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 بسمه تعالي

 های هوش تجاریعوامل حیاتی در موفقیت سیستم

 مقدمه

 های هوش تجاری با اولویت باالیي در فهرست بسیاری از مدیران فناوری اطالعات قرار گرفته است. اخیرا سیستم

ها و محصوالت برنامه طبق نظر رین اشمیت و فرانسیس ، سیستم هوش تجاری مجموعه یکپارچه ای از ابزارها، فن آوری

ریزی شده ایست که برای جمع آوری، هماهنگي، تحلیل و در دسترس قرار دادن داده ها استفاده مي شوند. بطور ساده 

مي توان گفت وظایف اصلي سیستم هوش تجاری شامل اکتشاف هوشمند، یکپارچه سازی، تجمیع و تحلیل چند بعدی 

ها، منابع بسیار با ارزش سازمان در این تعریف داده داده های نشات گرفته از منابع مختلف اطالعاتي است بطور ضمني

های حجیم . در نتیجه امکان یکپارچه سازی دادهاز کمیت به کیفیت تبدیل مي شوند در نظر گرفته شده است بطوریکه

یل دهد. بنابراین برای تسهدرجه از کسب و کار ارائه مي 360شود و دیدی ای مختلف فراهم ميسازمان از منابع داده

ها، توانند در زمان و مکان مناسب، و به شکل مناسب برای کمک به افراد، بخشبهبود تصمیم گیری، اطالعات با معني مي

 .ها و یا حتي واحدهای بزرگتر ارائه شوندگروه

های هوش تجاری پیرو سنت و رسوم ها انجام شده، پیاده سازی سیستمCSF های بسیاری که در موردبر اساس تحقیق

های زیر های مشابهي هم با سیستمها ویژگي. اما این نوع پروژههای تراکنشي نیست ماننده سیستم های کاربردیروژهپ

ای همچون خرید ترکیبي از نرم های سادههای هوش تجاری فعالیتها دارند. پیاده سازی سیستم ERP بنایي همچون

ب در طول یک دوره ها و منابع مناسده است که نیاز به زیرساختباشد بلکه یک تعهد پیچیافزارها و سخت افزارها نمي

 دارد. 

 ها بحث و جستجوCSF گام اول در

ای از عوامل مهم منجر کند که چطور مجموعهها در شکل زیر نشان داده شده و بطور خالصه تشریح ميCSF چارچوب

معیار موفقیت اجرای این تحقیق را در دو سون شوند. آریاچاندرا و واتی ميبه اجرای موفقیت آمیز سیستم هوش تجار

بینند: عملکرد فرایند )مانند اینکه فرایند پیاده سازی سیستم هوش تجاری چطور پیش رفت( و عملکرد بعد کلیدی مي

 (.ال کیفیت سیستم و استاندارد خروجزیرساخت)بطور مث

، یعني کیفیت دلون و مک لین توصیف شدهط شباهت دارد که توس IS عملکرد زیرساخت به سه متغیر عمده موفقیت

تواند از نظر برنامه زماني و بودجه ارزیابي شوند. سیستم، کیفیت اطالعات و کاربرد سیستم، در حالیکه عملکرد فرایند مي

کارایي سیستم پردازش اطالعات است. یعني سیستم باید انعطاف پذیر و  بطور خاص، کیفیت سیستم مرتبط با ویژگي

. کیفیت اطالعات به دقت، کامل بودن، بهنگام بودن، داده ها را داشته باشد جش باشد و توانایي یکپارچه کردنقابل سن

میزان استفاده “. کاربرد سیستم به عنوان توسط سیستم اشاره میکند تناسب، انسجام و سودمندی اطالعات تولید شده

هوش تجاری را ها مزایای اجرای سیستم بران و سازمان. متعاقبا،کارتعریف مي شود” ستم اطالعاتياز خروجي یک سی
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شود که برای . این برداشت از مزایا قسمتي از زنجیره تکاملي تعاملي کسب و کار در نظر گرفته ميارزیابي مي کنند

 .د سیستم های هوش تجاری مي شودحمایت بیشتر از نیازهای در حال تحول کسب و کار منجر به بهبو

زماني موفق خواهد شد که کاربران کسب و کار به شناسایي و مدل سازی دانش همچنین نظارت و اصالح سیستم تنها  ”

 “ده را بطور مداوم ادامه دهند. دا

های هوش تجاری است و فقدان آنها منجر به بطور خالصه این قائده یکي از عوامل حیاتي موفقیت در اجرای سیستم

 .شکست سیستم مي شود

 نی مدیریتحمایت و پشتیبا

ای به عنوان مهمترین عامل پیاده سازی سیستم هوش تجاری بیان حمایت و پشتیباني مدیریت متعهد بطور گسترده

های انساني شده است. پشتیباني و حمایت مستمر مدیران کسب و کار، کسب منابع عملیاتي الزم مانند بودجه، مهارت

 .سازدو ملزومات دیگر را آسانتر مي

 ”.توانند در طول عمر پروژه تغییر کنندزیرا شرایط مي-ها در سراسر پروژهو پشتیباني حامي پروژه حفظ تعهد ”

مشابه  باشد. بطور IT اگر باني یا مدیر پروژه از جانب کسب و کار سازماني باشد سودمندتر از وقتي است که از واحد

های هوش تجاری را اقع باني باید نیاز جدی به قابلیتهم این مسئله را تائید مي کند در و مطالعات واتسون و همکاران

 .برای هدفي خاص حس کرده باشد

. به یباني تصمیم استپیاده سازی سیستم هوش تجاری، عملي ابتکاری برای بهبود تطابق پذیری اطالعات جهت پشت

کنشي است برای سیستم های های تراعنوان مثال مدل بودجه بندی نمونه مبتني بر تقاضا که برای پیاده سازی سیستم

هوش تجاری که ماهیت تکاملي دارند کاربرد ندارد. سیستم هوش تجاری از طریق فرایند توسعه تکرارشونده، مطابق با 

هایي در مقیاس بزرگ نیازمند . بنابراین شروع هوش تجاری بخصوص برای سازمانتکامل مي یابد الزامات کسب و کار پویا

های مناسب از سوی مدیریت ارشد برای غلبه بر مسائل معمول سازمان است. برخالف سیستماختصاص منابع و بودجه 

آیند، این های سازماني در طول دوره استقرار و در عمل بوجود مي، چالش(OLTP) مرسوم پردازش تراکنش برخط

شود. ساختار سازماني آشکار مي ها در مسائل زیادی مانند پردازش کسب و کار، مالکیت داده، کیفیت داده، نظارت وچالش

بسیاری از واحدها تمایل به تمرکز بر دستاوردهای تاکتیکي خود دارند و اثرات ناهموار تحمیل شده بر واحدهای کسب 

 .و کار دیگر را نادیده مي گیرند

دهد. از این رو  ها مشکل است را کاهشهایي که کار کردن با آنهموجود در حوز کند تا موانعهوش تجاری تالش مي“

ها به صورت کند. به عنوان مثال مالک یک سیستم تراکنشي مایل است تا تراکنشبه موانع غیر فني زیادی بر خورد مي

 ”.ها تمام شود. این چیزی است که باید مراقبش باشیمروزانه انجام شوند تا زمانیکه همه آن

 .در سازمان ضروری است” ذهنیت“کستن موانع تغییر و بنابراین تعهد و درگیر بودن مدیریت ارشد مخصوصا در ش
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 استراتژی مناسب و چشم انداز روشن

شود چشم انداز استراتژیک کسب و کار باید پیاده سازی از آنجایي که شروع هوش تجاری توسط کسب و کار هدایت مي

مدت الزم است. کسب و کار باید با را هدایت کند. برای استقرار کسب و کاری یکپارچه در درجه اول چشم اندازی بلند 

چشم انداز استراتژیک هم راستا باشد تا بدین وسیله به اهداف خود دست یابد و نیازهایش را برآورده کند. اگر چشم انداز 

 .کسب و کار بطور کامل مشخص نشده باشد در نهایت پذیرش و نتیجه سیستم هوش تجاری را تحت تاثیر قرار مي دهد

جاری باید با استراتژی کلي ترکیب شوند تا پیگیری جدی و حمایت مدیران ارشد سازمان را با خود اقدامات هوش ت

کنند. چشم انداز ها حمایت مدیران ارشد را که برای موفقیت الزم است دریافت نميداشته باشد در غیر این صورت آن

 .ازمان را شناسایي و درک کندابزاری است که مدیر ارشد به وسیله آن مي تواند به سرعت استراتژی س

ترین دلیل آن همراستا نبودن های فني نیست بلکه متداولدلیل مهم شکست بعضي از پروژه های هوش تجاری، چالش

اقدامات هوش تجاری با چشم انداز کسب و کار است که در نتیجه نه نیازهای کسب و کار و نه رضایت مشتریان را 

کاری که به خوبي نهادینه شده برای حفظ تعهد سازماني به سیستم جدید هوش برآورده مي کند. داشتن کسب و 

تجاری، مهم است. اکثر مصاحبه شوندگان این تصور را رد کردند که اگر یک سیستم عالي نهادینه شود مردم از آن 

 .استفاده خواهند کرد

رده است. هوش تجاری مفهومي سیستم هوش تجاریي که توسط کسب و کار هدایت نشده باشد سیستمي شکست خو ”

کسب و کار محور است و مشایعت فناوری اطالعات برای حل مشکل به ندرت نتیجه خوبي دارد.)منظور مشکل کسب و 

 "ت(کار اس

کسب و کاری یکپارچه که از تحلیل دقیق نیازها منتج مي شود احتمال بدست آوردن حمایت مدیریت ارشد را افزایش 

 .دهدمي

 ”.توانند حمایت کنندها باید درک کنند؛ زماني که درک کردند به راحتي ميحمایت مدیران ارشد؛ آنبه منظور  ”

ها و زمان بندی را شناسایي مي کند. درک اینکه بنابراین کسب و کار اصولي منافع استراتژیک پیشنهادی، منابع، هزینه

های هوش تجاری بطور پویا تکامل سیستم مهم است.ه فرایند است بسیار پیاده سازی هوش تجاری یک پروژه نیست بلک

یابند و لزوما محدود و قابل پیش بیني نیستند. به عنوان مثال حجم پایگاه داده تحلیلي در سال اول بهره برداری دو مي

 .ور قابل توجهي افزایش مي یابدبرابر مي شود و همچنین تعداد کاربران بط
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 بعد فرایندی

 ور و ترکیب متعادل تیمپشتیبانی کسب و کار مح

ها معتقد بودند که داشتن رهبری مناسب از سوی کسب و کار سازمان برای موفقیت پیاده سازی اکثر مصاحبه شونده

های سازماني و مسیر تغییر را تواند چالشحیاتي است. اینکه رهبر، شخصي تیزهوش باشد همیشه مهم است چون مي

های سازماني و مبتني بر کسب و کار باید سیستم هوش تجاری را از دیدگاهپیش بیني کند. از همه مهمتر، رهبر 

 .استراتژیک نگاه کند و نباید در مسائل فني زیاد متمرکز شود

تواند تیم به رهبر نیاز دارد. رهبر کسي است که ابزارها را مي شناسد کسب و کار و تکنولوژی را درک مي کند و مي“

 ”.ماری هوش تجاری)سطح باال( برای سیستم ترجمه کندالزامات کسب و کار را به مع

ای را از این واحدها مطالبه ها و منابع گستردهکند و دادهدر واقع، هوش تجاری اغلب چندین واحد عملیاتي را احاطه مي

بوجود  های سازماني که در طول دوره پروژهکند. در این رابطه، وجود رهبر برای اطمینان از مدیریت دقیق چالشمي

هایي شامل به رسمیت شناختن ارزش های سیستم عملیاتي، چنین چالشآیند ضروری است. برخالف پروژهمي

کنند های تراکنشي دیگر تعامل ميهای سیستمها با دادههای آنهایشان و انعکاس اینکه چطور دادهاستراتژیک داده

 .بسیار مهم است

 .حدهای سازمان و تیم پروژه هوش تجاری اطمینان حاصل کندبنابراین رهبر باید از همکاری میان وا

های پیاده سازی سازمان ها در اکثر پروژه. است OLTP هایهای هوش تجاری اساسا متفاوت از پروژهاگرچه پروژه

اید قوی های اطالعاتي تمایل دارند به کارکنان حوزه فناوری اطالعاتشان به عنوان مسئول تکیه کنند. تیم پروژه بسیستم

و پایدار باشد که بتوانند با نیازهای در حال ظهور و در حال تغییر سازگار شود و برای این کار به تیمي با اعضای شایسته 

 .نیاز است

مصاحبه شوندگان بر این عقیده بودند که ترکیب تیم هوش تجاری باید از بهترین متخصصین حوزه کسب و کار و فني 

ای مبتني بر کسب و کار است و برای تصمیم گیری های استراتژیک اری اساسا پروژهتشکیل شود. نوآوری هوش تج

 .ضروری است

کت فعال متخصصان ها است و نیاز به مشارازدیدگاه فني، پروژه هوش تجاری قابل مقایسه با پروژه یکپارچه سازی سیستم

های چندگانه، اتصال های متفاوت، رابطایگاه دادههای متنوع، پ. بطور نمونه تیم پروژه با سیستم عاملفني سازمان دارد

های مختلف نیاز به سیستم های قدیمي، مجموعه ای از ابزار، و غیره سر و کار دارد همه این کارها به افرادی با مهارت

 .بنابراین کلید موفقیت، ترکیب مناسبي از متخصصان فني و کسب و کار است .دارد

هایي مانند استاندارد سازی داده، تحلیل پیش نیازها، تحلیل کیفیت و برای فعالیت کنندبیشتر متخصصان توصیه مي

شود طراحي سیستم صحت اطالعات، تیم هوش تجاری شامل متخصصان حوزه کسب و کار باشند. این موضوع باعث مي
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عماری منطقي کند که نیازهای هوش تجاری، به خوبي هدایت کننده متوسط کسب و کار هدایت شود و تضمین مي

 .ها باشدداده

 رویکرد توسعه تکرارشونده و مبتنی بر کسب و کار 

ها برای برنامه ریزی و هدف گذاری پروژه مبتني بر کسب و کار اجازه مي دهد که تیم هوش تجاری به بهترین فرصت

اینکه چه چیزی در بهبود تمرکز کنند. هدف گذاری به انتخاب پارامترهای روشن کمک مي کند و درک مشترکي از 

 کند. نفعان کسب و کار ایجاد ميمحدوده است و چه چیزی باید حذف شود را در میان همه ذی

ای روشن و مشخص، موفقیت نود درصد پروژه ماقبل از روز اول تعیین مي شود. این موفقیت بر پایه داشتن محدوده“

 ”از پیش مشخص شده، استداشتن انتظارات و جدول زماني واقع گرایانه و بودجه مناسب 

کند. عالوه بر هدف گذاری و برنامه ریزی، انعطاف پذیری و سازگاری با شرایط متغیر در چارچوب زماني را تسهیل مي

آن، هدف گذاری مناسب، تیم پروژه را قادر مي سازد که برنقاط عطف ضروری و مسائل مربوط تمرکز کنند و همزمان 

 .گرفتن در وقایع غیرضروری استمحافظي برای جلوگیری از قرار 

مي تواند باعث نرسیدن به هدف شود. این بدان معني نیست که شما ” جهش محدوده“محدوده باید کنترل شود زیرا “

نمي توانید عمل یا فرایند کنترل تغییر در مکان داشته باشید بلکه شکلي از کنترل است. پروژه های زیادی بخاطر جهش 

 ”.اندخطا رفته و هزینه داشتهمحدوده، توزیعشان به 

کنند که با تغییرات و تحوالت کوچک شروع کنید و سپس توزیع افزایشي )تدریجي( که متخصصان زیادی توصیه مي

شود همیشه مملو از تالشهایي که برای تغییرات در مقیاس بزرگ انجام مي .ست را اتخاذ کنیم” تعاملي“رویکردی بنام 

عالوه بر آن کسب و کارهای  همزمان اداره مي شوند، است. ه به متغیرهای اساسي که بطورهای بزرگتری با توجریسک

کنند و همیشه بدنبال شناسایي تاثیرات فوری تغییرات هستند. بنابراین رویکرد توزیع مدرن خیلي سریع تغییر مي

ابل اندازه گیری را فراهم مي کند. عالوه های قافزایشي احتیاط آمیزتر است و ابزارهایي برای تحویل در زمان کوتاه و گام

 .ت را مي دهدبر آن رویکرد توزیع افزایشي اجازه ساخت راه حلي بلند مدت در تضاد با اصطالح کوتاه مد

کند، نتایج ملموس قابل مشاهده برای مشتری را فراهم مي کند توانایي رویکرد توزیع افزایشي ریسک را مدیریت مي ”

 ”.کندکند و راه حلي بلند مدت منظور ميمشتری را بهبود مي بخشد، انتقال دانش را تسهیل ميبدست آوردن مالکیت 

بنابراین محدوده ابتکار هوش تجاری باید در چنان مسیری انتخاب شود که در زماني معقول سیستمي کامل برای بخش 

در زمان دیرتر. هنگامیکه کاربران ” کامل بزرگ و عظیم و“خاصي از کسب و کار بتواند تحویل داده شود به جای راه حل 

کار با راه حل هوش تجاری را آغاز کردند بطور کامل متوجه پتانسیل گزارش دهي و امکانات تجزیه و تحلیل مي شوند 

 .بعد از آن سیستم هوش تجاری اولیه با رویکرد تکاملي و تکرارشونده افزایش و توسعه مي یابد
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های کلیدی خواهند بخشم سیستم هوش تجاری امکانپذیر نیست در حالي که کاربران ميامکان پیاده سازی یکدفعه تما

را مشاهده کنند. به منظور راضي نگه داشتن ذینفعان و نمایش تعداد کمي از گزارشات کلیدی باید انبار داده را برای 

توانید روی انبار داده بدست آمد، ميچند حوزه کلیدی بر پا نمود. سپس وقتي اولین نسخه انجام شد و تعدادی بازخورد 

 .ها را توسعه دهیدحوزه های دیگر کار کنید و به مرور زمان، سایر حوزه

ها را برای بنابراین، رویکرد توزیع افزایشي )تدریجي( به سازمان اجازه مي دهد که روی مسائل حیاتي تمرکز کند و تیم

 .برای سازمان تایید کنداثبات عملي و سازنده بودن پیاده سازی سیستم 

 مدیریت تغییر کاربر گرا

درک بهتر کاربر مي تواند منجر به انتقال بهتر نیازهایشان شود که به نوبه خود به اطمینان از معرفي موفقیت آمیز 

کند و مي تواند در پاسخگویي به مطالبات و انتظارات مختلف کاربران نهایي کمک کند. بي شک، سیستم کمک مي

 .شناسندای که فاقد تجربه مستقیم است، مين نیازهایشان را بهتر از یک معمار یا توسعه دهندهکاربرا

کاربران باید شریک مهمي در ساخت و تحویل سیستم باشند. بدون ورودی مداومشان، نمي توانیم سیستم درستي  ”

 .ارائه دهیم

را پیاده سازی کرد  ژه ای را طراحي و سیستم هوش تجاریتوان برای دستیابي به نیازهای کاربران، تیم پروبنابراین نمي

 ”.ها را مشارکت نداداما آن

های ارزشمندی آشکار است که کاربران کلیدی باید در سراسر چرخه پیاده سازی درگیر باشند چون آنها مي توانند ورودی

ها، قوانین کسب و کار، متا دیتا بعاد دادهرا ارائه دهند که در غیر اینصورت تیم هوش تجاری ممکن است نادیده بگیرد. ا

الم قابل تحویل، تائید و چارچوب داده که الزم است توسط کاربران کسب و کار در سیستم ثبت شوند و در مقابل اق

ی هوش تجاری و های کسب و کار مکمل کاربردهادر نتیجه، پشتیباني کاربر بطور مداوم در پاسخ به نیازمندی شوند.

 است. سبب تکامل 

 بعد تکنیکی

 چارچوب فنی انعطاف پذیر و مقیاس پذیر، مبتنی بر کسب و کار

چارچوب فني سیستم هوش تجاری باید قادر به تطبیق مقیاس پذیری و انعطاف پذیری ملزومات در راستای نیازهای 

برای هم راستایي با پویای کسب و کار باشد. طراحي زیرساخت انعطاف پذیر و مقیاس پذیر اجازه توسعه آسان سیستم 

. بنابراین دید استراتژیک مستتر در طراحي چارچوب سیستم مقیاس پذیر العاتي در حال تحول را مي دهدنیازهای اط

های اضافي تواند دادهها و ابعاد برای تحلیلهای مبتني بر واقعیت شود و ميمي تواند شامل منابع داده اضافي، ویژگي

نهادهای نظارتي و معیارهای صنعتي را ترکیب کند. در نتیجه اجازه ساخت راه حل بلند  تامین کنندگان، پیمانکاران،

 .دهدمدت برای پاسخگویي به نیازهای فزاینده کسب و کار را مي
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مقیاس پذیری همیشه برای من نگران گننده است. به نظر میرسد بیشترین برنامه ها و سیستم های هوش تجاری “

شوند یا توانشان بیشتر از حد پیش بیني شده است. اگر طراحي قابل تنظیم انتظار بزرگ مي همیشه بیشتر از حد مورد

 ”.یا انعطاف پذیر نباشد ایجاد تغییر برای سازگاری با افزایش مقیاس مشکل است

در واقع زیر سازی در هوش تجاری برای همه کارها اساسي است و تا الیه فني برای تمام محیط هوش تجاری شامل 

های قدیمي و محیط هوش تجاری جدید در یک ستقرار سخت افزار و نرم افزار جدید، قابلیت همکاری میان سیستما

ری اولیه همیشه ایجاد زیرساخت فني برای راه حل هوش تجا سیستم مدیریت و غیره مي شود.شبکه، پایگاه داده، زیر

زار انعطاف پذیر و قابل تنظیم، تالش برای چرخه بعدی اما با انتخاب درست اجزای نرم افزار و سخت افزمان بر است. 

تواند خود را با ملزومات در حال ظهور و همیشه در حال تغییر کسب و مي تواند به حداقل برسد. در نتیجه سیستم مي

 .کار تطبیق دهد

 های پایداریکپارچگی و کیفیت داده

هدف اولیه سیستم هوش تجاری یکپارچه  .کندایفا مي کیفیت داده نقشي حیاتي در استقرار موفق سیستم هوش تجاری

های مرتبط زیادی در کردن سیلوهای داده برای تجزیه و تحلیل پیشرفته است تا بهبود فرآیند تصمیم گیری. اغلب داده

بنابراین کیفیت داده در . شوند اما تا زمان استفاده در سیستم هوش تجاری کشف نمي شوندپشت سیستم جمع مي

گذارد که آن هم به نوبه خود نتایج تصمیمات را تحت تاثیر قرار مي ، بر روی کیفیت گزارشات مدیریت اثر ميمنبع

توانند بطور کامل و کارا در عرصه تجاری گسترده مورد استفاده قرار بگیرند که اطالعات شرکت تنها زماني مي  .دهد

 .یکپارچگي و کیفیت آنها تائید شود

 .که بدون داده های با کیفیت، هوش تجاری هوشمند نیستو باید توجه داشت 

 


