطخیص
سزیغ تا آهْسش ُای در هحل ارائَ ضذٍ،
تْاًستَ اًذ تَ اثزات ّ ًتایج سزیؼتزی
دست یاتٌذ.
 تأثیزی هتوایش ّ هاًذگار .ها تا ایجاد
قاتلیت ،هطارکت کلیَ سطْح ّ ّظایف
ساسهاًی ّ ،تأکیذ تز یادگیزی هستوز ّ
ایجاد ّحذتی چٌذتخطی ،تِةّد ّ پیطزفتی
پایذار در اجزای کسة ّ کار تْجْد هی
آّرین.

 تخصصی تی ُوتا .ضثکَ جِاًی ها داًص ّ
راٍ حل ُایی تخصصی ّ ضایستَ ای تَ
هطتزیاى ها در سزاسز جِاى ارائَ هی دُذ.
 ادغام فکْراًَ ػولیات ُا ّ راُکارُا.
تٌِا تؼذاد کوی اس هطاّراى هی تْاًٌذ
ًظیز ها ،هیاى راُکار ّ ػولیات پلی
ارتثاطی تْجْد آّرًذ .ها هطتزیاى خْد را
تَ ػالی تزیي تمکز جوؼی ساسهاى خْد ّ بٍ
ًیزُّای ضکل دٌُذٍ آیٌذٍ کسة ّ کار،
فزٌُگ ّ ،جاهؼَ می رساًین.
هذیزیت سًجیزٍ تأهیي
رّیکزد دی تی سی ( )DBCتأثیزی ُستَ ای تز
پْضص تأهیي کٌٌذگاى ،تْلیذ ،لجستیک ّ
هطتزیاى تْجْد هی آّرد.
هذیزیت هؤثز سًجیزٍ تأهیي ،پطتیثاى اُذاف
راٍکارُایی ًظیز جِاًی ضذى ّ رضذ است.
ها راٍ حل ُا را در کلیَ سهیٌَ ُای ػولیاتی
ادغام هی کٌین .ها تَ هطتزیاى خْد در تْسؼَ
راُکارُای تْلیذی تا در ًظز گزفتي ّاقؼیت ُا
ّ ُشیٌَ ُا ّ ،تْسؼَ راُثزدی تخص صٌؼتّ ،
گستزٍ ای ّسیغ اس تِتزیي ضیٍْ ُای تحْالتی
تأثیزگذار ّ ػولیاتی کوک هی کٌیم.
ً تواص تگیزیذ.
لطما

