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هــر کســب و کاری نیــاز بــه آمــار هــای دقیقــی از میــزان ســود و زیــان خــود دارد، تــا 

در آینــده بــه موفقیــت بیشــتری برســد. در مقالــه هــوش تجــاری چیســت بــه معرفــی 

روشــی علمــی و عملــی بــرای ایــن کار مــی پردازیــم.

ــم  ــه ای بتوانی ــا در هــر زمین ــد، ت ــا مــی دهن ــه م ــد جامعــی ب ــاری دی داده هــای آم

بررســی دقیــق تــری نســبت بــه کســب و کارمــان داشــته باشــیم. اینکــه چقــدر فعالیت 

مــان ســود آور بــوده، بــه کمــک آمــار مشــخص مــی شــود. بــرای دســتیابی بــه چنیــن 

گــزارش هایــی همــواره نیازمنــد ذخیــره اطالعــات و در نهایــت بررســی همــه جانبــه 

آنهــا هســتیم، تــا بــه یــک دیــد کلــی از کســب و کارمــان در مــدت زمــان مشــخص 

برســیم، کاری کــه هــوش تجــاری بــه راحتــی بــرای مــا انجــام مــی دهــد.

ــش  ــث افزای ــد باع ــه می توان ــت و چگون ــتری چیس ــونای مش ــد: پرس ــتر بدانی بیش

ــود؟ ــروش ش ف

هوش تجاری چیست؟

هــوش تجــاری »Business Intelligence« بــه دانشــی گفتــه مــی شــود، کــه حاصل 

تجزیــه و تحلیــل اطالعــات یــک شــرکت یــا ســازمان اســت. هــوش تجــاری یــا هوش 

ــا کمــک داده هــای موجــود  ــده مــی شــود، ب ــه اختصــار BI خوان کســب و کار کــه ب
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دربــاره عملکــرد بخــش هــای مختلــف یــک شــرکت، خریــد و فــروش هــا و همچنیــن 

کاربــران یــا  مشــتری هــا و دیگــر عوامــل تاثیــر گــذار بــر رونــد کار شــرکت، اطالعــات 

ارزشــمند و قابــل فهمــی ارائــه مــی دهــد، کــه بخــش مدیریــت را در تصمیــم گیــری 

ــرایط  ــدن ش ــر ش ــرای بهت ــن ب ــد. همچنی ــی کن ــاری م ــتراتژیک ی ــزرگ و اس ــای ب ه

ــی را پیشــنهاد مــی دهــد و نقــص  موجــود و بازگشــت ســریعتر ســرمایه، راهکارهای

هــای احتمالــی را نیــز مشــخص مــی کنــد.

در تعریــف ســاده تــر بایــد در مــورد هــوش تجــاری گفــت: کــه یــک مشــاور بــه تمــام 

ــود در  ــزان س ــی، می ــام واقع ــک ارق ــا کم ــه ب ــت، ک ــا اس ــب و کاره ــرای کس ــا ب معن

گذشــته، حــال و آینــده را مشــخص مــی کنــد و راهکارهــای ارزشــمندی پیشــنهاد مــی 

دهــد، تــا ســود مجموعــه بــه بیشــترین نــرخ بازدهــی برســد.

ــرای  ــرفته، ب ــیار پیش ــای بس ــم ه ــا و الگوریت ــرم افزاره ــاوری، ن ــاری از فن ــوش تج ه

تجزیــه و تحلیــل داده هــا و در نهایــت تبدیــل ایــن اطالعــات بــه گــزارش هــای قابــل 

فهــم و مقایســه بــرای انســان اســتفاده مــی کنــد. ایــن فراینــد شــامل دانشــی فراگیــر 

از تمــام عواملــی مــی شــود کــه بــر یــک ســازمان تاثیــر دارد، عواملــی مثــل: رفتــار و 

ــا، عملیــات داخــل ســازمان، محیــط و شــرایط اقتصــادی و  میــزان مشــتری هــا، رقب

مــواردی از ایــن دســت.
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ــه  ــات اولی ــا اطالع ــی آنه ــه ط ــود ک ــی ش ــامل م ــه را ش ــد مرحل ــاری چن ــوش تج ه

ــدن  ــل ش ــه و تحلی ــس از تجزی ــوند. پ ــی ش ــع آوری م ــدی و جم ــته بن ــرکت دس ش

اطالعــات و بررســی هــای الزم بــه صــورت داده هــای خالصــه شــده و مفیــد، در قالــب 

متــن و عــدد، نمــودار، جــدول و یــا اشــکال دیگــر گــزارش داده مــی شــود. در ایــن 

فراینــد، تمــام داده هــای شــرکت در بــازه هــای زمانــی مختلــف گــردآوری و بــا هــم 

مقایســه مــی شــود. در نهایــت پیــش بینــی هایــی بــرای بهبــود بازدهــی شــرکت در 

آینــده صــورت مــی گیــرد.

مدیــران بــا کمــک چنیــن داده هایــی مــی تواننــد، اســتراتژی آینــده خــود را مشــخص 

کننــد، شــرکا و مشــتریان را بــرای ادامــه همــکاری توجیــه و ترغیــب کننــد، یــا آنکــه 

رقبــا را از ســر راه بردارنــد.
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تاریخچه هوش تجاری

اســتفاده از هــوش تجــاری یــا هــوش کســب و کار، علــم جدیــدی نیســت و نمونــه 

اولیــه آن بــه ســالهای اولیــه اختــراع رایانــه بــاز مــی گــردد. هــر چنــد در ایــن ســالها 

کامپیوتــر هــا بــه هوشــمندی امــروز نبودنــد، امــا مــی توانســتند در تجزیــه و تحلیــل 

داده هــا کمــک بزرگــی انجــام دهنــد.

هــوش تجــاری نخســتین بــار بــه صــورت رســمی در ســال 1989 توســط )هوارد درســنر 

از گــروه گارتنــر( معرفــی شــد. در آن زمــان بــرای تعریــف ایــن عبــارت اینگونــه توضیح 

دادنــد کــه؛ هــوش تجــاری یــک فلســفه مدیریتــی و ابــزاری بــرای کمــک بــه ســازمان 

هــا اســت، کــه بــه کمــک آن اطالعــات پاالیــش مــی شــود و بــرای گرفتــن تصمیمــات 

مهــم و کاربــردی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد.

چرا هوش تجاری مهم است؟

اگرچــه هــوش تجــاری شــامل فراینــد هــای پیچیــده ای اســت، امــا در مــدت زمــان 

ــن رو  ــد. از ای ــه ده ــا ارائ ــرکت ه ــرد ش ــی از عملک ــار دقیق ــد آم ــی توان ــی م کوتاه

مدیــران بــرای اتخــاذ تصمیمــات بــزرگ مــی تواننــد از ایــن داده هــا اســتفاده کننــد. 

اگــر یــک شــرکت بــدون اســتفاده از هــوش تجــاری بخواهــد میــزان ســوددهی و 
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عملکــردش در زمینــه هــای مختلــف را بــه صــورت دســتی بررســی کنــد. بــه چندیــن 

نیــروی انســانی و مــدت زمــان زیــادی نیــاز دارد، تــا چنیــن کاری انجــام دهــد.

ــا  ــزان ســود در ســال گذشــته، ی ــه آن هــم فقــط اطالعــات محــدودی شــامل می البت

ــه  ــن. در روش بررســی دســتی شــرکت هــا ب ــواردی اینچنی ــداد مشــتری هــا و م تع

اطالعــات پیــش پــا افتــاده ای دســت مــی یابنــد کــه ســود زیــادی برایشــان نخواهــد 

داشــت.

هــوش تجــاری همــه فرایندهــای مختلــف از جملــه میــزان خریــد و فــروش، ســاعت 

ــر، نقــاط ضعــف و قــوت و ده هــا مــورد  و تاریــخ، عوامــل محیطــی و فرهنگــی موث

دیگــر را مــورد توجــه قــرار مــی دهــد و در نهایــت در گزارشــی کامــل بــه تفســیر ایــن 

اطالعــات مــی پــردازد. مثــال بــه یــک شــرکت مــی گویــد کــه در چــه روزهایــی از ســال 

یــا در کــدام ســاعت هــا، مشــتری هــا بــه خریــد چــه چیزهایــی روی مــی آورنــد، یــا 

اینکــه مــردم کــدام ناحیــه، محصــول خاصــی را بیشــتر مــی پســندند، همچنیــن کــدام 

محصــول در شــهر هــای خاصــی طرفــدار نــدارد.

همــه ایــن داده هــا بــه تیــم مدیریــت کمــک مــی کنــد، تــا تصمیــم بگیرنــد روی کــدام 

کاال هــا در چــه زمــان هایــی از ســال و در کــدام نواحــی ســرمایه گــذاری کننــد.
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مزایــای بالقــوه هــوش تجــاری عبارتنــد از: ســرعت بخشــیدن و بهبــود تصمیــم گیــری، 

بهبــود فرآیندهــای کســب و کار داخلــی، افزایــش بهــره وری عملیاتــی، افزایــش درآمد، 

ــود  ــاری و بهب ــکالت تج ــن مش ــتر، یافت ــی بیش ــای رقابت ــه ه ــت آوردن گزین ــه دس ب

رونــد بــازار تجــاری ...

سیســتم BI مــی توانــد داده هایــش را از داده هــای موجــود در گذشــته یــا داده هــای 

ــی  ــات قدیم ــامل اطالع ــد ش ــی توانن ــا م ــن داده ه ــد. ای ــن کن ــد تامی ــال تولی در ح

ــد جمــع آوری شــده، از  ــن داده هــای جدی ــار داده هــا و همچنی ــره شــده در انب ذخی

سیســتم هــای منبــع باشــند.

بیشــتر بخوانیــد: CRM چیســت؛ آشــنایی بــا اهمیــت و کاربــرد مدیریــت ارتبــاط بــا 

ــب و کارها ــتری در کس مش

هوش تجاری از چه ابزاری استفاده می کند؟

هــوش تجــاری شــامل طیــف گســترده ای از برنامــه هــای تجزیــه و تحلیــل داده، از 

جملــه: تجزیــه و تحلیــل اطالعــات، گــزارش ســازمانی، پــردازش تجزیــه و تحلیــل بــه 

صــورت آنالیــن مــی شــود.
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 On-Line Analytical( کــه مخفــف عبــارت »OLAP« ایــن ابزارهــا بــر پایه تکنولــوژی

Processing( اســت توســعه داده شــده انــد. در ایــن فنــاوری مــی تــوان انــواع داده 

هــا را وارد سیســتم کــرد و از آن طــرف مشــخص کــرد کــه داده هــا بــر چــه اساســی 

طبقــه بنــدی و چطــور نمایــش داده شــوند.

ــود  ــی ش ــره ای م ــگاه زنجی ــک فروش ــات ی ــردن اطالع ــس از وارد ک ــال پ ــرای مث ب

ــر  ــز شــوند؛ ب ــدی و آنالی ــه بن ــی طبق ــن دســته های ــرد، داده هــا در چنی مشــخص ک

اســاس زمــان، مــکان، بیشــترین میــزان فــروش، محصــوالت پرفــروش، محصــوالت 

کــم ســود و ... همچنیــن مــی تــوان از سیســتم BI درخواســت ارائــه آمــار دقیــق در 

ــه هــا را کــرد. ــب نمــودار، متــن، عــدد، جــدول و ســایر گزین قال

ــزار پیشــرفته تجســم داده اســتفاده مــی  بــرای طراحــی نمــودار هــای مختلــف، از اب

ــه  ــد، ک ــرم هــای پیشــرفته ای پشــتیبانی کنن ــه هــای BI از ف ــن برنام شــود. همچنی

شــامل داده کاوی، پیــش بینــی، اســتخراج متــن از داده هــا و آمارگیــری مــی شــود.

 »SAP Crystal Reports« ابــزار گــزارش دهــی مــی توانــد شــامل ابــزار ســاده ماننــد

 Oracle 3 و / SAP R « پیچیــده ماننــد ERP باشــد، یــا آنکــه در بســته هــای

ــود. ــزارش ش ــه گ ــه ارائ ــدام ب E-Business Suite« اق
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چه کسب و کارهایی باید از هوش تجاری استفاده کنند؟

بــه طــور کلــی هــر کســب و کاری کــه اطالعــات و داده هــای قابــل انــدازه گیــری و 

مقایســه داشــته باشــد، مــی توانــد از سیســتم هــوش تجــاری اســتفاده کننــد. انــواع 

شــرکت هــای تجــاری، رســتوران هــا و فســت فودهــا، شــرکت هــای خدماتی، شــرکت 

هــای آی تــی، شــرکت هــای مســافرتی و ...

هیــچ محدودیتــی بــرای اســتفاده از هــوش تجــاری وجــود نــدارد، هــر کســب و کاری 

کــه نیــاز داشــته باشــد تــا اطالعــات دقیقــی نســبت بــه میــزان ســرمایه و ســودش 

داشــته باشــد، مــی توانــد از هــوش کســب و کار BI اســتفاده کنــد.

مدیــران هــر کســب و کاری مــی تواننــد از ایــن سیســتم اســتفاده کننــد و در نهایــت 
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بــا کمــک داده هــای نهایــی تمــام زیــر مجموعــه هــای خــود را بروزرســانی کننــد. حتی 

شــرکت هــای بــزرگ مــی تواننــد اطالعــات را بــا ســازمان هــای زیــر مجموعــه خــود 

بــه اشــتراک بگذارنــد. بــا کمــک ایــن سیســتم یکپارچــه، کارمنــدان بــه صــورت فــردی 

و تیمــی مــی تواننــد، رفتارشــان را اصــالح کــرده تــا مجموعــه را بهینــه تــر کننــد.

بیشتر بخوانید: قیف فروش چیست و چطور کسب و کارمان را متحول می کند؟

چطور هوش تجاری را در کسب و کارمان پیاده کنیم؟

پیشــتر اشــاره کردیــم کــه پیــاده ســازی سیســتم BI در کســب و کار شــامل مراحلــی 

بــرای جمــع آوری داده، آنالیــز و در نهایــت ارائــه نتیجــه اســت. امــا هــر کــدام از ایــن 

مراحــل شــامل فرآینــد پیچیــده تــری مــی شــوند کــه بــه اختصــار آنهــا را توضیــح مــی 

. هیم د

1- از آنجایــی کــه در نهایــت اطالعــات بایــد بــرای تیــم مدیریتــی هــر ســازمان قابــل 

فهــم و تفســیر باشــند، بایــد از همــان تیــم شــروع شــود. الزم اســت تیــم مدیریتــی 

مشــخص کنــد، کــه گــزارش هــا از چــه طریــق و بــه چــه صورتــی در اختیــار آنهــا قــرار 

ــا جــدول و نمــودار؟ اینکــه گــزارش بایــد چــه  ــد. مثــال در قالــب متــن باشــد ی گیرن

مــواردی را شــامل شــود، یــا از چــه چیــز هایــی در آن صــرف نظــر شــود، مشــخص 
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کننــده نــوع داده هایــی اســت کــه بایــد، سیســتم BI بــه جمــع آوری آنهــا بپــردازد.

2- پــس از مشــخص شــدن انتظــارات شــرکت، بایــد تیــم پیــاده ســازی BI اقــدام بــه 

طراحــی داشــبوردهایی کنــد کــه قالــب آن در مرحلــه پیــش مشــخص شــده اســت. 

اینکــه چطــور مدیــر مجموعــه بــه گــزارش هــا دسترســی داشــته باشــد و ... در ایــن 

مرحلــه طراحــی مــی شــود.

3- مرحلــه بعــدی چگونگــی جمــع آوری داده هــا را شــامل مــی شــود. از آنجایــی کــه 

قــرار اســت، هــوش تجــاری بــه پیش بینــی بپــردازد و همچنیــن ضعــف هــا را بررســی 

ــه  ــان را بگویــد، مــی بایســت همــه اطالعــات ب ــد و در نهایــت دالیــل ســود و زی کن

درســتی در اختیــارش قــرار گیرنــد. بــرای ایــن کار نیــاز اســت تــا یــک پایــگاه یــا انبــاره 

داده، در شــرکت راه انــدازی شــود و همــه بخــش هــا بــا آن مرتبــط شــوند. یعنــی داده 

هــای همــه قســمت هــا در یــک مــکان مشــخص و ایمــن ذخیــره شــوند.

در ایــن پایــگاه، داده هــای پیشــین و فعلــی شــرکت بــه صــورت پاالیــش شــده و خــام 

ذخیــره مــی شــوند. تــا بعــدا در اختیــار تیــم پیــاده ســازی هــوش تجــاری قــرار گیرند.
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4- پــس از آنکــه داده هــا پاالیــش و ذخیــره ســازی شــد، نوبــت بــه مرحلــه آزمایشــی 

ــق  ــا دقی ــد، ت انجــام طــرح مــی رســد. متخصصــان هــوش تجــاری ســعی مــی کنن

تریــن فرمــول هــا و برنامــه هــا را بــرای آنالیــز اطالعــات اســتفاده کننــد، تــا نتیجــه 

مــورد انتظــار بــه دســت آیــد. امــکان دارد ایــن مرحلــه آزمایــش و خطــا چندیــن بــار 

تکــرار شــود تــا بــه نتیجــه دلخــواه و درســت برســند.

5- در آخریــن مرحلــه ایــن فراینــد، نتایــج بررســی هــا بــه همــان ترتیبــی کــه در مرحله 

اول مشــخص شــده بــود، بــه نمایــش در مــی آینــد. ایــن چرخــه همــواره ادامــه دارد و 

پیوســته اطالعــات بــه روز را نیــز بــه دیگــر داده هــا مــی افزایــد و بــه صــورت آنالیــن 

مــی تــوان اقــدام بــه دیــدن گــزارش هــوش تجــاری کــرد.
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مزایای استفاده از هوش تجاری

هــوش تجــاری بــرای هــر کســب و کار و تجــارت، مزایــای متعــدد و چــه بســا مختلفی 

دارد. در اینجــا بــه معرفــی چنــد مــورد از مزایــای مشــترک در بیشــتر کســب و کارهــا 

مــی پردازیــم.

گزارش دهی منظم

از آنجایــی کــه یــک ســازمان از بخــش هــای مختلفــی تشــکیل شــده، رییــس بــرای 

مدیریــت، یکپارچــه نیازمنــد بــه گــزارش دهــی منظــم همــه بخــش هــا خواهــد بــود. 

ایــن کار بــه صــورت دســتی و ماهیانــه مــی توانــد دشــوار و هزینــه بــر باشــد. هــوش 

ــزارش  ــد گ ــر بتوان ــان مدی ــر زم ــه در ه ــی آورد ک ــم م ــکان را فراه ــن ام ــاری ای تج

عملکــرد هــر بخــش را جداگانــه بررســی کنــد. همچنیــن گزارشــی کامــل مربــوط بــه 

عملکــرد کل مجموعــه را مــی توانــد بــه صــورت مســتمر ببینــد.

تسهیل در تصمیم گیری

از آنجایــی کــه داده هــای آمــاری در همــه زمینــه هــا همــواره در دســترس مدیریــت 

هســتند. بــا توجــه بــه هــر شــرایط مــی تــوان تصمیــم هــای هوشــمندانه ای گرفــت. 

اینکــه بــا چــه اشــخاص و چــه شــرکت هایــی همــکاری کنــد، چــه کاری باعــث زیــان 

ــای  ــزارش ه ــک گ ــه کم ــوان ب ــی ت ــت، را م ــود آورد اس ــزی س ــه چی ــود، چ ــی ش م
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سیســتم هــوش تجــاری دریافــت. همچنیــن پیشــنهادهایی دریافــت کــرد کــه چــه 

اقداماتــی باعــث ســود بیشــتر مــی شــوند!

در نهایــت ایــن گــزارش هــا بــه تصمیــم گیــری هــای اســتراتژیک ختــم مــی شــوند 

کــه بعضــا مــی تواننــد یــک شــرکت را موفــق یــا ورشکســته کننــد.

افزایش بهره وری

ــه  ــت، بلک ــز داده نیس ــا آنالی ــاری تنه ــوش تج ــه ه ــد، وظیف ــه ش ــه گفت ــور ک همانط

ــان آور  ــل زی ــایی عوام ــا شناس ــد. ب ــی کن ــخص م ــم مش ــان را ه ــود و زی ــل س عوام

موجــود در مجموعــه، مــی تــوان آنهــا را از چرخــه حــذف یــا اصالح کــرد. ایــن موضوع 

مــی توانــد جلــوی ضــرر بیشــتر را بگیــرد.

کاهش هزینه ها

نیــروی انســانی اضافــه یــا ناکارآمــد بیشــترین هزینــه هــای مالــی را بــرای شــرکت 

بــه بــار مــی آورد. از طرفــی بــا توجــه بــه پیشــرفت فنــاوری و دیجیتــال شــدن داده 

ــن داده هــا  ــدی ای ــرای رســیدگی و دســته بن ــرادی را ب ــد اف هــا، شــرکت هــا ناچارن

اســتخدام کننــد. پیــاده ســازی سیســتم BI مــی توانــد همــه ایــن هزینــه هــا و افــراد 

را حــذف کنــد و اطالعــات را بــا ســرعت و دقــت بســیار باالتــری دســته بنــدی کنــد.

13

https://modireweb.com


هوش تجاری چیست؛ چرا کسب و کارهای امروز به BI نیاز دارند؟

www.modireweb.com

افزایش کیفیت رقابت

رقابــت در هــر زمینــه ای وجــود دارد، تنهــا زمانــی از ایــن رقابــت هــا لــذت خواهیــد 

بــرد، کــه آمــار دقیقــی از ســود و زیــان و میــزان فروشــتان و همچنیــن پیــش بینــی 

هایــی از آینــده داشــته باشــید. اگــر بدانیــد کــه چــه کاری انجــام دهیــد، قطعــا رقابت 

ســالم ماننــد یــک بــازی هیجــان انگیــز خواهــد بــود.

 

 

معایب هوش تجاری

اســتفاده از سیســتم هــوش تجــاری بــه خــودی خــود عیبــی نــدارد، امــا برخــی عوامــل 

وجــود دارنــد کــه باعــث شکســت برخــی پــروژه هــای مبتنــی بــر هــوش تجــاری مــی 

. ند شو
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اطالعات غیر شفاف

از آنجایــی کــه همــه دانــش هــوش تجــاری دربــاره هــر ســازمان، بــه اطالعاتــی کــه 

بــه آن داده مــی شــود بســتگی دارد. عــدم ارائــه اطالعــات درســت مــی توانــد همــه 

ــات درســت  ــد ســعی شــود در دادن اطالع ــد. بای ــرو کن ــا اشــتباه روب محاســبات را ب

هیــچ کاســتی بــه عمــل نیایــد.

عدم همکاری با هوش تجاری

ــواره در  ــه صــورت مســتقل از هــم نیســتند و هم ــک ســازمان ب ــاری و ی هــوش تج

ــز داده هــای ســازمان،  ــا آنالی ــد. از آنجایــی کــه هــوش تجــاری ب ــا هــم ان تعامــل ب

راهکارهایــی را پیشــنهاد مــی دهــد، می بایســت در راســتای ســود بیشــتر، ایــن راهکار 

هــا را پیــاده ســازی کــرد، تــا در مراحــل بعــدی نتیجــه دلخــواه حاصــل شــود. حــال 

اگــر بخــش هایــی از ایــن ســازمان بــه ایــن داده هــا توجــه نکننــد و هماننــد ســابق 

عملکــرد اشــتباه خــود را داشــته باشــند، بــی شــک تمــام پیــش بینــی هــای هــوش 

تجــاری اشــتباه از آب در مــی آینــد.

دنبال نکردن اهداف

همانطــور کــه قبــال اشــاره شــد بــرای هــر پروژه هــوش تجــاری بایــد اهدافی مشــخص 
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کــرد. همــواره هــوش تجــاری آن اهدافــی کــه برایــش تعریــف شــده را دنبــال مــی کند 

ــد،  ــا تغییــر دهن ــد ی ــده بگیرن ــه اعضــای ســازمان آن اهــداف را نادی ــی ک و در صورت

دیگــر ایــن سیســتم BI درســت عمــل نخواهــد کــرد. بایســتی همــواره در باالتریــن 

ســطح اهــداف مجموعــه و هــوش تجــاری یکــی باشــند.

اشتباهات در پیاده سازی

سیســتم هــوش تجــاری مجموعــه ای از نــرم افزارهــا و الگوریتــم هــا را شــامل مــی 

شــود، اگــر هــر کــدام از ایــن برنامــه هــا بــه درســتی اجــرا نشــوند، مــی توانــد نتایــج 

گزارشــات کامــال اشــتباه باشــد. در مرحلــه آزمایــش بایــد بــه دقــت همــه ایــن مــوارد 

بــرای چنــد بــار بررســی شــوند.

عملکرد اشتباه بخش اجرایی

هــر تصمیــم گیــری و هدفــی نیــاز بــه اجــرا شــدن دارد تــا نتیجــه بدهــد. تیــم آی تــی 

یــا پیــاده ســازی هــوش تجــاری نمــی توانــد هــم پیشــنهاد بدهــد و هــم اجــرا کنــد. 

زمانــی ایــن پیشــنهادات بــه نتیجــه مــی رســند کــه توســط مدیــران ســایر بخــش هــا 

اجــرا شــوند. عــدم همــکاری بخــش هــای اجرایــی مــی توانــد یــک پــروژه را بــه مــرز 

شکســت برســاند.
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نداشتن برنامه ریزی

عــدم وجــود برنامــه ریــزی حتــی کوچکتریــن کارهــا را مــی توانــد بــا شکســت مواجــه 

کنــد. از آنجایــی کــه قــرار اســت اهــداف شــرکت بــا جدیــدت بیشــتری دنبــال شــوند 

نیــاز بــه یــک برنامــه ریــزی دقیــق و حســاب شــده اســت.

کم دانش بودن کارمندان

میــزان دانــش کارمنــدان یــک مجموعــه مشــخص مــی کنــد کــه چــه کاری درســت 

انجــام شــود یــا اشــتباه! از آنجایــی کــه هــوش تجــاری متدهــای جدیــدی ارائــه مــی 

دهــد، مــی بایســت کارمنــدان نیــز آمــوزش هــای الزم بــرای اجــرای آن را بــه دســت 

آورنــد. اگــر کارمنــدان بــا همــان دانــش قبلــی بــه کارشــان ادامــه دهنــد، نتیجــه ای 

بیشــتر از آنچــه کــه قبــال بــود حاصــل نخواهــد شــد.
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سخن پایانی

هــوش تجــاری مجموعــه ای از نــرم افزارهــا و ابــزار آنالیــز داده اســت، کــه بــا بررســی 

داده هــای یــک شــرکت مــی توانــد میــزان ســود و زیــان و دالیــل آن را مشــخص کند. 

از آنجایــی کــه آنالیــز داده هــا مــی توانــد مدیــران را در اتخــاذ تصمیــم هــای بســیار 

بــزرگ یــاری کنــد، شــرکت هــا نیازمنــد اســتفاده از چنیــن سیســتم هــای هوشــمندی 

ــاده ســازی هــوش تجــاری مــی بایســت، کل مجموعــه همــکاری  ــرای پی هســتند. ب

هــا و دانــش الزم را داشــته باشــد، در غیــر ایــن صــورت نتیجــه مــورد انتظــار حاصــل 

نخواهــد شــد.

شــما از چــه روشــی بــرای بررســی میــزان ســود و زیــان و پیــش بینــی بــازار کار خــود 

اســتفاده مــی کنیــد؟
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