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کاروکسبهوش

اخذتصمیماتاساسبرشماسازمان.میدهدانجامروزطولدرکاروکسبصاحبومدیرهرکهاستکاریمهمترینتصمیمگیری
.استدرشتوریزتصمیماتهمینگرویدرسازمانمماتوحیاتوشودمیهدایتسازمانمدیرانتوسطشده
.دانستآنبامترادفرامدیریتتوانمیحتیواستمدیریتاصلیجوهرتصمیمگیریسایمون،هربرتنظربه

کردهاید؟فکرمیگیریدتصمیمچطورکهاینبهحالبهتا
است؟درستسازمانتانمدیرانیاشماتصمیماتمیشویدمطمئنچطور
میکنید؟ارزیابیکاراوموثرراآنهاازبخشیچهمینگرید،سازمانقبلیتصمیماتآثاربهوقتی
نمائیم؟اتخاذبهتریتصمیماتمیتوانستیمآیا

!گام برداشتن در تاریکی ترسناک است

خوانده می شود، به فرایند تبدیل داده های خام به اطالعات مفید BIکه به اختصار (Business Intelligence)هوش تجاری 
د و بر اساس و قابل تحلیل گفته می شود که به مدیران سازمان کمک می کند تا تصمیمات خود را سریع تر و بهتر اتخاذ کنن

.اطالعات صحیح، عملکرد درست و سنجیده ای از خود نشان دهند

هدفنهاییهوشکسبوکار،تصمیمگیریبهتربرایافزایشدرآمدکسبوکار،
استبهبودبهرهوریعملیاتیوبهدستآوردنمزیترقابتی

(BI)تجاریهوش
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دست آورد ها
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طبیعتامیشوند،جمعآوریمختلفاطالعاتیبانکهایدرخامدادههایاززیادیحجمسازمانهابیشتردرعموما
استفادهبهقادرسازمانهااوقاتبیشتردرامامیگیردصورتزیادیزمانوهزینهصرفبادادههااینجمعآوری
رایانرسامبکاروکسبهوشسیستم.نیستندتحلیلقابلوارزشمنداطالعاتبهآنهاتبدیلودادههااینازصحیح

ازسپسازماندستآوردهایازبرخیبهزیردر.کنیدتبدیلسودمنداطالعاتبهرادادههاتاکردخواهدکمکشمابه
:استشدهاشارهکسبوکارهوشسیستماستقرار

افزایش کیفیت تصمیم گیری•
افزایش سرعت تصمیم گیری•
تبدیل داده های خام به اطالعات ارزش مند•
افزایش شفافیت در سازمان•

بهبود مدیریت ریسک های کسب و کار•
افزایش بهره وری و سود دهی•
افزایش آگاهی و بینش مدیران•
دسترسی سریع و آسان به گزارش ها•

تسلط و اشراف کامل بر کسب و کار



متوسطوبزرگسازمان های•

کلیبطوروکسبوکارهوشسیستمهایازبهرهگیرینیازمندمتوسطوبزرگسازمانهایاینکهخصوصدر
موفقیتهکاستبدیهیونیستتوضیحبهنیازهستندخودکسبوکارمدیریتبرایدقیقاطالعاتیسیستمهای

.نیستممکنعمالتصمیمگیریواطالعاتیابزارهایازاستفادهبدونبزرگسازمانیک

کوچکسازمان های•

شدهرپذیآسیببشدتکوچکهایسازمانمتعدد،ریسکهایوجودواقتصادیفضایبرحاکمشرایطبهتوجهبا
استقرارفضانایبهتوجهبا.شوندناپذیرجبرانبعضاوسنگینزیانهایمتحملاستممکنبیدقتیکوچکترینباو

.استضرورتیکبلکهنیستانتخابیکدیگرنیزکوچکسازمانهایدرکسبوکارهوشسیستمهای
ستدونتایجامااستصرفهبهوپائینکوچکسازمانیکدرتجاریهوشاستقرارهزینههایوزمانخوشبختانه
.اشدبسازمانآنکسبوکارگسترشورشدمتضمنتواندمیوداردهمراهبهسازمانبرایارزشمندیبسیارآوردهای

دارندنیازکاروکسبهوشبهسازمان هاییچه
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مختلفاطالعاتیبانکبههمزماناتصالامکان•
دواحبهمربوطاطالعاتمثالنشوند،ذخیرهوجمعآوریواحداطالعاتیبانکیکدردادههاتماماستممکنشماسازماندر

قرارمااختیاردرراامکاناینکاروکسبهوشسیستمشوند؛ثبت...وSQLدرتولیدبهمربوطاطالعاتاکسل،درفروش
.نیمکایجادواحدبستریکدررادلخواهمانگزارشاتوکردهتجمیعرادادههااطالعاتی،بانکهایتمامبهاتصالباتامیدهد

اطالعاتبهآنالیندسترسی•
یلهاتحلوگزارشاتبهمیتوانیمزمانهردرومکانهرازجغرافیائیمحدودیتبدونکسبوکار،هوشسیستماستقراربا

.کنیمرصدراخودکسبوکاروباشیمداشتهدسترسی

دسترسیمختلفهایالیهدرگزارش هاتفکیک•
نیازوجایگاهاساسبرسازمانافرادازیکهربهومیشوندایجاد(عملیاتی/میانی/استراتژیک)مختلفسطوحدرگزارشها
.شوندمیدادهدسترسی

باالگیریگزارشسرعت•
انجامالباسرعتباپیچیدهتحلیلهایومحاسباتشود،انجاماستانداردبصورتفنیسازیپیادهوطراحیکهصورتیدر

.میآورندبوجودآنهابرایرابخشلذتتجربهایپرمشغله،مدیرانزمانذخیرهبرعالوهومیشوند

هاویژگی
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نیاز هاشناسائیوسازمانمطالعه•
طریقازکاراین.کنندشناسائیکاملبطورراشمانیازهایتامیکندمطالعهدقتباراشماسازمانماتیمگام،اولیندر

.میشودانجامموجودپیشنهومستنداتبررسیوسازمانکاربرانومدیرانباجلساتبرگزاری

(KPI)فرایندکلیدیهایشاخصتعیین•
درتوانندمیوهستندشماسازمانمناسبکه(KPI)فرایندکلیدیشاخصهاینیازها،شناسائیومطالعهازپس
.شوندمیتعیینکنندکمکشمابهگیریتصمیمفرایندبهبود

سازماندرموجوداطالعاتبانک هایبررسیوشناسائی•
دادههایشویممطمئنتامیشوندبررسیهاKPIتهیهبراینیازمورددیتایوساختارلحاظبهموجوداطالعاتیبانک
.داریماختیاردررامناسبوکافی

data)دادهانبارایجاد• warehouse)
.شودمیساختهقبلیمراحلازآمدهبدستاطالعاتاساسبردادهانبار

سازماننیازموردتحلیلیگزارشهایوهاKPIایجاد•
KPIمیگیرندقرارشمااختیاردروشدهتهیهدوم،گامدرشدهتعیینتحلیلیگزارشاتوها.

پشتیبانی•
.بودخواهندشمانیازهایوسواالتبهپاسخگوئیآمادههفتهروزهایتمامماپشتبانیتیم

پروژهانجاممراحل
www.barsamrayan.com



اریکسیستمسیستمهوشتجاری،یکمحصولنیستکهباخریدونصبآنبتوانیمازفوایدآنبهرهمندشویم؛برایاستقر
.درکنارهمنیازاستعامل  اصلی 3هوشکسبوکار،کارآمدبه

مناسبابزار1.
اختیارردراکارآمدکسبوکارهوشسیستمیکتوسعهبرایکافیهایقابلیتکهمناسبپلتفرمیکازاستفاده
Powerنرمافزارحاضرحالدر.استاهمیتباعاملیبگذارددهندهتوسعه BIموجودابزارقویترینمایکروسافت
بهرهمندقدرتابزاراینازنیزرایانبرسامکسبوکارهوش.میدهدقرارکاربراختیاردررابسیاریامکاناتکهمیباشد
.استگرفته

مجربفنیتیم2.
هکطوریبهشدهبهینهدادهانباریکدرآنهاجمعآوریوپاالیشمختلف،اطالعاتیبانکهایازدادههااستخراج
ومیقعدانشنیازمندکهاستپیچدهایفنیکارباشد،گزارشگیریمناسبسرعتوصحتدقت،کنندهتضمین
حوزهاینینمتخصصبهترینازگفتمی توانجرائتبهکهشده اندتشکیلافرادیازرایانبرسامفنیتیماست؛تجربه

.دارنددیتابیسمدیریتوطراحیحوزهدرسال/نفر50ازبیشتجربه ایومی باشند

ماتمایز های
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مجربتحلیل گرتیم3.

KPIیطراح.استسازماننیازهایدقیقودرستتحلیلکسبوکار،هوشسیستمیکاستقراردرکاربخشمهمترین
وبکستمامبرایواحدنسخهیکنمیتوانوشودانجامسازمانآنمختصاتواقتضابهبنابایدسازمانهردرها

.کردتجویزمشابهصنعتیکدرحتیکارها
بانائیآشوتجربهنیازمندشکبیکار،وکسبتحلیلحوزهدرعمیقدانشبرعالوهمناسبسیستمیکطراحی

.میکندمتمایزراماکهاستهمانجائیدقیقااینواستکاروکسبمدیریتحساسیتهای
ومدیریتمشاورهارشد،سطوحدرمدیریتیتجربهسال/نفر100ازبیشدارایرایانبرسامکاروکسبتحلیلتیم

.استبزرگسازمان هایدرERPواطالعاتیهایسیستماستقرار
بهراوانفذوقیولذتباراتجربیاتاینوکردهایمتجربهکسبوآموختهایمکشورصنعتبزرگانکناردرسالهاما

.شودهمواروکوتاهشمابرایموفقیتراهتامیکنیممنتقلشماسازمان

ماتمایز های
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تپاسخایناس.راپوششمیدهدکسبوکارچهحوزههاییازکسبوکارممکناستاینسوالپیشبیایدکههوش
داستوبادراختیارداشتنابزارقدرتمنکسبوکارکهتمامحوزههاییککسبوکارقابلتحلیلتوسطهوش

اتمایکروسافت،میتوانازهرمنبعدادهایگزارشاتمتنوعودلخواهرااستخراجکردومحدودیتیبرایساختگزارش
.وجودندارد؛کافیاستکهافرادمتخصصدراینحوزهرابهکاربگیریمتانتیجهدلخواهمانرابدستآوریم

پوششتحتهایحوزه
www.barsamrayan.com

تدارکات داخلیمالی تدارکات خارجیبهای تمام شدهمنابع انسانیحقوق و دستمزد

CRMبازاریابی خدمات پس از پخشفروش
HSEفروش

نگهداری و انبار
تعمیرات تولیدبرنامه ریزیکنترل موجودی
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تماس با ما
www.barsamrayan.com

www.barsamrayan.com

10واحدسومطبقه34شمارهفجرخیابانمطهریشهیدخیابانتهران

info@barsamrayan.com

تلفن های تماس
021 88141210-021 88141391

1589665367پستیکد

.ریدبرای کسب هرگونه اطالعات بیشتر و یا تنظیم جلسات مشاوره رایگان و دمو با ما تماس بگی
.از پاسخگوئی به شما خوشحال خواهیم شد
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