ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ
ﻣﺸﺎھﺪه ارزشھﺎی واﻗﻌﯽ روش اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺠﺎری ﮐﺎر ﺳﺎدهای اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﺷﺮﮐﺖھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪمھﺎﯾﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫای ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ و ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪم ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻋﻤﺮ ﮐﺎرﮐﺮد اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ،روﻧﺪھﺎ و ﻓﻦآوری را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﺎرﮐﺮد از ﯾﮏ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ھﺸﺖ ﻣﺮﺣﻠﮫای ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﯿﻂھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدن اھﺪاف ﺗﺠﺎری در اﺑﺘﺪا ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺰارش دادن ﭘﺲ از رﺧﺪاد در اﻧﺘﮭﺎ.
در ﻧﻘﻄﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﺆاﻻﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪ
ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺮوری ھﺴﺘﻨﺪ:


ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دارد :اﻓﺮاد ،داراﯾﯽھﺎ ﯾﺎ دادهھﺎ؟



اﻓﺮاد ﯾﺎ داراﯾﯽھﺎ از ﭼﮫ ﻧﻈﺮی ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ھﺴﺘﻨﺪ؟



ﭼﮫ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻠﮫ ﮐﻨﻨﺪ؟



ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﮫای ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد؟



ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻠﮫای ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟



ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﯾﺎ اﺧﺘﻼل در ﺗﺠﺎرت ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﯾﮏ ﺑﻼی ﻃﺒﯿﻌﯽ(؟



ﭼﮫ ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﯾﺎﺑﻨﺪ ﯾﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﯾﮏ اﺗﻔﺎق
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد؟



ﻓﻦآوری اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ؟

اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ در ﻋﻤﻞ
اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﮐﻠﯿﮫ ﺷﮭﺮھﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺷﮭﺮی ﮐﮫ ﺟﺎدهھﺎی
ﺷﻠﻮﻏﯽ داﺷﺘﮫ و ﺑﺎ رﺷﺪی ھﻔﺖ درﺻﺪی ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورده ،از ﯾﮏ روش اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ
دورﺑﯿﻦھﺎی روز و ﺷﺐ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎﻻ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺿﺎﻓﯽ و ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﮐﺎرﮐﺮدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  99.9ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ و در ﻃﻮل دورهای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  270درﺻﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪش ﺑﺪون ﺗﻌﺪاد درﺳﺘﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان راه ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﮭﯿﺰاﺗﯽ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ
اﺑﺰارھﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻋﯿﺐ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺜﺎلھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ،اﺟﺮای ﻣﺪل اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﮐﺎری ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﮫھﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫﺳﺎزی ﻓﻦآوریھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺻﺮف از اﻣﻮال ﺑﮫ راھﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرآﻣﺪی ،ﺑﮭﺮهوری و ﺳﻮددھﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻦآوریھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ و اھﺪاف ﮐﺎرآﻣﺪی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دھﯿﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاھﺪ روﻧﺪی
اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.

