
هوش سبز

مدیریت هوشمند سازمان

راهبرد تا هدف



که دبه سازمانی بزرگ و با اقتدار تبدیل شوی
چشم ها همواره بدنبال اوست



تلف  شرکت سبز افزار آریا با پشتوانه دو دهه تجربه در حوزه های مخ
فنفاوری االعاففاتسی سمففت  های مفایریت االعاففام در سففازما  های 
ه نهادها و صنایع مختل  من جمله صنعت خرده فروشس بفا توجفه بف
ت نماز مبرم و گترده مشتریا  اقاام به تهمه راهکفاری بفرای هفاای
ت تفا تحلمل محور سازما  مبتنس بر داده های املماتس آنها کرده اسف

بففاین منرففور تممففس از. مزیففت رقففابتس بففرای سففازما  ها بم فرینففا
کارشناسا  ال  داده با هفا  ففراه  آوری سف وخ مختلف  هفو  
ی تجاری و الوم داده ااف  از گزارشفام توصفم سی االعافام تحلملفس

  با است اده سمگنال های پمش بمنس و در نهایت سمت  تجویز تصمم
ل از تکنولوژی های روز دنما تشفکمل گردیفا تفا کمفی شفایانس در حف

مشکعم سازما  ها بفرای بکفارگمری داده هفا و االعااتشفا  شفود و 
.پمشروی المس با تحلمل تکنمکال برایشا  خلق کنا



در دورا  معاصففری شففرایت اقتصففادی و 
رآ  حوزه رقابتس تنگاتنگی سازما  ها را ب
از داشته که هرچفه بمشفتر بفه اسفت اده

منفففابع االعافففاتس روی آورنفففا چراکفففه 
مففایریت هزینففهی  مففایریت بودجففه و 

روزه مایریت توسعه و پمشبرد سازما  ام
ا به امری خ مر بفال گشفته ب وریکفه بف
یففی اسففترات ی و تصففمم  اشففتباه یففا 
دیرهنگام آنها را از وراله ی رقابت خفار  

ازینرو شفگرد آزمفو  و خ فا و . مس سازد
ر تکمففه بففر گمانففه زنس های ولففو مبتنففس بفف
وی تجربه نمس توانا بفه تنهفایس پاسفخگ
  نماز رشا سریع سازما  باشفا و مفایرا
ی حاذق در تصفمم  گمری های حماتس شفا 

وقفع دستمابس به االعاام صحمح و به م
در دنمای امروز . را امری ضروری مس داننا

برای سازما  های با رشا سفریع مفجل 
س و شاه است که بایا به سفوی شناسفای

ر تحلمل شاخصفه های کلمفای املکفرد د
حوزه کب و کار خفود حرکفت نماینفای 
اده چراکه تنها از این الریق و با اتکا بفر د
اننا از باکم مت و به هنگام است که مس تو

رویکردی واقع گرایانه بفرای املمام هفای
سودآوری کب و کاری جذب مشفتریا ی

.برنابهره ب… نرارم بر تأممن کنناگا  و 

از سوی دیگر سازما  ها معمواًل بفا حجف 
بمار زیادی از داده ها و االعاام خام در 
واحا ها و زیر سمت  های خفود سفروکار 
دارنا که در نرم افزارهفا و اپلمکمشفن های

بفه گوناگو  با پایگاه  داده های مختل  و
تس اشکال متنوع نگهااری مس شونا که ح

روی االعاام پایه هف  بفاه  همخفوانس 
این داده ها که معمفواًل به صفورم. ناارنا

ا در سمت  های جزیره ای انباشته شفاه ان
ت قالب گزارشام دستس بنابر هر درخواس

و در دوره های نبتًا الفوالنس جمفع آوری
 هفا مس شونا و امکا  ترکمب و تجممع آ 

.به سادگس فراه  نمس باشا

طرح 
مسئله

؟



  ها در اینجا برخس از مشکعتس که سازما
در خصوص داده ها با آ  مواجه انا باه  

:بررسس مس کنم 
و اام دسترسس به االعاام به موقع❑

بففروزی بففرای فرآینففا کنتففرل املکففرد
االعاففام در دوره هففای بلنامففام و ]

به صورم حااقلس در اختمار سفازما 
[قرار مس گمرد

افففام یکچارچه سفففازی االعافففام ❑
االعاام از زیرسمت  های مختلف ]

بصفففورم گزارشفففام جااگانفففه در 
[دسترس سازما  است

اففام امکففا  کنتففرل سففریع و سففهل ❑
داده هففای دریففافتس از مجمواففه ها و 
واحففا های تابعففه بلحففاو صففحت و 

در گزارشففام بلنففا ]تشففخمخ خ ففا 
ام باالی جاولس امکا  پماا کرد  نک

حائز اهممت یا خ ا بمار دشفوار و
[متلزم دقت زیاد است

اففام وجففود االعاففام یکاسففت و ❑
داده هففا از بخش هففای ]یکریخففت 

مختل  هر یی از زیرمجمواه ها بفه 
[اشکال گوناگو  دریافت مس شود

در چنففمن فیففای رقففابتس ایی قففارم در 
ارچه دستا  مایری است که االعاام یکچ
ب و تحلملس از سازمانش را در زما  مناس

در اختمار دارد و به صورم داده محور امل 
ی آگاهس از تقاضای بازاری سودآور . مس کنا

یففا زیففا  دهس محصففولی نمازمنففای های 
مشففتریی شففرایت داخلففس و پمرامففونس 
سففازما  و تعفف ن و نرففارم بففر شففرایت 
من قه ای کب و کار از ملزومفام مفورد 

ت و نماز یی مایر برای تصمم  گمری اسف
لذا در یی سازما  بفا پشفتوانه المفس و
ا  مار  نماز مبرم به راهکاری که این امک

را فراه  کنا محفوس مس گفردد تفا بفا 
درک صففحمح از تر ففرام و سففمگنالهای
و مثبت و من س محمتی بهترین راه حفل

.تصمم  را اتخاذ کنا

طرح 
مسئله

؟



 Businessهففففو  تجففففاری یففففا 
Intelligence  فرآینفففای اسفففت کفففه

هوشمنای را برای یی کفب و کفار بفه 
ارمرا  آورده و با توانمنا کرد  سفازما 
در اتخفففاذ اسفففترات ی ها و تصفففمممام 
هوشمناانه و بهمنفه ایفن امفر را محقفق 

الس این فرآینا سفامانه هفو  . مس سازد
داده های خام را به االعاام  BIتجاری یا

ه م ما و معناداری تبایل مس کنفا کفه بف
مایرا  سازما  کمی مس کنا تفا مقفادیر
ارممس از االعاام را بفرای شناسفایس و
توسعه فرصت های جایا و در امن حال
شناسایس و جبرا  فرصفت های از دسفت
ا بر رفتهی به کار برده و تصمم  های خود ر

اسففاس واقعمففت و نففه حففاس و گمففا ی 
سففریع تر اتخففاذ کننففا و بففا اامففال یففی 

اه  واسترات ی اثربخشی املکردی سنجم

بفه . در زما  مناسب از خود نشا  دهنفا
بما  دیگر با سفامانه یفا نرم اففزار هفو 
ل تجاریی االعاام مناسبی به شفکل قابف
تجزیففه و تحلمففل و بررسففسی در بهتففرین

قرار زما ی در دسترس افراد تصمم  گمرناه
مس گمرد و کفاو  و تحلمفل االعافام را 

بهمنه سفازی. برای ایشا  ساده مس سفازد
تس فرآیناها و اناازه گمری فاکتورهای حما
ا ی و ارزیابس املکرد س وخ مختل  سازم

درک بهتففری از آن ففه در یففی مجمواففه 
ات ففاق مس افتففا را بففرای مففایرا  ممففر 

صحت االعاام مورد اسفت اده . مس سازد
و اکس العمل به موقع که بر این اسفاس
نشا  داده مس شفودی کفارایس بخش هفا و 
مجمواه های وابته به یفی سفازما  را 
بففاال بففرده و مزایففای رقففابتس را افففزایش 

.مس دها

هوش 
تجاری

!

از راهکارهففایس کففه مس توانففا بففه "
تصمم  سازی مایرا  سفازما  ها بفه
م منرور برنامه ریزیی کنتفرل و نرفار

هوشففمناانه بففر حوزه هففای کففاری و 
واحفففاهای زیرمجموافففه خفففود و 
  سنجش ممزا  دستمابس بفه اهفاا

هوش تجاوی  تسازمانس کمی کنای 
."است



حل مفائلس کفه بفا رو  هفای قفایمس 
ممکن نمت یا در دوره هفای الفوالنس و 
به سفختس ففراه  مس شفود بفا سمفت 
هففو  تجففاری بففه مراتففب آسففا  تر و 

در سفازمانس کفه. دست یافتنس مس گفردد
در آ  بکار گرفتفه مس شفودی  BIنرم افزار 

مایرا  مس تواننا االعاام هزینفه ها را از 
ا داخل سازما  استخرا  نماینا و بااننف
اها که هزینه ها چه هتنای کاستس ها کج

هتنا و تصفمم  هایس بفرای کفاهش و 
.حذ  آ  ها بگمرنا

رونا سود و زیا  شاخخ های مهف  را در 
الول زمفا  مفانمتور و تر فرام آینفاه را 
پمش بمنففس کننففا و بففرای مففائل خففود

امانه این س. راه حلس مناسب داشته باشنا
بففه مففایرا  کمففی مس کنففا تففا دانففش 
گففففترده تری از اوامففففل مفففف ثر در 

معمارهفای : املمام های سفازمانس ماننفا
مای اناازه گمری وضعمت مالسی فرو ی تول
و بازرگففانس و بازاریففابسی منففابع انففانس

. نارا در اختمار داشته باش... مشتریا  و  

هوش 
تجاری

!

نرم افففزار هففو  تجففاریی االعاففام 
م مفا را از سراسفر سفازما  و حتفس 
خففار  آ  اسففتخرا  و جمففع آوری 
مس نمایا تا براساس ایفن االعافام
بت بتوا  با پماا کرد  دیفاگاه نف

ی بففه آینففاه و پمش بمنففس تر ففرام
برنامه ریزی کرده و راهکاری مناسب

.در نرر گرفت



شاخص و 
یداشبورد مدیریت



در Indicatorو  Indexکلمه شفاخخ یفا
کلمه بفه معنفای نمایفه یفا نشفا  دهناه 
مس باشا و امری اسفت کفه به وسفمله آ 

ا ثبوم بتوا  کممتی کم مت و تر رام ی
یففی موضففوع را تشففخمخ داد و انففاازه 

برای در تعری س دیگر مترمری. گمری کرد
شففناخت و ارزشففمابس اسففت کففه ابففزاری 
بففرای  مقایففه شففرایت و حاسففمتهای 
موقعمتهففا و گرایشففها در بففازه زمففانس 
مشخخ در اختمار ممگذاردی و در ارتبفا 
با اهاا  و مقاصای امکفا  تشفخمخ و 

.  پمش بمنس را فراه  مس کنا
به بما  ساده تفر یفی معمفار آمفاری یفا 
ا  اادی است که با است اده از آ  مس تو

تر ففرام ایجففاد شففاه در املکففرد یففی 
اقتصاد یا بازار را الفس یفی دوره زمفانس 
خفففاص مشفففاهاه کفففرد بفففرای مثفففال 
شاخخ های بفورس در واقفع معمارهفای 
مهمس هفتنا کفه بفا بررسفس و تحلمفل
ته آ  های مس توا  وضعمت و املکرد گذش

و حففال بففورس را از جنبففه های مختلفف ی 
ارزیففابس و حتففس بففا کمففی رو  هففای 
اه نموداری و تحلمل تکنمکفال رونفا آینف

.بورس را پمش بمنس کرد
شففاخخ ها تع ن کننففاه خصوصففمام 
ی فرآیناها هتنای فرآینفاهایس کفه بفرا

رسما  به ها  مورد نرفر بایفا ایجفاد 
اشفم  شونای بنابراین تا شاخخ نااشته ب

بفه نمس توانم  فرآینا الزم بفرای رسفما 
.ها  را فعال کنم 

انجفام برای مثال بمشتر کاری که خلبانا 
اها هواپمم. مس دهنای استرات یتس است

مری مجهز به تعااد زیادی سمت  اناازه گ
هتنا کفه شفاخخ ها و اافااد اوامفل 
حماتس و تاثمرگذار را در الفول پفرواز روی
. یی داشبورد مایریتس نشفا  مس دهنفا
ی شاخخ هایس ماننا فشار سوخت موتفور
درجففه حففرارم سففوختی مقففاار مففایع 
همارولمیی دمای هوای بمفرو  و داخفل 

خلبففا  بففرای هففاایت . کففابمن و رمففره
موفقمفففت آممز و رسفففما  بفففه مقصفففا 
مس بایت همواره ایفن تر فرام را زیفر 
نرففر داشففته باشففا و بففر مبنففای آنهففا 

.تصمم  گمری و راهبری کنا

شاخص
!
شاخخ چمت؟ 

ار و چرا در پمشبرد بازار کب و کف
مورد توجه وی ه قرار دارد؟



حال از بفمن شفاخخ های گونفاگو  کفه 
برای هر سازما  و صفنعت متناسفب بفا 
حففوزه فعالمففت آنففا  قابففل شناسففایس و 
محاسففبه اسففت برخففس شاخصففه ها از 
اهممففت بففاالتری برخوردارنففا و بففرای 

ای املکرد آ  کب و کار شاخصس کلمف
محوب مس شونا که اص عحا شفاخخ

 Key Performanceکلمای املکفرد یفا 
Indicator نام گرفته انا.

اسفت اده  KPIبنابراین چه موقفع از 
کنم ؟
KPIها یی انتخاب االس هتنا:

ر د. برای انفاازه گمری پمشفرفت1)
چفه "پاسخ به ایفن سف ال کفه 

ر چمزی در پمش رو یا پشت سف
“دارم؟

ی برای اناازه گمری فاصله تا یف2)
در پاسخ به ایفن سف ال . ها 
من چقار جلفوتر یفا اقفب "که 

"ماناه ام؟

شاخص
کلیدی
!عملکرد

یفی ( KPI)شاخخ کلمای املکرد 
نشففانه بصففری اسففت کففه درمففورد 

وی ممزا  پمشرفت حاصل شاهی ب
و یی ها  قابل انفاازه گمریی گ تگف

.مس کنا



ر آریا حال که بکارگمری راهکار هو  تجاری در سازما  برایما  مجل شای سبز افزا
ز و نشفمب به مایرا  تصمم  ساز و پرمشرله در فیای ملتهب رقابتس و شرایت پرفرا

ا اقتصادی دنمفای امفروز پمشفنهاد مس کنفا تفا تفم  الفوم داده شفرکت سفبزافزار بف
فراه  آوری و ایجاد بترهای الزم در سازما  شفما راهکفار هفو  تجفاری سفبز را 

رد و به بصورم چابی پماده و اجرایس سازد و با است اده از شاخخ های کلمای املک
لمفا تصویر کشما  مقادیر این شاخخ ها در داشبوردهای مفایریتس و هم نفمن تو

گزار  های تحلملس از بفمن داده هفای گنفگ موجفود در بانی هفای االعافاتس نفرم 
افزارهای سازما ی شما را قادر سازد تا به صورم داده محور و واقع بمنانفه در زمفا  
م لوب از وضعمت سازما  در جنبه های آمفاری و کفع  آگفاهس یافتفهی هم نفمن 

و ازینفر. فرصت ها و تهایفاهای کفب وکار را شناسفایس و تجزیفه و تحلمفل کنمفا
ا  خفود سرانجام در برنامه ریزیی تصمم  سازی و ترسم  استرات ی بهمنه بفرای سفازم

.قارتمنا ظاهر شویا

راهکار 
هوش 
تجاری 

سبز



مزایا و منافع 
هوش تجاری سبز

افزایش سرات در دریافت گزار  ها•
افزایش دقت و صحت االعاام ارائه شاه•
کاهش هزینه و ایجاد ارز  با به دست آورد  االعاام در زما  •

مناسب
شناسایس فرصت های جایا و فرصت های از دست رفته•
پایففااری داده هففای حمففاتس سففازما  و گزار  هففای سمففت  در •

صورم ق ع منبع داده
قابلمت انع ا  در تولما انواع گزار  های مورد نماز کاربرا •
یکچففارچگس و افففزایش امکففا  دسترسففس بففه گزار  هففا و انففواع •

تحلمل ها در امن امنمت
هافمناسازی االعاام با در نرر گرفتن حوزه هفای پراهممفت بفا•

توجه به استرات ی ها و اهاا  مجمواه و صنعت



هفا و متریی هفای الزم بفرای KPIراه حل سبز شفامل کلمفه وی گس هفای کلمفایی 
تجزیه و تحلمل و نرفارم بفر االعافام املمفاتس از سمفت  هفای یBIگزارشام 

.فرو ی بازرگانسی خریای انباری مالسی مشتریا  و سایر منابع داده مس باشا
مس کنا که هم نمن یی پایه و بنما  محک  برای تجزیه و تحلمل پمشرفته فراه 

ا مس توانما داده ها را از چناین منبفع در انبفار داده هفای سفبز تل مفق کفرده و بف
است اده از گزار  های چنا منروره و داشبوردهای الراحس شاه با داده های خود 

.ارتبا  برقرار کنما
ه راه حل سبز به تصمم  گمرناگا  کلمای این امکا  را مس دهفا تفا داده هفا را بف

االعاففام و بمففنش تبففایل کففرده و در زمففا  واقعففس و مناسففب بففا گزار  هففا و 
و انارویا قابل  iOSداشبوردهایس که از الریق وب و برنامه هایس که برای ویناوزی 
.دسترس هتنای فورًا تصمم  گمری و اقاام مناسبس انجام دهنا

ر دپروژهتهوی تفای شویتو صنییعتخردهتفروشیی مراکزتخریدماژول های سبز برای 
.دسترس هتنا

GDataگروه علوم داده سبز Science Group



www.sabzafzar.com
با ما در تماس باشید

GData Science Group

021-42206000

شما کمک کندمی تواند به سبزافزار 

داده چیزی است که شما برای انجام تحلیل نیاز دارید،
.اطالعات چیزی است که شما برای انجام تجارت نیاز دارید


