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 کاروسازی کسبتعاریف هوشمند
 ,Martha Bennett)کند می تر جلوهوکار در بازار رقابتی متغیر، این روزها از همیشه مهمهوشمندسازی کسب

وکار و تحقق اهداف سازمان متبوع رتقای سطح کسبها ناگزیرند به منظور ا. چراکه مدیران سازمان(2016

خود، در زماِن مناسب، تصمیمات مناسبی گرفته و راهبرد درستی را در پیش گیرند. روشن است که 

سازی، در اختیار گیری صحیح، قاطع و به موقع به این بستگی دارد که اطالعات الزم و ملزومات تصمیمتصمیم

هر مدیر هوشمند و زبده، خود را نیازمند تجهیز به ابزارهایی کارآمد خواهد یافت  مدیران بوده باشد. از این رو

 ترین میزان ممکن برساند.تا در این امر خطیر، موفقیت خود را تضمین کرده و احتمال خطا را به کم

وکار را سبترین شیوه، امکان پایش کادهترین زمان و به سویژگی بارز چنین ابزارهایی این است که در کوتاه

های سودمند و معناداری در خصوص چندوچون برای مدیر فراهم آورده و در نتیجه اطالعات و داده

گیری، سازی و تصمیمدهد. اطالعات مفید و مؤثر در فرایند تصمیموکار به او نمایش میهای کسبشاخص

ع، پاالیش، ردآوری، تجمیهای مورد استفاده در سازمان گتوسط همان مجموعه ابزارها از بطن سیستم

 شوند.ئه میصورت مناسب ارابندی، پردازش و بهدسته

 ها و تهدیدها یاری خواهد نمود و بدیهیتجزیه و تحلیل اطالعاتی از این دست، مدیر را در کشف فرصت

ت که مدیر سازمان بتواند سیاست درستی را در قبال وضعی توان امید داشتاست که تنها در این حالت می

 متالطم بازار پیش گیرد.

های نوین های مهم در سازمان( به عنوان یکی از داراییBusiness Intelligenceوکار)هوشمندسازی کسب

گر شود. با این وجود تعابیر متفاوتی از آن در میان متخصصان فناوری اطالعات رایج است که بیانتلقی می

مهمترین  ایی هرچه بیشتر با این ابزار قدرتمند، در این مطلبای است. برای آشنمضامین مهم و نکات برجسته

 ایم. وکار را آوردهسازی کسبتعاریف از هوشمند

های شود که برای تبدیل دادهها و ابزارهایی گفته میای از روشوکار به مجموعه. هوشمندسازی کسب1

شوند. وکار، بکار گرفته میسبخاِم سازمان به اطالعاِت با معنی و مفید، برای مقاصد تحلیلی ک

(Wikipedia, 2016) 

افزارهای گوناگون برای تحلیل اطالعات وکار یک لفظ کلی است که به استفاده از نرم. هوشمندسازی کسب2

اوی، کهای دادهوکار به عنوان یک تخصص متشکل از فعالیتخام سازمان اشاره دارد. هوشمندسازی کسب

 (CIO, 2016)باشد. پردازش تحلیلی و پرسش گری و گزارش سازی می

هایی است که به وسیلٔه ها و تکنولوژیها، فرآیندها، معماریای از روشوکار مجموعهکسب. هوشمندسازی3

  (Forresster, 2016)شود. های خام به اطالعات مفید و معنادار تبدیل میها دادهآن
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ها افزارها، زیرساختداند که متشکل از نرموکار را یک عنوان کلی می. موسسه گارتنر هوشمندسازی کسب4

ای است که دسترسی و تحلیل و تجزیه اطالعات را برای بهینه کردن تصمیمات و ابزارها و فرایندهای بهینه

 (Gartner, 2016) کند.و عملکرد فراهم می

های پشتیباِن تصمیم برای سازمان است، که هدف آن ای از تکنولوژیوکار مجموعهکسب. هوشمندسازی۵

 Surajit) تر است.های بهتر و سریعگران جهت اتخاذ تصمیمایجاد توانایی برای مدیران و تحلیل

Chaudhuri, 2011) 

کار یک معماری ووکار نه یک محصول و نه یک سیستم است. هوشمندسازی کسب. هوشمندسازی کسب6

های های پشتیبان تصمیم و پایگاههای عملیاتی یکپارچه است که به همراه سیستمای از سیستمو مجموعه

 (Moss, 2003) .سازدها را مهیا میوکار به دادهها، دسترسی آسان کاربران کسبداده

 وکاربندی تعاریف هوشمندسازی کسبجمع
 

روشنی دریافت بندی نمود؛ تا بهتوان تعاریف باال را در چند جمله کوتاه و در دو دسته جمعطور خالصه میبه

 وکار چیست؟کسبکه هوشمندسازی

کار صحیح نیست؛ و در نتیجه از نقش بستن وبابتدا باید دانست که چه نگاهی به هوشمندسازی کس

 گیری نمود.انتظارات نادرست در ذهن مخاطب پیش

 افزار نيست.کار صرفًا يك نرموهوشمندسازی کسب 

 ساز پيشرفته نيست.کار صرفًا يك گزارشوهوشمندسازی کسب 

 وکار صرفًا يك پروژه موقت نيست.هوشمندسازی کسب 

 کار چیست؟وکسبپس در مجموع، هوشمندسازی 

 افزاری است.افزاری و غير نرمای از راهكارهای نرمکار مجموعهوهوشمندسازی کسب 

 ها و قابل تحليل های خام سازمانکار رويكردی برای مديريت انبوهی از دادهوهوشمندسازی کسب

 كردن آنهاست.

 های دانش از قلب داده کار راهكاری بلندمدت برای كشف اطالعات معنادار ووهوشمندسازی کسب

 انبوه سازمان است.
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 فصل دوم

 وکارسازی کسبفواید هوشمند
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 وکار بر عملكرد سازمانی تأثير هوشمندسازی کسب

 

های زیادی را به همراه خواهد برای سازمان فواید و بهره (BI)وکار گیری از هوشمندی کسببهره

 اشاره کرد:  توان به طور کلی به موارد زیرداشت که می

 ، (Bernhard Wieder, 2015)ها و افزایش کیفیت اطالعات  افزایش کیفیت داده

 ، (Gartner, 2010) گیریافزایش تمرکززدایی اطالعات، افزایش حمایت از تصمیم سازی و تصمیم

 تراک گذاری دانش سازمانی افزایش ارتباطات بین واحدها و اش

تر، بهبودکارایی و اثربخشی، کاهش گیری بهتر و سریعتوان این موارد را در تصمیمبصورت کلی می

یر چرخه زیر نمایش داده هزینه و افزایش درآمد و در نتیجه سودهی بیشتر خالصه کرد که در تصو

 شده است.

 کاروسازی کسبیر هوشمندتاثچرخه 

 

 

هوشمندسازی 
کسب وکار

هتر تصمیم گیری ب
و سریع تر

بهبود کارایی و
اثربخشی

کاهش هزینه  و 
افزایش درآمد

رسودهی بیشت
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 گانه زیر خالصه کرد:های پنجتوان در پرسشعملکرد سازمان را می فرایند پایش

چه چیزی رخ داده است؟ چرا رخ داده است؟ چه چیزی در حال وقوع است؟ چه اتفاقی خواهد 

 افتاد؟ رخداد مطلوب چیست؟

ها، نمایی کلی و کامل از پیشینه و حال سازمان را ترسیم کرده و مدیر را از و پاسخ به این پرسش

 کند.شده و روند امور آگاه میمسیر طی 

تواند دریابد که اگر روال کنونی سازمان حفظ شده و ادامه همچنین مدیر با نگاهی به داشبورد می

ساز، توانمندی اخذ بندی کلیه این عوامل تصمیمیابد، در آینده به کجا خواهد رسید؟ سپس با جمع

 ر مسیر درست راهبری خواهد نمود.تصمیمات استراتژیک را یافته و سازمان را د

ای شده هنگام و پاالیشمایٔه مدیریت سازمان؛ اطالعات صحیح، بهنباید غافل شد که تنها دست

 آورد.وکار برای سازمان به ارمغان میاست که ابزارهای هوشمندسازی کسب

 گیری عملیاتیهای گزارشوکار نسبت به سیستممزایای هوشمندسازی کسب
 

های گزارش وکار نسبت به سیستمهای هوشمندسازی کسبتوان بزرگترین مزیت سیستمشاید ب

های وکار دانست. به عبارت دیگر سیستمگیری عملیاتی را نگاه همه جانبه این سیستم به کسب

کنند، که برای مدیریت هرچه بهتر هر گزارش گیری عملیاتی تصویری جز به جز از سازمان را ارایه می

تواند موجبات تاثیرات غیرقابل انکاری در گیرد و میسازمان بسیار مورد استفاده قرار میقسمت از 

وکار سازمان، نگاهی  توان گفت که هوشمندسازی کسبسازمان را فراهم آورد. به طور خالصه می

جود واحد وکار خود به صورت یک مودهد تا آنها بتوانند به کسبفرا قسمتی به مدیران سازمان می

های خود ادامه دهند. این رویکرد به همراه خود نگاه کنند و به هماهنگی هر چه بیشتر فعالیت

 ا در زیر اشاره شده است:کند که به مهمترین آنهامتیازاتی را در سازمان ایجاد می

. افزایش کیفیت 3های درون سازمانی . یافتن مغایرت2. آگاهی از اطالعات پنهان سازمان 1

سازی منابع مختلف اطالعات . یکپارچه۵های مختلف سازمان ترکیب اطالعات قسمت. 4تصمیمات 

ریزی ریزی و بودجه. برنامه7. کاهش نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید اطالعات و دانش 6سازمان 
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 . استفاده از نمودار، نقشه،10ها . کاهش پیچیدگی داده۹. امکان نظارت بهتر بر سازمان 8فرا قسمتی 

های . ایجاد گزارش12. ایجاد داشبوردهای مدیریتی 11 (Data Visualization)ها و تصاویر سمبل

. 14های آماری، ریاضیات پیشرفته و هوش مصنوعی . ترکیب روش13های پیشرفته تحلیلی و تحلیل

ی ساز . بهینه16. شناسایی منابع اطالعاتی بیرون سازمان 1۵تشخیص نیازهای اطالعاتی سازمان 

. 1۹گیری چند بعدی . گزارش18. مقایسه تاریخی اطالعات سازمان 17های اطالعاتی سازمان سیستم

 ها. پردازش تحلیلی داده20گزارش گیری برخط 
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 فصل سوم

 وکارمعماری هوشمندسازی کسب
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تبع آن معماری  وکار و بهخت عمیق از نوع کسبوکار بسیار وابسته به شنامعماری راهکار هوشمندسازی کسب

هستند  های مختلف و جدا از یکدیگرهایی که دارای سیستموکار است. سازمانهای کسبها و مدل دادهداده

وکار مواجه هستند چرا که معموال هماهنگی بین های بیشتری در اجرای هوشمندسازی کسببا چالش

ر آن به علت بهره برداری از استانداردهای های اطالعاتی بسیار دشوار بوده و عالوه بکنندگان سیستمتامین

 تر خواهد بود.متفاوت، یکسان سازی داده برای ساخت اطالعات مفید سخت

های سازمانی از وکار بیشتر شبیه هرم است. قاعده این هرم را دادهدر کل، معماری هوشمندسازی کسب

شود. به ذخیره سازی آنها، پرداخته میها ش دادههای مختلف تشکیل داده که پس از پاکسازی و پاالیقسمت

شود که به طراحان سیستم هوشمندسازی هایی با ارزش اطالعاتی میدر مرحله بعدی اطالعات وارد مکعب

ها به طراحی گزارشات و داشبوردهای ارزش اطالعات اجازه خواهد داد تا بتوانند با استفاده از این مکعب

 وگاه بپردازند. در ادامه هر مرحله به تفصیل تشریح شده است.آفرین برای مدیران و کارشناسان نیر

 ETL (Extract, Transform, Load)استخراج، تبدیل و انتقال داده  
های سازمان شروع شده و با های سازمان به عنوان ارزشمندترین داراییوکار از دادههوشمندسازی کسب

 شود.وکار انجام میوشمندسازی کسبها مرحله اول هاستخراج، تبدیل و ارایه این داده

 (Extractاستخراج داده )
داده موجود در سازمان شامل : های تمامی پایگاه های مورد نیاز ازدر این مرحله داده

( یا هر MySQLال )کیواس(، مایInformix(، اینفورمیکس )SQL serverکیوال سرور )(،اسOracleاوراکل)

 های زمانی یا مختصات مکانی مورد نیاز( انواعستخراج شده و بنا به نیاز )در بازهنوع منبع اطالعاتی دیگر ا

های داده )به عنوان اطالعات اصلی( ه( این پایگاViews( روی جداول یا نماهای )Queryمختلفی از پرسش )

...( نمایش داده  اف معیار وهای آماری مختلف )معدل، میانگین، انحرتواند در قالب گونهمیایجاد شده که 

 شود.

 (Transformتبدیل داده )
های کنترلی )به عنوان مثال: تن به سازی واحدها و یکسانها، افزایش صحت و کیفیت دادهدر تبدیل داده

ها به سازی و امکان انتقال دادههای خارج از محدوده، خالصهمتر(، بازبینی دادهکیلوگرم یا متر به سانتی

 شود.به صورت کامل انجام می های دادهانباره
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 (Load) بارگذاری داده
های داده به ها در انبارههای قبلی( دادههای قبلی یا اضافه شدن به دادهها )حذف دادهدر بارگذاری داده

 پذیرد.د انتظار)ساعتی، روزانه، ماهانه، سالیانه( انجام میهای زمانی مورصورت یکباره یا در بازه

 (Data Warehouseانبار داده )
برداری خواهد شد. انبار داده پس از طی مراحل استخراج و تبدیل و بارگذاری داده ساخته شده و آماده بهره

باشد. وظیفه اصلی این انبار سازی در سطح استراتژیک و عملیات میطراحی انبار داده برای حمایت از تصمیم

توانند ن میباشد. با استفاده از ابزارهای در دست، کاربراوکار در لحظه میداده ارایه تصویری کامل از کسب

 های مورد نیاز را استخراج کنند.به صورت بالدرنگ گزارش

 ((Data Cubeمکعب داده 
شده حول یک محور عملیاتی ز اطالعات پاالیشای هستند که اهای دادههای داده در حقیقت پایگاهمکعب

گیری را افزایش داده و سازی و گزارشی داده سرعت گزارشهااند. مکعبو کار تشکیل شده کسب

 دهد. های داده متعدد را کاهشهای کار با جداول و پایگاهپیچیدگی

 داشبورد
وکار های کلیدی کسبایش وضعیت موجود شاخصوکار، ابزاری برای نمداشبورد هوشمندسازی کسب 

(Key performance Indicator سازمان است. داشبورد ) ،در یک پنجره واحد، اطالعات، اعداد

تواند برای یک شخص، دهد. داشبورد میهای امتیاز متوازن را نمایش میها و در صورت لزوم کارتشاخص

 یک شغل یا پست سازمانی طراحی شده باشد. 

 های تحلیلیگزارش
پردازد. این سازمانی میهای ت در طول زمان و شفاف سازی روندهای تحلیلی بیشتر به ارایه اطالعاگزارش

دهد تا بتوانند با دقت بیشتری روندهای زمانی که سازمان با آنها روبرو ها به مدیران سازمان اجازه میگزارش

 شند.تری داشته باگیری با کیفیتبوده است را تحلیل نمایند و تصمیم
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 وکارکسب هوشمندسازی اجرای معماری -1 شکل
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 های کلیدی عملکرد چیست؟شاخص
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های امروزی با مسایل و مشکالت زیادی روبرو هستند. آنها همیشه باید بدانند که با گسترش مسایل سازمان

یابد و تنها راه کنترل و مدیریت ود پایان نمیها به خودی خگاه این مسایل و چالشروبرو هستند و هیچ

ها، پایش مستمر عملکرد و نتایج ویای سازمان در جهت مقابله با این مشکالت و پیچیدگیهدفمند و پ

 هنگام و مبتنی براطالعات دقیق است.های بهسازمان و اتخاذ تصمیم

ها به عنوان در سازمان( Key Performance Indicators - KPIهای کلیدی عملکرد )شاخص

ها و افراد سازمان هستند که به صورت بسیار دقیق انتخاب خشابزارهایی برای کنترل وضعیت عملکرد ب

ف کمترین میزان گیرند تا بتوانند با صرگیران سازمانی قرار میسازان و تصمیمشوند و در دسترس تصمیممی

 وقت و انرژی به آخرین اطالعات حیاتی سازمان دسترسی داشته باشند.

گاه فرصت کافی برای های زیادی روبرو هستند هیچزی با دغدغههای امروبا توجه به این که مدیران سازمان

کلیدی عملکرد سازی وضعیت سازمان در چند شاخصاطالع از آخرین وضعیت سازمان را ندارند و لذا خالصه

تواند به این مدیران کمک کند تا با صرف کمترین زمان ممکن و از هر مکانی وضعیت سازمان خود را می

 میمات مورد نیاز را اتخاذ کرده و به ذینفعان مربوطه ارسال نمایند.پایش کنند و تص

 

 نت عملکرد کلیدی هایشاخص از اینمونه -3 شکل

 
 

وکار خود با آن مواجه هستند انتخاب ها در هوشمندسازی کسبهایی که سازمانیکی از مهمترین چالش

اند یاری نماید. بنابراین ه انتخاب نمودهکدی های کلیدی عملکردی است که آنها را در طی مسیر راهبرشاخص

وکار به درک عمیق از آن صنعت و سالیان متمادی های کلیدی به ازاء هر صنعت و کسبانتخاب شاخص

 تجربه نیازمند است.
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های ضروری و مورد نیاز شرکت پگاه آفتاب با کوله باری از تجربیات در صنعت نیروگاهی، فهرستی از شاخص

وکار نیروگاهی به تفکیک رده است که در ادامه و بعنوان فاز اولیه هوشمندسازی کسباین صنعت را فراهم آو

 های تخصصی بیان شده است.حوزه

 های کلیدی نگهداری و تعمیراتشاخص

  

 نام شاخص ردیف
 درصد تحقق برنامه ريزی نت ۱
 ر ساعتنف -های پيشگيرانه اثر بخشی بازرسی ۲
 هاتعداد بازرسی -ای پيشگيرانه اثر بخشی بازرسيه 3
 حجم فعاليتهای برنامه ريزی شده ۴
 اضطراری –انجام درخواستهای تعميرات اصالحی  ۵
 حجم تعميرات اضطراری انجام يافته 6
 حجم تعميرات اصالحی انجام يافته 7
 های نتميانگين مدت زمان تأخير در تداركات فعالیت 8
 بوط به درخواست کار نت(درصد خريدهای مستقيم )مر 9
 ميانگين قيمت مواد و قطعات خريد مستقيم )مربوط به درخواست کار نت( ۱0
 نسبت نفر ساعت نگهداری و تعميرات پيشگيرانه به نفر ساعت تعميرات از كارافتادگی ۱۱
 درصد خرابيهای بررسي شده ۱۲
 هزينه نگهداری و تعميرات به ازای هر ساعت عمليات ۱3
 مگاوات(ينه نگهداری و تعميرات به ازای هر واحد توليد شده برق )هز  ۱۴
 ميانگين هزينه تعميرات اضطراری ۱۵
 های تولیدهزينه ساليانه نگهداری و تعميرات به کل هزینه ۱6
 متوسط هزينه هر ساعت نگهداری و تعمير ات ۱7
 های نگهداری و تعميرات به کل فروشنسبت هزينه ۱8
 ه ريزی شده به کل هزینه نتهای نگهداری و تعميرات برنامزينهنسبت ه ۱9
 نسبت هزینه لوازم و قطعات يدكی نت به کل هزینه نت ۲0
 حجم كارهای نت پشت دست ) انجام نيافته( ۲۱
 (BMنسبت تعمیرات اضطراری )نسبت  ۲۲
 نسبت نیروی انسانی اضطراری ۲3
 ضریب آمادگی ۲۴
 ضریب مصرف داخلی ۲۵
 راندمان ۲6
 (MTBFميانگين مدت زمان كاركرد تا خرابي ) ۲7

 (MTTRميانگين مدت زمان تعمير ) ۲8
 در دسترس بودن )آماده به کاری( ۲9
 قابلیت اطمینان 30
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 های کلیدی مالیشاخص
 نام شاخص ردیف
 های بانکیموجودی حساب 3۱
 ترازنامه سود و زیان 3۲
 مبلغ کل مطالبات 33
 ای جاریههزینه 3۴
 های غیرجاریهزینه 3۵
 های دریافتی و پرداختنیحساب 36
 های ثابت و مشهودارزش دفتری دارایی 37
 گردانعملکرد تنخواه 38
 نسبت جاری 39
 نسبت آنی ۴0
 نسبت بدهی ۴۱
 نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ۴۲
 هانسبت گردش دارايی ۴3
 نسبت گردش دارایی ثابت ۴۴
 سبت گردش سرمایه جارین ۴۵
 نسبت دوره وصول مطالبات ۴6
 هاینسبت بازده دارایی ۴7
 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ۴8
 نسبت بازده فروش ۴9
 وری کار برحسب تعدادنسبت بهروه ۵0
 های پرسنلیوری کار برحسب هزینهنسبت بهره ۵۱
 هاوری سرمایه بر حسب کل دارایینسبت بهره ۵۲
 های ثابتوری سرمایه بر حسب داراییسبت بهرهن ۵3

 

 های کلیدی انبار و تدارکاتشاخص
 نام شاخص ردیف
 تعداد کاالهای راکد ۵۴
 جمع مبلغ ریالی کاالهای راکد ۵۵
 تعداد کاالهای بحرانی ۵6

 هاارزش ریالی کاال ۵7
 متوسط پوشش موجودی به ماه ۵8
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 های کلیدی منابع انسانیشاخص
 نام شاخص یفرد

 متوسط زمان دیدن هر کار در کارپوشه توسط کارکنان ۵9
 متوسط زمان خروج هر کار از کارپوشه 60
 متوسط تعداد کار انجام شده کارکنان در روز، هفته، ماه و سال 6۱

 نرخ خروج کارمندان 6۲
 عالجی، بدون حقوق، خاص، ساعتی(ها )روزانه استحقاقی، استمتوسط مرخصی 63
 متوسط ماموریت روزانه و خروج اداری 6۴
 های کارکنانمتوسط غیبت 6۵
 متوسط تاخیر کارکنان 66
 پراکندگی سابقه کار در شرکت 67
 پراکندگی گروههای شغلی )استحقاقی + تشویق( 68

 پراکندگی جنسیت 69
 پراکندگی بخش مشاغل به تفکیک جنسیت 70
 پراکندگی نوع استخدام 7۱
 گی سنیپراکند 7۲
 پراکندگی کارکنان به تفکیک بخش مشاغل و جنسیت 73
 پراکندگی کارکنان به تفکیک بخش مشاغل و واحد سازمانی 7۴
 پراکندگی وضعیت بومی کارکنان 7۵
 پراکندگی کارکنان به تفکیک جنسیت و میزان تحصیالت 76
 پراکندگی کارکنان به تفکیک وضعیت تاهل و جنسیت 77
 مد به ازاء هر کارمندمتوسط درآ 78
 متوسط هزینه به ازاء هر کارمند 79
 متوسط سود به ازاء هر کارمند 80
 متوسط سن کارمندان 8۱
 متوسط کارمندان تحت نظر یک مدیر 8۲
 های منابع انسانیآموزش به کل هزینه درصد هزینه 83
 متوسط هزینه آموزش هر کارمند 8۴
 کارپوشه توسط کارکنان متوسط زمان دیدن هر کار در 8۵
 متوسط زمان خروج هر کار از کارپوشه 86
 متوسط تعداد کار انجام شده کارکنان در روز، هفته، ماه و سال 87
 نرخ خروج کارمندان 88
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 های کلیدی عملکرد سالمت، ایمنی و محیط زیستشاخص
 نام شاخص ردیف

 متوسط حقوق دریافتی کارکنان 89
 دریافتی کارکنانمتوسط پاداش  90
 کار دریافتی کارکنانمتوسط اضافه 9۱
 متوسط دیرکرد پرداخت حقوق و دستمزد 9۲
 متوسط تعداد حوادث 93
 متوسط هزینه حوادث 9۴
 متوسط زمان از دست رفته تولید به ازاء هر حادثه 9۵
 فراواني حوادث ناشی از كار 96
 مندهای سالمت و ایمنی به ازاء هر کارهزینه 97
 هزار ساعت کار 100میزان حوادث به ازاء هر  98
 مصرف آب 99
 مصرف انرژی ۱00
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 وکارداشبوردهای هوشمندسازی کسب
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وکار نیروگاهی حاصل ترکیب اطالعاتی است که در قالب داشبوردهای راهکار هوشمندسازی کسب

 آمده است. ستوکار نیروگاهی به دهای کلیدی عملکرد کسبشاخص

گیرد که های کلیدی عملکرد با نگاهی مدیریتی در دسترس مدیران و کارشناسان نیروگاه قرار میاین شاخص

 در سه بخش مدیریت عامل، مدیریت ارشد و کارشناسی

 است. 

وضعیت دسترسی به داشبوردها بر اساس نیازهای کارشناسی به دسترسی اطالعات بوده و بر اساس 

 نیت اطالعات در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.های امارزیابی

 داشبورد مدیر عامل
داشبورد مدیر عامل تجمیعی از مهمترین اطالعات مورد نیاز مدیر عامل است که بر اساس نیازهای اساسی 

هایی است که ال شاخص دسترسی نیروگاه جزو شاخصشود. به عنوان مثوکار نیروگاهی تنظیم میکسب

کنند و قرارگرفتن این شاخص در گاه برای بررسی وضعیت کلی نیروگاه بسیار از آن استفاده میمدیران نیرو 

 تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.داشبورد مدیرعامل می

 عامل مدیر داشبورد نمونه

 
 

 داشبورد مدیران ارشد
تواند بعضی از شود که میتنظیم میداشبورد مدیران ارشد بر اساس نیازهای مدیریتی هر معاونت از نیروگاه 

های دیگر را با سطوح دسترسی مختلف در اختیار داشته باشد. به عنوان مثال اطالعات مورد نیاز از قسمت

ها و گزارش وجوه نقد را همیشه های مهم مالی مانند موجودی حسابمدیر مالی بسیار مایل است تا شاخص

  در دسترس داشته باشد.
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 مالی مدیریت داشبورد نمونه

 



2۵ 
 

 انبار مدیریت داشبورد نمونه
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 تعمیرات و نگهدای مدیریت داشبورد نمونه

 
 

 داشبورد کارشناسان
شود و امکان دسترسی به گویی به نیازهای سطح کارشناسان ایجاد میداشبورد کارشناسان برای پاسخ

کرد. به عنوان مثال کارشناسان  اطالعات را در داشبورد برای استفاده هرچه بهتر اطالعات ایجاد خواهد
ها یک واحد را در اختیار داشته نگهداری و تعمیرات ممکن است بخواهند روند متوسط فاصله بین خرابی

 داشبورد کارشناسان نگهداری و تعمیرات قرار بگیرد. های مربوط به آن درتواند شاخصباشند که می
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 6فصل 

 پگاه آفتابوکار نیروگاهی هوشمندسازی کسب
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برداری وکار نیروگاهی به واسطه راهبردی بودن اساس تولید برق و استفاده از فناوری پیشرفته در بهرهکسب

نیروگاه همیشه با چالش انتقال فناوری و انتقال دانش مواجه بوده است که این خود یکی از موانع بسیار 

 مهم در پیشرفت صنعت تولید برق بوده است.

ی حاصل از سالیان متمادی حضور خود در صنعت تولید برق و نگرش عمیق نسبت به با تجربه پگاه آفتاب

های کشور نسبت به حل این چالش اقدام کرده و با توجه برداری از نیروگاهنیازهای اساسی تولید برق و بهره

هوشمندسازی ید برق کشور نسبت به ارایه محصول جدید های گسترده با فعاالن صنعت تولبه رایزنی

 وکار نیروگاهی اقدام نموده است.کسب

سازی آوری و پاکآفتاب طراحی شده است، تا با جمعوکار نیروگاهی پگاهمحصول هوشمندسازی کسب

تصویرسازی  (ERP)بع نیروگاهی منا افزای مدیریت و برنامه ریزی شده در سامانه نرم های ثبتداده

 روندهای ناپیدای سازمان عملیاتی نماید. های نیروگاه را برای شناساییداده

وکار را در قالب داشبوردهای مختلف بنا به نیازهای مدیران و های کلیدی عملکرد کسباین محصول شاخص

برداری، های مختلف سازمانی از جمله مدیریت عامل، معاونت تولید و بهرهکارشناسان نیروگاه در نقش

برنامه ریزی ،معاونت اداری و منابع انسانی و مدیریت مالی فراهم  معاونت تعمیرات، معاونت مهندسی و

 آورد.می
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 پگاه آفتاب ERPوکار پگاه آفتاب در کنار مزایای هوشمندسازی کسب
 

های کشور در ( پگاه آفتاب بیش از پانزده سال است که به نیروگاهERPریزی منابع سازمانی )سیستم برنامه

های کشور کمک کرده است. این سیستم مدیریتی جامع، راهگشای حل یروگاهبرداری هر چه بهتر نبهره

ها و جلوگیری از عدم تمرکز در مدیریت بسیاری از معضالت نیروگاهی از جمله از دست رفتن اطالعات و داده

 شده است.

دیریت مو  ها و ایجاد راهکارهای مدیریت دادههای سازمانی در تمامی الیهآوری دادهاین سیستم با جمع

وکار نیروگاهی فراهم آورده فناوری اطالعات بستری بسیار مناسب برای ایجاد راهکار هوشمندسازی کسب

 است تا به عنوان قدمی مهم در به روزرسانی صنعت نیروگاهی کشور محسوب شود.

ریزی منابع ههای سیستم جامع برنامهای کشور از ماژولبا توجه به این که تعداد قابل توجهی از نیروگاه

برداری همزمان آنها از محصول و خدمات کنند، بهرهپگاه آفتاب استفاده می( ERP)نیروگاهی  سازمانی

ها نکات مثبت زیادی به تواند برای این نیروگاهوکار نیروگاهی پگاه آفتاب میکارشناسی هوشمندسازی کسب

نماید در ادامه به مهمترین موارد آنها تمایز میهمراه داشته باشد این موضوع انتخاب این محصول را بسیار م

 اشاره شده است.

 نیروگاهی ERPوکار با پیوستگی هوشمندسازی کسب
 

ریزی منابع های داخل سیستم برنامهوکار به صورت مستقیم از دادهاز آنجایی که راهکار هوشمندسازی کسب

تواند یکپارچگی اه آفتاب میسازی کسب وکار پگکند استفاده همزمان از راهکار هوشمندسازمانی استفاده می

ها را به صورت بسیار آسان و سریع میسر حفظ کرده و مدیریت داده ERPهای خود را با تمامی سیستم

 سازد.

 وکار آشنا با فرایندهای نیروگاهیمندی از کارشناسان هوشمندسازی کسببهره
 

سازد تا با سرعت و دقت یک صنعت آنها را قادر می همیشه نگاه متمرکز کارشناسان فناوری اطالعات بر

بیشتری موارد درخواستی خبرگان آن صنعت را درک کرده و با نگاهی همدالنه نسبت به طراحی و اجرای 

 راهکارهایی مبتنی برفناوری اطالعات اقدام نمایند.
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 وکار نیروگاهیهای کلیدی کسبتسهیل و تسریع انتخاب و ارزیابی شاخص
 

هایی است که باید با توجه وکار نیروگاهی شناسایی شاخصاز مهمترین مباحث در هوشمندسازی کسبیکی 

به نیازهای محیطی و اهداف سازمانی تعیین گردیده و بصورت مستمر مورد پایش قرار گیرد تا بدینوسیله از 

 حرکت سازمان در مسیر صحیح و در امتداد اهداف ترسیم شده اطمینان حاصل گردد . 

 ERPهای داده در برداری و پایگاههای در حال بهرهسیستم آشنایی با ساختار داده
 نیروگاهی

 

های تولید شده در فرایندهای مختلف نیروگاهی وکار، دادهاز آنجایی که خشت اولیه هوشمندسازی کسب

تواند به ایجاد سریعتر ها بسیار با اهمیت است. چراکه میثبت این داده باشد ساختار دریافت، پردازش ومی

 های داده بینجامد. تر انبارهو به صرفه

 مندی از خبرگان فناوری اطالعات صنعت نیروگاهیبهره
 

ها و تهیه محصول تواند منجر به کاهش هزینهدسترسی به خبرگان فناوری اطالعات در صنعت نیروگاهی می

شناخت نافذی از نیازهای نیروگاهی داشته و  منطبق با نیازهای اصلی نیروگاه شود. چرا که این خبرگان

توانند به راحتی راهکارهای الزم جهت مواجهه با نیازها را با ابزار و فناوری مناسب از صنعت فناوری می

 اطالعات پاسخ دهند.


