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 مديريت اطالعات و رايانه

 :مدير در هر سازمان، مديريت پنج منبع اصلي را بر عهده داردكه عبارتند از

 كاركنان•

 مواد•

 )شامل تسهيالت و انرژي(ماشين آالت •

 پول•

 )شامل داده ها(اطالعات •



 ...)ادامه( مديريت اطالعات و رايانه

به منظور استفاده از  منابعاين مديريت كارآمد ، كار مدير

چهار منبع اول . استاهداف سازماني آنها در دستيابي به 

، در مشهودندبوده و لمس  داشته، قابل فيزيكي ،وجود

بوده و منبع اطالعات نامشهود حالي كه منبع پنجم يعني 

مديران با استفاده از منابع فيزيكي را . اداركي ناميده مي شود

 ).125،ص 1969هپمن، (مديريت مي كنند 



 عالقه داشتن به مديريت اطالعات

به توجه روز افزوني طي سالهاي اخير، مديران به دو دليل 

 : مديريت اطالعات مبذول داشته اند

 پيچيدگي روز افزون فعاليتهاي كسب و كار•

 .بهبود توانمنديهاي رايانه•



 افزايش پيچيدگي فعاليتهاي كسب و كار

همواره پيچيده بوده است ولي امروز از هر زمان ديگري كسب و كار 

تاثيرات اقتصاد بين   ضهمه سازمانها در معر. شده استپيچيده تر 

فناوري كسب و كار . مي كنند رقابتبوده و در بازار جهاني  الملل

پيچيده تر مي شود و چهارچوبهاي زماني براي اقدامهاي مديريتي 

كوتاهتر مي گردد و محدوديتهاي اجتماعي در قالب تقاضاي مشتريان 

هر يك از . براي محصوالت و خدمات كيفي تر و ارزانتر وجود دارد

 .اين آثار بر پيچيدگي كسب و كار مي افزايد



 بهبود توانمنديهاي رايانه

به سبب داشتن  1950،1960غول پيكر دهه هاي رايانه هاي  

شده اند سرعت اندك و اندازه بزرگ از صحنه خارج 

 و تنها كارشناسان سخت افزار با آنها سروكار خواهند داشت 



 ...)ادامه( بهبود توانمنديهاي رايانه

تماس مستقيم با سخت افزار در گذشته كاربران هرگز در 

واز اين امر راضي بودند ودر بيشتر موارد قرار نمي گرفتند 

استفاده كنندگان خروچيهاي رايانه حتي نحوه كار با آن را نمي 

 .دانستند و برخي از يادگيري آن نيز هراس داشتند



 ...)ادامه( بهبود توانمنديهاي رايانه

امروزي از طريق رايانه هاي شخصي يا از سوي ديگر، كاربران 

در شبكه  كارخود، ساير رايانه هاي موجود ريزپردازنده هاي دفتر 

نه تنها رايانه در دسترس همگان قرار دارد بلكه طرز كار . با هم مرتبطند

با آن نيز هر روز سهلتر مي شود كاربران امروزي ديگر رايانه را يك 

وسيله ويژه به شمار نمي آورند بلكه به آن به عنوان يك ابزار كار 

 .ضروري مانند ميز و صندلي و تلفن نگاه مي كنند



 :بعد زمان  .1
 است ارائه شوند اطالعات بايد هنگامي كه به آنها نياز: دسترسي به موقع نياز 

 اطالعات بايد به روز شود: به هنگام بودن 
 اطالعات در هر باري كه به آنها نياز است بايد ارائه شوند  : فراواني 

 اطالعات زماني مي توانند براي زمان گذشته ، حال ، آينده ارائه شوند: دوره زماني 

 :بعد محتوا . 2
 بايد عاري از اشتباه باشد اطالعات: صحت 

 مرتبط  با اطالعات مورد نياز براي يك موقعيت خاص باشد:  مربوط بودن
 همه اطالعاتي كه مورد نياز است بايد فراهم شود  : كامل بودن 

 فقط اطالعاتي كه مورد نياز است بايد ارائه شود:مختصر بودن 
اطالعات مي تواند قلمرو يا گستره وسيع يا محدودي داشته باشند يا بر عوامل داخلي يا حخارجي متمركز  : قلمرو 
 باشد  

 اطالعات مي تواند عملكرد را به وسيله اندازه گيري فعاليت هاي انجام شده ، نشان دهد: عملكرد 
 :بعد شكل . 3

 بايد به شكلي ارائه شوند كه به راحتي قابل درك باشند اطالعات: صريح و روشن بودن 
 اطالعات مي تواند به صورت خالصه ارائه شود:  خالصه بودن

 اطالعات مي توانند در يك توالي از قبل تنظيم شده قرار بگيرد: منظم 
 اطالعات مي توانند به صورت توصيفي  يا عددي يا نموداري ارائه شود  : شكل ارائه 

 ويژگي هاي اطالعات با كيفيت: جدول 



 جزئيات ساختار سيستم هاي اطالعاتي
 

 افرادي و ها داده پردازش هاي رويه – ها داده – اطالعات فناوري شامل
 .مكنند پردازش و آوري جمع را ها داده كه است

 مدلي از سيستم هاي اطالعاتي: نمودار    

 كنترل
 تصميم گيرندگان

 خودكار كنترل

 پردازش 
 برنامه ها

 افراد
 تجهيزات

 ذخيره
 

 )ستاده ها(خروجي
 :ها  راه حل

 گزارش ها
 محاسبات
 راهكارها

 صداها

 )داده ها(ورودي ها 
 :سازماني  مشكالت

 داده 
 اطالعات

 دستورالعمل ها
 فرصت ها



 اهداف و مزاياي سيستم هاي اطالعاتي
جمع آوري و ذخيره اطالعات بدست آمده از منابع مختلف در قالبي  •

 منسجم و يكپارچه

 متقاضيان اطالعاتپاسخگويي سريع به نيازهاي اطالعاتي قابليت •

 امكان تبادل اطالعات بين مراكز مختلف•

 امكان تهيه و ارائه گزارشات مقايسه اي  •

فراهم كردن ابزار اطالعاتي الزم به منظور برنامه ريزي و تصيم گيري  •

 سريع و آسان  

 



سيستم هاي اطالعاتي و سيستم هاي اطالعاتي 
 مديريت

است كه سيستم اطالعات مديريت سيستمي يكپارچه و مبتني بر رايانه 

عناصر اصلي . اطالعات الزم براي حمايت از عمليات و تصميم گيري را فراهم ميكند 

 :اين سيستم عبارتند از 

 كاربرتعداد زيادي براي خدمت به  يكپارچهسيستمي  -1

سيستمي رايانه اي كه نرم افزارهاي اطالعاتي را از طريق پايگاه اطالعات به هم  -2

 مي كند مرتبط 

 پاسخ ميدهد ماشين كه به جستجوهاي فوري و موقتي  –رابط بين كاربر  -3

 ارائه اطالعات به تمام سطوح مديريتي  -4

 پشتيباني از عمليات و تصميم گيري  -5

 



همانطور كه در نمودار زير نشان داده شده است سيستم هاي اطالعاتي در واقع يك سيستم 

 :  بين رشته اي است كه متاثر از رشته هاي مختلف زير مي باشد 

MIS 

تئوري 
 سازمان

 علم رايانه

تحقيق در 
 عمليات

وانشناسير  
زبان 

 شناسي

علوم 
 سياسي

جامعه 
 شناسي

 ارتباط سيستم هاي اطالعاتي با سيستم هاي ديگر 



 ) : 2000تا دهه  1990دهه ( سيستم هاي الكترونيك و كسب و كار الكترونيك  -

 سيستم هاي تجارت الكترونيك -

 كسب و كار الكترونيك -

 ) : 90تا  80دهه ( سيستم هاي پشتيباني از راهبردها و كاربران -

 سيستم هاي اطالعاتي مديران ارشد-

 سيستم هاي خبره-

 سيستم هاي اطالعات استراتژيك-

 ) : 80تا  70دهه ( سيستم هاي پشتيباني تصميم -

 )اس . اس . دي ( سيستم هاي پشتيباني تصميم -

 پشتيباني ويژه از فرايند تصميم گيري مديريتي-

 ) : 70تا  60دهه ( سيستم هاي گزارشات مديريت -

 سيستم اطالعات مديريت-

 مديريت ارائه اطالعات ويژه جهت پشتيباني از تصميم گيري-

 ) : 60تا  50دهه : ( سيستم پردازش داده ها -

 سيستم هاي پردازش الكترونيكي عمليات-

 سيستم هاي حسابداري سنتي-

روند بكارگيري سيستم هاي اطالعاتي در  
 سازمان 



وجود دارد ، در  اينجا به برخي از آنها اشاره مي فناوري اطالعات مختلفي از  تعاريف

 :كنيم 
فناوري اطالعات شامل هرگونه تجهيزات ، سيستم يا زير سيستم هايي از تجهيزات است •

داده ها ... و كه به طور خودكار جهت دستيابي ، ذخيره سازي ، دست كاري ، مديريت 

 .بوسيله موسسات اجرايي بكار گرفته ميشود مي باشد يا اطالعات 
فناوري اطالعات تركيبي از نرم افزارها و سخت افزارهاي رايانه اي، ارتباطات از راه •

 .است دور ، اينترنت و فناوري هاي ارتباط ديگر 

فناوري اطالعات شامل نرم افزارها و سخت افزارهايي است كه توسط سيستم هاي اطالعاتي بكار گرفته مي 

 .شوند 

 .دو ديدگاه كلي در مورد فناوري اطالعات وجود دارد

 فناوري اطالعات 



كانون اصلي توجه سيستم هاي اطالعاتي، فناوري  

 .  اطالعات نيست

فناوري اطالعات مجموعه اي از ابزارهايي است كه بلكه 

در عمل ، افراد  . را فراهم مي كند امكان كاركردن با اطالعات 

و اطالعات هستند كه مهم ترين منابع سيستم هاي اطالعاتي را 

 .تشكيل ميدهند ، نه فناوري اطالعات 

نمودار زير ارتباط بين سيستم ها و فناوري هاي اطالعاتي و سيستم 
 :هاي كاري را نشان مي دهد 

 سازمان

 سيستم كاري

سيستم هاي 
 اطالعاتي

فناوري 
 اطالعات

 محيط كسب و كار

سيستم هاي اطالعاتي و فناوري 
 اطالعات



 دانش مديريت

تشريح دو نوع دانش كه در استفاده از ارموز واژه سواد براي 

يك نوع دانش، سواد كليدي دارند به كار مي رود رايانه نقش 

در به كارگيري اطالعات از رايانه است و ديگري سواد استفاده 

 .دستيابي به هدفهاست



 سواد استفاده از رايانه

نه كه براي انجام تقريباً هر گونه وشيقه اي در ادانش كار با راي

.  دنياي امروز ضرورت دارد سواد كار با رايانه ناميده مي شود

شناسايي قوتها  اين دانش شامل شناخت واژگان رايانه، 

 .و مانند آن است وضعفهاي رايانه، توان استفاده از رايانه



 سواد استفاده از اطالعات

سواد استفاده ، مدير امروزي بايد شناخت رايانهگذشته از  

يك از مراحل فراگرد حل مساله بوده و   در هر از اطالعات

اين كه اطالعات را از كجا مي توان به دست آورد و چگونه 

 .آن را با ديگران در ميان گذاشت



 سواد استفاده از اطالعات

مديري . سواد استفاده از اطالعات وابسته به سواد رايانه نيست
ممكن است سواد استفاده از اطالعات را داشته باشد 

اهميت . ولي سواد استفاده از رايانه را نداشته باشد

آن  بسواد اطالعات بيش از سواد كار با رايانه است ولي مطلو

 .است كه مدير هر دو سواد را توامان داشته باشد



 تكامل سيستمهاي مبتني بر رايانه

كسب و كار بر پردازش در عرصه به كارگيري رايانه تالشها در  نخستين•

بعدي بر اطالعات و حمايت از تصميم  تالشهاي . متمركز بوده استداده ها 

 .تاكيد داشته استگيري 
 

امروز، ارتباطات و مشورت بيشترين توجه كارشناسان را به خود جلب  •

 .كرده است



How Does IT Impact Organizations? 

• IT reduces the number of middle managers. 
• IT changes the manager’s job. 
• IT impacts employees at work. 

 



Importance of Information 
Systems to Society 

• IT Affects Our Quality of Life 
• Robot Revolution on the Way 
• Improvements in Healthcare 
 



 فناوري اطالعات   و نقش آن در  كسب و كارهاي امروزي

سازمانها و بنگاه ها در ارتباط با فناوري اطالعات و سيستمهاي  •

 اطالعاتي

 سيستمهاي اطالعاتي به عنوان محصول و مبناي كسب وكار•

 اطالعات به عنوان محصول و مبناي كسب و كار•

 سيستمهاي اطالعاتي و فناوري اطالعات به عنوان استراتژي و هدف•

سيستمهاي اطالعاتي و فناوري اطالعات به عنوان توانمندساز و تسهيل  •

 كننده



 سيستمهاي اطالعاتي و زنجيره تأمين 
)زنجيره ارزش اطالعات(  

تأمين كنندگان مواد  اليه فيزيكي
 اوليه

 مشتري )داخل سيستم(توليد 

 اليه اطالعات
اطالعات تأمين  

كنندگان و اطالعات 
 مواد اوليه و سفارشات

اطالعات مرتبط با 
توليد، (داخل سيستم 

 ...)  مالي، توزيع و 

اطالعات بازار و 
 مشتريان

سيستمهاي 
 اطالعاتي

سيستمهاي سفارش 
دهي، ارزيابي تأمين  

 ...كنندگان و 

سيستمهاي اطالعات 
در حوزه (مديريت 

 )هاي مختلف

سيستمهاي مديريت 
ارتباط با مشتري،  

 ...فروش و 



 سيستمهاي اطالعاتي مختلف  در درون سازمان 

 

 مديران

 استراتژيك 

 مديران مياني  

 مديران عملياتي

 

 )ESS(سيستمهاي پشتيبان مديريت عالي 

 

 )DSS(سيستمهاي پشتيبان تصميم 

 )MIS(سيستمهاي اطالعات مديريت 

 )TPS(سيستمهاي پردازش تراكنش 

 مثل سيستمهاي حسابداري، 

 ...سيستمهاي توليد، سيستمهاي فروش و



ناشي از  سيستمهاي اطالعاتي در بنگاه ) سود(فوايد 
 هاي اقتصادي

 كاهش هزينه 

 )انواع سيستمهاي اتوماسيون(كاهش هزينه هاي عملياتي •

سيستمهاي مديريت گردش كار، شناسايي (كاهش هزينه هاي ارتباطات •

 ...)پيمانكار و مشاور، اتاقهاي گفتگو، كنفرانسها و نشستهاي از راه دور و 

سيستمهاي حقوق و دستمزد،  (كاهش هزينه فرايندهاي پشتيباني •

 ...)سيستمهاي اطالعات منابع انساني و 

شبكه هاي اطالعاتي، سيستمهاي شبيه  (كاهش هزينه هاي تحقيق و توسعه •

 ...)سازي و 

 ...)سيستمهاي ارزيابي عملكرد و (كاهش هزينه هاي كنترل و نظارت •



ناشي از  سيستمهاي اطالعاتي در بنگاه ) سود(فوايد 
 ...)ادامه(هاي اقتصادي 

 افزايش درآمد•

 توسعه بازار هدف و مشتريان•

 تسهيل در اشتراك منابع با ساير بنگاه ها•

 توليد و ارائه محصوالت مبتني بر فناوري اطالعات •

 افزايش حجم توليد با استفاده از فناوري اطالعات   •

افزايش ارزش افزوده با باال بردن كيفيت محصوالت و ارائه محصوالت •

مطابق با سليقه مشتري با استفاده از سيستمهاي مديريت ارتباط با مشتري  

 و كنترل كيفيت



نمونه هايي از  كاهش هزينه ها با استفاده از  سيستمهاي 
 اطالعاتي و فناوري اطالعات   

هزينه با ساتفاده از فناوري   هزينه در سيستم سنتي فرآيند
 اطالعات

 سنت 13 دالر 1,08 بررسي مانده حساب يك بانك

 سنت 80 دالر 15 پردازش سفارش يك مشتري

 دالر 5تا  0,1از  دالر 45تا  10 پاسخ دادن به مشتري

 دالر 10كمتر از  دالر 100 خريد و فروش سهام

 20دالر و بيش از  36 مالي پردازش يك گزارش
 روز 3و  دالر 8تا  4 روز

 دالر 0,25تا  0 دالر 10تا  0,75 فرستادن يك بروشور تبليغاتي

 دالر 1,1تا  0,65 دالر 120بيش از  از كاركنان   اصالح سابقه يكي



ضررهاي احتمالي سيستمهاي اطالعاتي در بنگاه هاي 
 اقتصادي

ضرر ناشي از عدم استفاده از سيستمهاي اطالعاتي پس از ايجاد و پياده •

 سازي

 ضرر ناشي از مشكالت ايجاد شده در سيستم•

 ضررهاي ناشي از مشكالت ساختاري و طراحي سيستم•

 ضررهاي ناشي از مشكالت نرم افزاري و تكنولوژيك•

 ضررهاي ناشي از مشكالت امنيتي•

 ضررهاي ناشي از خطاي انساني يا ايجاد عمدي خطا در سيستم•



نمونه هايي از  ضررهاي ناشي از   استفاده نادرست 
 ازسيستمهاي اطالعاتي

 ضرر و علت آن شركت يا مجموعه سال

سيستم خريد پس از راه اندازي مورد استفاده قرار   فورد موتور 2004
 ميليون دالر 400با هزينه حدودي  نگرفت

2003-2004 AT & T 
در به روز رساني دچار  سيستم مديريت ارتباط با مشتري 

ميليون دالر هزينه به شركت تحميل   100مشكل شد و 
 نمود

دالر هزينه   ميليون 170سيستم خريد جديد پس از  مك دونالد 2002
 متوقف شد

ميلون   445از دست رفتن باعث CRMمشكل در سيستم  سيگنا 2002
 دالر شد

سيستم مديريت زنجيره ارزش  شده در  مشكل ايجاد نايك 2001
 دالرشد ميليون 100باعث هدر رفتن 

2001 Kmart ميليون   130 سيستم مديريت زنجيره ارزش پس از هزينه
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 (Information Architecture)معماري اطالعات 



 انواع اصلي سيستمهاي اطالعاتي
: سيستمهاي پردازش تراكنش   

Transaction Processing Systems (TPS) 
 سيستمهاي اداري:

Office Automation Systems (OAS) 
 سيستمهاي مبتني بر دانش:

Knowledge Work Systems (KWS) 
 سيستمهاي اطالعات مديريت:

Management Information Systems (MIS) 
 سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري:

Decision-Support Systems (DSS) 
 سيستمهاي اطالعات مديران ارشد:

Executive Information Systems (EIS) 
 



 نوع اصلي سيستم هاي اطالعاتي 6 
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 فناوريهاي اصلي حمايت از تصميم
 

 )DSS(سيستم حمايت از تصميم -1
 )  GDSS(سيستم حمايت از تصميم گروهي -2 

 )  ESS(سيستمهاي اطالعات مديريت عالي -3
 )  ES(سيستمهاي خبره -4
 )ANN(شبكه هاي عصبي مصنوعي -5



 تعيين چهارچوبي براي حمايت از تصميم
 

قابل  (ساختار يافتهفرايندهاي تصميم گيري شامل سه نوع تصميمات •
غير قابل برنامه  (ساختار نيافته ، نيمه ساختار يافته،)برنامه ريزي

 .است)ريزي
كنترل  ، يكژاسترات فعاليتهاي مديريت نيز شامل سه قسمت برنامه•

از تركيب اين تصميمات  .مي باشد كنترل عملياتي، مديريت
وفعاليتها حالتهاي مختلفي بوجود مي ايد كه براي هر حالت يك يا چند  

براي مثال زمانيكه تصميم از نوع .سيستم اطالعاتي جوابگو مي باشد
جوابگو است يا   MIS ،OR ،TPS ،DPساخت يافته باشد سيستمهاي 

 .مناسب ميباشد DSSاگر نيمه ساخت يافته باشد 



 
 فناوريهاي اصلي حمايت از تصميم



 )GDSS(سيستم حمايت از تصميم گروهي

تصميمات اصلي سازمان توسط گروهها حجم زيادي از •
وري يك گروه در يك مكان آنجاييكه گردآ گرفته ميشود از

و زمان معين مشكل وهزينه بر است و بر گزاري اين جلسات 
نتايج تصميم گيريها در  گروهي نيز زمان زيادي را ميطلبد و

 .است حد متوسط
استفاده مي ) IT(از فناوري اطالعاترفع اين مشكالت براي •

سيستمهاي حمايت از شودكه عنوانهاي مختلفي مانند 
 .را دارا مي باشد تصميم گروهي



 
 (ESS) سيستم اطالعات مديريت عالي

•ESS  پاسخگويي به سيستمي رايانه محور كه به منظور
اجرايي طراحي گرديد و به  نياز هاي خاص مديران

آن  نمودار،گزارشات و شكل هاي مختلف صورت 
 را پشتيباني مي كند



اين سيستمها براي اهداف زير بوجود 
 آمده اند

    ايجاد ديدگاهي سازماني از عمليات سازمان  -1
ايجاد يك واسطه نزديك به كاربر در انواع سبكهاي  -2 

 تصميم فردي
 تهيه كنترلهاي كارا وبه موقع -3 
 دسترسي سريع به اطالعات دقيق -4 
 متمايز، فشرده ودنبال كردن داده ها واطالعات حساس-5 
  تعيين مسائل -6 

 



 (ES) سيستمهاي خبره
خبرگي وتخصص از فرد متخصص در اين نوع از سيستم، •

اين دانش در كامپيوتر ذخيره مي . به كامپيوتر منتقل مي شود 
. شود واستفاده گر را درنحوه حل يك مساله راهنمايي مي كند

عمل استفاده ازيك سيستم خبره را مشورت مي نامند كه 
مي باسيستم خبره براي راهنمايي مشورت استفاده كننده 

ميتواند مانند يك متخصص به خوبي  ES و همچنين .كند
 . استنباط كند وبه نتيجه مناسبي برسد



 مثال
سيستم مشاور حمل و نقل حاوي اطالعات است كه معموال    

كاركنان حمل و نقل چندين ماه طول مي كشد آن را فرا 
 ميگيرند

كاركنان تازه كار خيلي سريع به كار   ESبا استفاده از سيستم
 .خود مسلط ميشوند

در ضمن، هنگامي كه كاركنان با تجربه ارتقا پيدا مي كنند و يا 
تمام اطالعات آنها از بين نمي ,اداره خود را ترك مي كنند

  رود



 (ANN) شبكه هاي عصبي مصنوعي
در فناوريهاي قبلي از اطالعات و دانش موجود در كامپيوتر •

كه از افراد متخصص گرفته ميشود استفاده مي كرديم ولي 
چون دسترسي به اطالعات به سادگي امكان پذير نيست تصميم 
گيرندگان بايد از تجربه هاي خود در شرايط گوناگون گذشته 

در اين سيستم كامپيوتري امكان يادگيري از .استفاده كنند 
تجربه هاي گذشته وجود دارد وبه اين طريق مسايل حل 

 .ميشود



 موارد استفاده شبكه عصبي
)  بمب، مواد مخدر(از شبكه عصبي در سيستم هاي  تشخيص•

 .استفاده مي كنيم
همچنين در پزشكي براي تشخيص اعتياد فرد به مواد مخدر، •

 ..........بررسي بافت ها براي تشخص سرطان و 
در محيط هاي كسب و كار از آن براي تعيين ميزان اعتبار و يا  •

 تغيير نرخ بهره در وام ها و يا آميخته بازار يابي استفاده مي شود



 
 

Artificial IntelligenceFigure  
 

• The Major Elements of Artificial Intelligence 
 



 (EIS) سيستم اطالعات مديريت عاليتعريف 

(Executive Information Systems) EIS 
  خاص هاي نياز به منظورپاسخگويي به كه محور رايانه سيستمي
 و نمودار،گزارشات صورت وبه گرديده طراحي اجرايي مديران

 .كند مي پشتيباني را آن مختلف هاي شكل



 EISتعريف ديگري از 
 

 از را استراتژيك اطالعات بندي طبقه و تامين ي وظيفه ها سيستم اين•
   .دارند برعهده سازمان بيرون

 
 مطابق و كنند مي آوري جمع سازمان بيرون از را اطالعات ها، سيستم اين•

 مي قرار ارشد مديران دراختيار سازمان استراتژيك وظايف و اهداف با
 .دهند

 
 طريق واز هستند بروب مبتني عمدتاً ها سيستم اين كنوني شرايط در•

 قرار مديران اختيار ودر كرده آوري جمع را جستجواطالعات موتورهاي
 .دهند مي

 



 (EIS) سيستمهاي اطالعات مديران ارشد
 

 انبوهي از داده هاي داخلي و خارجي: اطالعات ورودي
 ترسيم، شبيه سازي، تعامل: پردازش

 طرح ها، پاسخ به پرس جو: اطالعات خروجي
 مديران ارشد: كاربران



   .باشد مي آسان آن از استفاده كه است اين سيستمها اين ويژگي مهمترين -
  هاي داده بخواهند هرگاه مديران حال عين در اما كند مي ارائه را جامع و كلي اطالعات -

 منابع بايد كارآمد سيستم يك لذا .شوند وارد نيز جزئيات در بتوانند  بايد ببينند را بيشتري
   .كند هماهنگ يكديگر با را ها داده مختلف

 .است ضروري و حياتي خيلي اطالعات بودن بموقع -
  مختلف، منابع از ها داده دريافت ارشد مديريت اطالعات سيستم يك اصلي هدف -

 استفاده تا است جامع شكلي به حاصل اطالعات نمايش و آنها نمودن سازگار و هماهنگ
 .باشد آسان ازآنها

  نشان را رقبا فعاليتهاي از اي خالصه و سازمان عملكرد از دقيقي تصوير ارشد مديران به -
 .دهد مي

  از را سازمان درون از الزم اطالعات و ميكنند استفاده سازماني برون اطالعات از -
  .كند مي دريافت MIS , TPS سيستمهاي

 EISويژگي هاي يك 



 
.براي مديران ارشد طراحي مي شوند. 1  
 

.استفاده ازآن آسان است . 2  
 

.امكان داشتن اطالعات دقيق . 3  
 

.پشتيباني از داده هاي خارجي . 4  
 

.اثر بخشي در شرايطي كه ميزان عدم اطمينان باال مي باشد. 5  
 

.داشتن نگاه به آينده . 6  
  
 

 EISويژگي هاي ديگر  



ارائه ديدگاه جامع از سازمان. 1  
 

پشتيباني از برنامه استراتژيك. 2  
 

پشتيباني از سازماندهي و تأمين نيروي انساني در بلند مدت. 3  
 

پشتيباني از كنترل استراتژيك. 4  
 

حمايت از مديريت در شرايط بحراني. 5  

EIS قابليت هاي 



   
كه توان بالقوه فعاليت هاي آينده را نمايان سازد و راهبردهاي تجاري معتبر سيستمي -1

 .  ديگر را نشان دهد
 

كه داراي اطالعات مناسب و مرتبط براي كسب بينش تجاري و نمايانگر محيط سيستمي -2
 .  بيروني كار باشد

 
كه ارائه كننده اطالعات براي پشتيباني از تصميمات تجاري و موقعيت هاي سيستمي  -3

 .  تصميم گيري باشد
 

 .كه با اطالعات خود، كيفيت تصميم گيري را ارتقا دهدسيستمي -4
 

 
 

خواستهاي مديريت ازسيستم هاي اطالعات    
 ازمديريت عبارتند 



نياز مديريت عالي به اطالعات مرتبط با تغييرات سريع اوضاع تجاري و 
. دگرگوني هاي درون محيط بازار، هميشه بايد مورد مالحظه قرار گيرد

تجارب و دانش موجود درباره كيفيت كاربرد اطالعات توسط مديران نشان 
مي دهد كه مقامات ارشد در سلسله مراتب مديريت، درباره روابط تجاري 

مديران تجاري نيازمند اطالعات كليدي  . بيروني به اطالعات بيشتري نياز دارند
درباره عملكردها و دستاوردهاي تجاري مرتبط با مقايسه جايگاه رقباي 

سرشناس، اطالعات نشانه اي درباره تغييرات عام و خاص، و سمت و سوي 
 .  حركت بازار هستند

 

 نياز مديريت عالي به اطالعات بيروني 



  Signal Informationاي نشانه اطالعات 
مفهوم اطالعات نشانه اي در اينجا اشاره به اطالعات غيررسمي 

دارد كه بين شبكه كارپردازان، رقباي تجاري، مشتريان، 
مشخصه . تحليلگران و ساير دست اندركاران مبادله شده است

اصلي اطالعات نشانه اي اين است كه نوعاً، بدون تعقيب 
قانوني، در يك شبكه خصوصي متشكل از كساني كه به 

يكديگر اطمينان دارند، مبادله مي شود و اختصاصي باقي مي 
اطالعات جديدي كه در سمينارها و كنفرانس ها، هنگام . ماند

گفتگو با سخنرانان، شركاء يا عرضه كنندگان به دست مي آيد 
. نمونه هاي واقعي از اينگونه اطالعات اختصاصي هستند  

 



 مالي و سياسي/ جهت گيري هاي اقتصادي -1
   

 تحقيق و نوآوري هاي فن آوري-2
   

 اوضاع تجاري، براي اهداف اوليه و ثانويه در سطوح بازار-3
   

 فعاليت هاي رقبا-4
   

 فرصت ها و تحركات جديد و بازارهاي بالقوه-5
   

 كيفيت استفاده محصول توسط مشتريان-6
   

بايد در مورد موقعيت هاي حال و آينده بازار، براي مديران تجاري، نقش EISدر نتيجه -7
 . پشتيبان را ايفاء كند

مديران تجاري در زمينه هاي زير به 
 اطالعات نياز دارند



 اهميت كيفيت اطالعات 
به معناي واقعي بر كيفيت  EISتجارب حاصل از سيستم اطالعاتي سنتي و  -

 .اطالعات به عنوان يك عامل مهم موفقيت براي مديران  تأكيد دارد
  

موفقيت آميز بودن اجرا وبهره برداري از يك سيستم اطالعات مديريت  -
بستگي به همراهي وهماهنگي دو عامل فرآيندها و گرد آوري اطالعات به  

 .صورت خودكاردارد
 :فرايند ترسيم نقشه اطالعات در سازمان بايد

 
 چگونگي استفاده از اطالعات را درون سازمان :الف

 نيازمندي هاي مديريت ارشد به سيستم اطالعات را تعيين كند:ب



هنگام  . كيفيت اطالعات ارتباط تنگاتنگي با ارزش اطالعات دارد
 : بازيابي كيفيت اطالعات، نهايتاً عوامل زير تعيين كننده خواهند بود 

 
 تناسب  -
 اعتمادپذيري   -
 اعتبار   -
 معنابخشي در طول زمان  -
 كامل بودن  -
 دقت  -
 زيبايي گرايي  -
 به هنگام بودن -

 كيفيت اطالعات چيست؟ 



 
 

آشنايي با منابع اطالعات  -  
 

روش شناسي، نظير مطالعات تحقيقي بازار  -  
 

روش هاي پردازش اطالعات -  
   

كاربرپسند بودن عناصر اطالعات  -  
 

پيچيدگي مشكلي كه بايد حل شود  -  
 

سطح تشخيص كاربر -  

از يك سو، ارزش اطالعات بستگي به جنبه هاي كيفيت 
 اطالعات دارد و از سوي ديگر به مفاهيمي همچون



 
آيا تعريف عوامل ارزشي به كار رفته در تحليل هاي ارزيابي كامالً روشن است و مديريت  ارشد واقعاً با -1

 درك متعارف از عواملي كه بر نتايج چنين تحليل هايي موثرند، موافق است؟ 
 

مانند نقاط ضعف اطالعات (چه نقاط ضعفي را در اطالعاتي كه گردآوري كرده ايم، مشاهده مي كنيم، -2
؟ )مربوط به اروپاي شرقي سابق  

 
آيا مواد اطالعاتي كه در آمار داد و ستد بين المللي ارائه شده، بر اساس استانداردهاي بين المللي ارائه -3

شده، بر اساس استانداردهاي بين المللي هماهنگ شده يا از يك منبع به منبع ديگر، اختالف قابل  
 مالحظه اي وجود دارد؟ 

 
موسساتي كه داراي منابع اوليه براي عرضه نتايج تحقيقات بازار به صورت پايگاه هاي اطالعاتي باز و -4

عمومي هستند، كدام ند؟ آنها چه انگيزه هايي در ارائه و نشر يافته هايشان دارند؟ از چه منابع اطالعاتي 
 اوليه اي استفاده كرده اند؟ 

 
پيامدهاي بازيابي اطالعات كليدي درباره اختالف در يك شركت خاص چيست و بر اساس كدام منبع -5

 اطالعاتي، آن را مستند ساخته ايد و يا مورد استفاده قرار مي دهيد؟ 

موضوعات وسواالت اساسي كه در راستاي گردآوري و عرضه 
 اطالعات حساس قابل طرح باشد عبارت اند از



 
اطالعات بازيابي شده در يك كاوش، اغلب توسط افرادي با انگيزه معين ـ شناخته يا ناشناخته ـ براي  -

. انتشار آن اطالعات خاص، پردازش شده است  
 

.داده ها و اطالعات تا حدودي هدفدار توليد شده است تا مثالً در بازار ابهام و سردرگمي ايجاد كند -  
   

. ارائه اطالعات تحت تأثير مسائل سياسي، مالي، گرايش هاي اقتصادي و ارزش ها قرار گيرد -  
 

بازار اطالعات كماكان تحت سلطه تهيه كنندگان نيمكره غربي است كه بر مبناي تعريف مسائل و  -
موارد الهام از ساير نقاط جهان محدود است . مشكالت، منابع اطالعات و بازار اطالعات خودشان هستند

. و محتواي اطالعات ممكن است سانسور شده باشد و از جهت ديگر براي مقاصد تجاري مناسب نباشد  
 

آگاهي كامل از مسائل موسسات و افرادي كه گزارش تحليل هاي بازار، اطالعات امور تجاري و  -
. مربوط به داد و ستد را منتشر مي سازند بسيار ضروري و اساسي است  

هميشه هنگام گردآوري و به كارگيري از اطالعات دريافتي از بيرون و پايگاه  
آگاهي از اينگونه مسائل مهم، متضمن . هاي اطالعاتي باز، تله هايي وجود دارد

 اين واقعيت است كه



 
سرويس دهنده اطالعات در شبكه جهاني وب در دسترس بودن پايگاه هاي اطالعاتي از  4100با بيش از 

 .  لحاظ اقتصادي، انتخاب منبع براي خروجي، بسيار مهم است
آگاهي كامل و آموزش وسيع در زمينه چگونگي دسترسي و ارتباط با پايگاه هاي اطالعاتي ضرورت و 

 . اهميت يكسان دارند
همچنين كيفيت اطالعات، با چگونگي يافتن اطالعات و عرضه آن در سيستم هاي پايگاه هاي اطالعاتي 

 .  سهولت دسترسي و قابليت انعطاف، نيازهاي يك ساختار مطلوب هستند. مرتبط است
بدون دقت و اطالعات به هنگام، كنترل كيفي : مفهوم كيفيت اطالعات با كنترل كيفي مرتبط است

زمان بندي نيز به همان اندازه اهميت دارد، زيرا اگر اطالعات با سرعت كافي مهيا گردد، . ناممكن است
كيفيت . پيش از آن كه مشكالت براي بار دوم و سوم ظاهر شوند، مي توان آنها را شناسايي و اصالح كرد

اطالعات در جريان تصميم گيري اهميت دارد و هنگام ايجاد يك سيستم بايد توجه خاصي بدان معطوف 
كيفيت اطالعات از جهت توانايي موسسه در پاسخگويي دقيق و مداوم به تقاضاهاي بازار بسيار مهم . گردد
كيفيت اطالعات بر اعتبار يك موسسه، و كمك به امكان ارتقا جايگاه ارتباطي موسسه در بين رقبا . است

 . اثر مي گذارد
 

حتي ساير عوامل و بيشتر عوامل تجربي مي تواند بر توانايي ما در بازيابي،  
پردازش و ارائه اطالعات مرتبط، اثر بگذارد با چنين تأثير مستقيمي، كيفيت 

 اطالعات ارائه شده
 



شرايط احراز صالحيت براي مديريت 
 كيفيت اطالعات تخصصي 

راه حل هاي سيستم نهايتاً مشتمل بر اطالعات دريافتي از  
فرايند عقالني است و تا حدي به فرايند مذكور، بازگشت  

در EISهنگامي كه موضوع سيستم . اطالعات خواهد داد
ميان باشد، متخصصان اطالع رساني، در مقايسه با 
 .  متخصصان ديگر از توانايي هاي خاصي برخوردارند



 
دانش مسائل راهبردي اطالعات -1  

 
دسترسي به اطالعات ملي و بين المللي و آشنايي با شبكه هاي اطالع رساني -2  

 
آشنايي با منابع اطالعات، فرآيند گردآوري اطالعات و روش شناسي -3  

 
تجربه در زمينه ارزيابي اقتصادي، گزينش و آماده سازي اطالعات -4  

 
تجربه در زمينه عرضه اطالعات -5  

 
شناخت روش هاي ترسيم نقشه اطالعات، تحليل جريان اطالعات و ويژگي هاي نيازها -6  

 
دانش چگونگي سازماندهي اطالعات سازمان نيافته -7  

 
مديريت اطالعات ساير دانش هاي ابزار پشتيباني-8  

رسانيسطوح توانايي  متخصصان اطالع   



فن آوران  . مستلزم تجارب و صالحيت هاي متعدد استEISاجرا و اداره يك سيستم  
اطالعات و متخصصان مديريت اطالعات بايد همانند مديريت رده باالي سازمان و 

عالوه بر اداره  . ساير كاربران اطالعات، در تيم واحد و عرصه واحد به فعاليت بپردازند
و فرايندهاي مديريت اطالعات، فردي كه در ايجاد يك راه حل EISو مديريت 

EIS  پيش قدم شده بايد در توسعه و اداره داد و ستد و مديريت اطالعات، نقطه ثقل
براي احراز اين نقش ما جايگاهي براي ويراستار اطالعات پيشنهاد . شايستگي ها باشد

به افراد ذينفع واقعي برسد و به  EISمي كنيم تا مراقبت كند اطالعات مرتبط تحويلي 
 .  نمايد  همه جوانب كيفيت به طور صحيح توجه

 

 ويراستار اطالعات 



 
شناسايي نيازهاي واقعي اطالعات  -  

 
گردآوري اطالعات  -  

 
ويراستاري اطالعات يا به كارگيري آن براي رفع نيازها  -  

 
نشر اطالعات  -  

 
توسعه موثر و بيشتر راه حل هاي -  

 
تغيير فرايند كار و اصالحات سازماني  -  

 
ثبت اطالعات  -  

 
. كنترل كيفيت اطالعات -  

استقرار يك بخش تحريريه براي حوزه خدمات  
 اطالعاتي و با مسئوليت  هاي زير



 
 

Transaction Processing Systems 
and Enterprise Resource Planning 

Transaction: business-related exchange 
–Payments to employees 
–Sales to customers 
–Payments to suppliers 
 
Transaction processing system (TPS) 
–A collection of people, procedures, software, 

databases, devices 
–Records completed business transactions 

 



 
 

Transaction Processing Systems and 
Enterprise Resource Planning (continued) 

A Payroll Transaction Processing System 
The inputs (numbers of employee hours worked and 
pay rates) go through a transformation process to 
produce outputs (paychecks) 



 
 

Enterprise Resource Planning 
Integrated programs that manage all business 
operations: 
• Coordinate planning, inventory control, 

production, and ordering 



TPS : نمونه اي ازTPS حقوق و دستمزد 



Key Elements of a TPS 



 
 

Management Information 
Systems (continued) 

• Functional management information systems 
draw data from the organization’s transaction 
processing system 
 



 ويژگيهاي سيستم اطالعات مديريت

بموقع  . اطالعات دقيق را بموقع در اختيار تصميم گيرندگان قرار دهد -1

بودن اطالعات امري است كه مي بايست توسط كاربر مشخص شود و 

اگر اطالعات دقيق، به هنگام نياز ارائه نگردد، ممكن است چنين نكته  

اي واضح و معمول به نظر برسد، با اينحال هنوز، نكته مهمي به شمار مي 

زيرا، ارائه بموقع و دقيق اطالعات، جزو اهداف عمده هر سيستم  . رود

 ).6،ص1985ديويس و السون، (اطالعات به حساب مي آيد 



 ويژگيهاي سيستم اطالعات مديريت

گرچه ممكن است  . پاسخگوي كنكاشهاي مديريت براي دستيابي به اطالعات باشد -2

مدير، بيشتر اطالعاتي را كه به طور منظم دريافت مي كدن فراموش كند، ولي  

اين امر ممكن . سيستم بايد بتواند حتي به درخواستهاي فوري مدير نيز پاسخگو باشد

است به اندكي طراحي اضافي نياز داشته باشد، زيرا اين قابليت، بانك اطالعاتي  

باسختار متفاوتي را طلب مي كند هرچند كه بازيابي اين نوع اطالعات دشوار مي 

 .گردد وي چنين تواني كه درون سيستم ايجاد مي شود به هزينه اش مي ارزد



 ويژگيهاي سيستم اطالعات مديريت

مديران به دانستن صدها  . گزارش بر مبناي استثنا به مديريت ارائه دهد -3

بخش انجام مي شود، عالقه اي ندارند بلكه   فعاليتي كه به طور رضايت

مي خواهند از عوامل كه خارج از كنترل هستند يا بزودي از كنترل  

 .خارج مي شوند، آگاهي يابند



 ويژگيهاي سيستم اطالعات مديريت

سيستمهاي اطالعاتي جاري، بايد  . توان ادغام در آينده را داشته باشد -4

با تغييرات سخت افزارها و نرم افزارها، كه در اثر گسترش فعاليتها در 

 .آينده رخ خواهد داد، سازگاري داشته باشد



 ويژگيهاي سيستم اطالعات مديريت

اگر تماي شرايط قبلي فراهم باشند ولي به  . مورد پذيرش كاربران مورد نظر باشد -5

بسيار اتفاق مي افتد . هر دليل سيستم مورد پذيرش كاربران نباشد، موفق نخواهد بود

كه علي رغم اثبات مفيد بودن سيستم اطالعاتي براي مديران، به دليل امتناع 

در بعضي از موارد، خرابكاري در سيستم از . كاركنان، بدون استفاده مانده است

 .جانب كاركنان نيز مشاهده شده است



 ساير ويژگي ها

ويژگيهاي ديگري مانند با صرفه بودن عمليات سيستم، سهولت 

استفاده از آن و هماهنگي اهداف در داخل سازمان را از 

 .ويژگيهاي سيستم اطالعات مديريت نمود



دامهايي در طراحي سيستم اطالعات 
 مديريت

علي رغم گامهاي بلندي كه در پردازش اطالعات برداشته شده است، بسياري از  

.  مديران امروز ازن ظر تصميم گيري در وضعيت بهتري نسبت به گذشته قرار ندارند

يكي از صاحبنظران، دليل آن را مفروضات غير واقعي و خطاي طراحان اينگونه  

سيستم “سيستمها مي داند و در نتيجه، سيستمي را كه طراحي مي كنند نه تنها 

نيست بلكه سيستمي است كه اطالعات نادرست را در اختيار ” اطالعات مديريت

مفروضات زيربنايي اين گونه  ). 149، ص1976اكف، .(مديريت قرار مي دهد
 :سيستمها در پي مي آيد



 مفروضات زيربنايي
بنابراين فرض، مدير اطالعات  . اطالعات بيشتري بايد به مديران داده شود 

كافي دريافت نمي كند و اگر اطالعات بيشتري در اختيار او گذاشته  

درحالي كه يكي از . شود، مي تواند به طور موثرتري انجام وظيفه كند

صاحبنظران معتقد است كه مديران از فراواني بيش از اندازه اطالعات  

رنج مي برند و اين بار زياد، فقط مشكل مدير را بزرگ مي سازد زيرا 

آنچه مورد نياز مدير است، بايد بمراتب كمتر و مبرا از داده هاي  

 .نامربوط باشد



 تفاوت پاليش و متراكم سازي

از اين رو، وي دو فراگرد پاليش و متراكم سازي را براي تغيير 

در پاليش، داده هاي نامربوط . اين وضعيت پيشنهاد مي كند

حذف مي شود، درحالي كه در متراكم سازي داده هاي  

 .تكراري حذف مي شود



 مشكالت فراگرد پاليش

چه كسي بايد تصميم بگيرد  . فراگرد پااليش نيز كم مساله تر از متراكم سازي نيست

كه چه چيزهايي بايد پااليش بشود؟ اگر عمل پااليش در سطح عملياتي انجام پذيرد  

اگر ارزيابي در  . آنگاه ديد محدود ارزيابي كنندگان داده ها مورد سوال خواهد بود

.  سطوح باالتر انجام شود موجب هيچگونه رهايي از بار زياد تجربه نخواهد شد

متراكم سازي بيش از حد و زير  (جايي در ميان فراواني بش از اندازه و كاهش آن 

حد ميانه طاليي قرار دارد كه بايد توسط خود مدير  ) حد الزم براي متراكم سازي

.عالي كشف شود  



 مفروضات زيربنايي
اين فرض، اين تصور . مدير اطالعاتي را مي خواهد كه مورد نيازش است

را به دنبال دارد كه هر مدير، الگويي در فراگيرد تصميم گيري خود  

دارد كه بندرت درست است هنگام كه مديران درك درستي از 

تصميمات خود و متغيرهاي وابسته به آن ندارند، گرايش آنها به تقاضا  

تماي اطالعات موجودي كه ممكن است بر تصميم اثر داشته  “براي 

 .خواهد بود” باشد



 مفروضات زيربنايي
در صورتي كه اطالعات مورد نياز مدير به او داده شود، تصميم گيري او 

حتي اگر سيستم اطالعات مديريت بتواند اطالعات  . بهبود خواهد يافت

مربوط را در اختيار مدير قرار دهد، تضميني براي بهبود تصميم گيري 

نتايج تجربي در ساير جاها، اين اعتقاد را، تقويت مي . وي نخواهد بود

كند كه مديران علي رغم وجود الگوهاي رسمي تصميم گيري، در 

بسياري از موارد به اتك بر الهام و بينش، تجربه يا قضاوت شخصي 

 .تماي دارند



 مفروضات زيربنايي
در حالي كه حضور سيستم  . ارتباطات بيشتر به معناي عملكرد بهتر است

اطالعات مديريت مي تواند در ارائه اطالعات به مديران درباره ساير 

شعب، واحدها و ديگر مديران كمك كند، فرض اين كه چنين  

در حالي كه چنين  . ارتباطاتي هميشه و ضرورتاً خوب است، خطاست

ارتباطي مي تواند هماهنگي را آسان سازد، ضرورتاً عملكرد را بهبود  

نكته حايز اهميت اين است كه سازمان بايد شاخصهاي  . نمي بخشد

 .مناسبي براي عملكرد واحدها ومديران داشته باشد



 مفروضات زيربنايي
مدير نيازي به دانستن طرز كار سيستم اطالعات مديريت ندارد، بلكه تنها  

بايد چگونگي استفاده ازط آن را بداند اين فرض توسط مديران و 

در واقع، اين  . طراحان سيستم  اطالعات مديريت پذيرفته شده است

قبالً به  . تفكر به مديران القا مي شود تا بر مرموز بودن رايانه فايق آيند

مديران اطمينان داده مي شد كه تنها كافي است به طراحان بگويند چه  

اطالعاتي مي خواهند و اطالعات مورد نظر در اختيارشان قرار خواهد  

 .گرفت



MIS :سيستم هاي اطالعاتي مديريت 



 MIS :(MIS Report)نمونه گزارش 



 
 

Decision Support Systems 
Decision support system (DSS) 
A collection of people, procedures, software, 
databases, devices 
Supports problem-specific decision making 
• Focus is on decision-making effectiveness 

 



 
 

Decision Support Systems 
(continued) 

Essential DSS Elements 
 



 
 

Decision Support Systems 
(continued) 

اجزاء  DSS 
Dialogue: درخواست بتوانند تا كاربران با تعامل بمنظور كاربري واسط يا 
   .نمايند فرمولبندي را نتايج بررسي و ها مدل ،(Queries) ها
Data: براي( تعاملي هاي سيستم مانند گوناگون منابع از داده آوري جمع  

  يا ،)مالي عملكرد براي( مالي حسابداري هاي سيستم از ،)فروش عملكرد
 اينترنت برروي و سازمان داخل اسنادي منابع
Model: به تحليل توانايي ارائه DSS. سود ميزان :مالي مدل يك مثال  

 بود؟ خواهد چقدر آينده در كنوني ورودي شرايط با سازمان

 
 



 DSSنمونه 



 DSSنمونه سواالت نيمه ساختاريافته از 
 مثال فوق

Given a customer Delivery schedule and an offered 
freight rate:  
1.Which Vessel Should be Assigned at what rate to 
maximize profit? 
2. What is the optimum speed at which a particular 
vessel can maximize its profit and still meets its delivery 
schedule? 
3. What is the optimal loading pattern for a ship bound 
for the US West Coast from Malaysia? 

GAP Case- DSS مي سازمان كمك به تحليل ابزار بعنوان  
 آيد

 



 DSSمزاياي 
 

 كيفيت باالتر تصميم گيري -1•
 بهبود ارتباطات -2 •
 كاهش هزينه-3 •
 افزايش بهره روي  -4 •
 صرفه جوئي در زمان  -5•
 .بهبود رضايت مشتري وكارمند  -6•

 



 ESSنمونه 



مثال   ESSنمونه سواالت ساختار نيافته از 
 فوق

1. What business should we be in? 
2. What are the competitors doing? 
3. What new acquisitions should we acquire? 
4. Which units should we sell to raise cash for 
acquisitions?  



 ها بايكديگرIsارتباط 



 
 خبرگي به چه معناست؟

 Expert System 
 

 به نياز آن به رسيدن براي كه است دانشي (Expertise) خبرگي

 .دارد وجود ويژه، هاي دوره يا تخصصي مفاهيم مطالعه

 
 



 
 

 تعريف سيستم هاي خبره
 

 
 انسان كه است اطالعاتي از انباشته آنها دانش  پايگاه كه هستند اي شده ريزي برنامه هاي سيستم خبره هاي سيستم        

 .گيرند مي تصميم آن اساس بر خاص موضوع يك درباره گيري تصميم هنگام ها

 را خاص زمينه يك در متخصص يك تفكر ي نحوه كه هستند كامپيوتري هاي برنامه خبره سيستم درواقع       

 مي تصميم گيري آنان براساس متخصص يك كه هستند منطقي الگوي داراي نرم افزارها، اين .كند مي   سازي شبيه

 بديهي البته .است كامپيوتري برنامه توسط آن  سازي شبيه با انساني هوش فهم مصنوعي، هوش اهداف از يكي .كند
 زبان فهم و يادگيري گيري، تصميم توانايي جمله از فهم، بر مبتني هاي مهارت از بسياري به مي توان را هوش كه است

 تصميم گيري زمينه در مصنوعي، هوش دستاوردهاي بيشترين .شود مي محسوب كلي واژه يك  رو اين از و داده تعميم

 مصنوعي هوش برنامه از نوعي آن به .شود مي شامل را خبره سيستم موضوع ترين عالي كه است؛ بوده مسئله حل و

 كنند، گيري تصميم خاص زمينه يك در متخصص يك به جاي توانند مي كه رسند مي خبرگي از سطحي به كه

 .مي گويند خبره سيستم
 
 
 

 
 
 

 



 
 تعريف سيستم هاي خبره

 

هاي جديد رقابتي قرار داده است، مكاني كه توانمندي هاي  ها را در مقابل موقعيتجهاني شدن در هر مكاني سازمان         

ها سعي مي كنند تا  اين روزها بسياري از سازمان. علمي و رفتارهاي كارآ را به سوي فراهم كردن حاشيه رقابتي سوق مي دهد

 منظور آماده كردن و ارتقاي  موقعيت رقابتي شان را از طريق استفاده بهتر از دانش و جستجو براي روش هاي جديد، به
 .تجربيات و سرمايه هاي عقالني كه براي خود در نظر گرفته اند، بهبود دهند

گيران كه قادر به  هاي تجاري پيچيده تر و رقابتي تر شده اند و نياز به ابزارها براي كمك به تصميم به عبارت ديگر، محيط         

بسياري از اين عوامل، در . موفقيت يك سازمان به بسياري از عوامل بستگي دارد. گيري دقيق نيستند، بيشتر شده است تصميم

ها است؛ عواملي از قبيل قوانين و مقررات دولتي و غيره كه تأثير نسبتا شديدي را بر تصميم هاي  خارج از كنترل سازمان

تكنولوژي . ها است هاي سازمان اثرگذارند، در حيطه كنترل و اختيار سازمان سازماني دارند؛ اما اكثر عواملي كه بر تصميم

 .  هاي اخير، تغييرات مشخصي را ايجاد كرده اند افزارهاي كامپيوتري در سال سخت افزارها و نرم

 



 
 تعريف سيستم هاي خبره

 
 و  تر راحت  صورتي به اطالعات توزيع و مديريت سازي، ذخيره آوري، جمع توليد، ها تكنولوژي قبيل اين مزيت       

  از استفاده رشد موجب آنها، بودن دسترس در قابليت و داشته اند چشم گيري رشد كامپيوترها امروزه.است  تر اثربخش

 و امكان پذيري به توجه منظور به  كه اطالعاتي سيستم به عنوان خبره سيستم .است آورده فراهم را اطالعاتي سيستم هاي

 هاي سيستم با مقايسه در اي برجسته و متفاوت گيري جهت است، شده طراحي معين شرايط در مناسب انتخاب

  ذخيره سازي فرآيند با رابطه در كارآ ابزاري اي، مبادله اطالعاتي سيستم .دارند است، اي مبادله آن مبناي كه اطالعاتي

 منظمي پايگاه مبناي بر خالصه بطور كه مي دهند ارائه را اي ويژه ساختار ها سيستم اين دليل، بدين است؛ مبادالت

 خبره سيستم هستند، اطالعاتي تمركز داراي مبادله گرا، اطالعاتي هاي سيستم حالي كه در بنابراين .است قرارگرفته

 .است ها گيري برتصميم خاصي تمركز داراي



 هاي خبره هاي سيستم مزايا و محدوديت
 

  .برد نام را ر ت دقيق و بهتر گيري تصميم نيز و ها هزينه در صرفه جويي توان مي خبره هاي سيستم دستاوردهاي از      

 نيز گيري تصميم زمينه در باشد، داشته به همراه جويي صرفه تواند مي ها شركت براي خبره، هاي سيستم از استفاده

 هاي جنبه و كرد اتخاذ را بهتري تصميم هاي هايي سيستم چنين از گيري بهره با پيچيده شرايط در توان مي گاهي

 .دارد احتياج زمان روزها به آن تحليل كه داد قرار بررسي مورد كمي بسيار زمان مدت در را اي پيچيده

 ها سيستم اين نمونه، عنوان به  دارد؛  دنبال به را خاصي هاي محدوديت خبره، هاي سيستم به كارگيري ديگر، سوي از      

 وسيعي گستردگي به را خود خبرگي توانند نمي هايي سيستم چنين .ندارند حسي هيچ دهند، مي انجام آنچه به نسبت

 حوزه آن متخصصان دانش از آنان دانش پايگاه و اند شده طراحي خاص منظور يك براي تنها چراكه دهند؛ تعميم

 اطالعاتي تغذيه متخصصان، دانش توسط كه آنجا از سيستم ها اين .هستند محدود علت، به همين است؛ گرفته نشأت
 .كنند تحليل و تجزيه  درستي به را جديد شرايط توانند نمي نشده  بيني پيش موارد از برخي بروز درصورت اند، شده

 

 



 هاي خبره هاي سيستم مزايا و محدوديت
 

 بازرگاني امور مسئله حل وسيله يك به عنوان خبره سسيستم هاي پتانسيل محدوديت براي مشخصه دو ريموند      

  مهارت هاي نمي توانند خبره سيستم هاي دوم، .نمايند كنترل نمي توانند را متناقض علم آنها اينكه، نخست : مي شمارد رب
 .برند بكار را است، مسئله حل كننده شخص مشخصه به عنوان كه  استداللي غير

 



 
 هاي خبره مشكالت استقرار سيستم

 
 انساني نيروي گيري، تصميم هوشمند هاي سيستم به خصوص و اطالعاتي سيستم هاي استقرار سر بر اصلي موانع از يكي     

 با افراد بيشتر .است سازمان انساني نيروي اهميت نشانه هاي از يكي تغيير برابر در مقاومت .است سازمان در موجود

 حتي دانند، مي ها انسان هرچه هستند خود عادات از متشكل ها انسان .اند عالقه بي تغييرپذيري به متفاوت هاي شدت

  اين اصالح و تغيير .مي دانند خود براي احترامي قابل ارزش به عنوان را آن  باشند، گرفته ياد اشتباه به را مطلبي اگر

 هايشان دانسته شدن بي ارزش با مترادف انسان ها تغييرپذيري ولي است، متفاوت مختلف افراد در هرچند ها ارزش

 .است ناپذير اجتناب  امري آن با ناخودآگاه مقاومت و مي شود تلقي



 
 اجزا اصلي سيستم خبره

 



 
 پايگاه دانش: اجزا اصلي سيستم خبره  

 
 

محلي است كه دانش خبره بصورت .يكي از مولفه هاي مهم سيستم هاي خبره پايگاه دانش است: پايگاه دانش       

به كسي كه دانش خبره را كد گذاري كرده است و وارد .كدگذاري شده و قابل فهم براي سيستم ذخيره مي شود
 .گفته مي شود knowledge engineerپايگاه دانش مي كند مهندس دانش يا 

 

 



 موتور استنتاج:اجزا اصلي سيستم خبره 
 و منطق  قواعد از استفاده با استنتاج موتور .دهيم ربط هم به مسئله حل براي را دانش و استفاده موجود دانش از يعني      

 افزودن بصورت يا عمل اين .نمايد مي خاصي كار انجام به اقدام كاري حافظه حقايق و دانش پايگاه در موجود دانش
 .باشد مي خاصي كار انجام يا كاربر به اعالم براي اي نتيجه بصورت يا باشد مي دانش پايگاه به جديدي حقايق



 حافظه كاري: اجزا اصلي سيستم خبره 
 

 .حافظه اي براي ذخيره پاسخ سوال هاي مربوط به سيستم مي باشد



 امكانات كسب دانش: اجزا اصلي سيستم خبره 
 

 كنيم اضافه سيستم به دانش بخواهيم اگر كه است امكاناتي .سيستم به دانش نمودن اضافه و ايجاد براي راهكارهايي      

 رودروي مي   استنتاج موتور به باشد نداشته وجود سيستم در قبال دانش اين اگر كنبم عبور مرحله اين از بار يك بايد

 .گيرد مي قرار دانش پايگاه در سپس و گيرد مي صورت پااليشي  آن



 امكانات توضيح: اجزا اصلي سيستم خبره 
 

براي نشان دادن مراحل نتيجه گيري سيستم خبره براي مساله خاص با واقعيت خاص به كاربر به زبان قابل فهم براي       

اين امكانات اين فايده را دارد كه كاربر با ديدن مراحل استنتاج اطمينان بيشتري به تصميم گرفته .كاربر  بكار مي رود

شده توسط سيستم خواهد داشت و خبره اي كه دانش او وارد پايگاه دانش شده است اطمينان حاصل خواهد كرد كه 
 .دانش او بصورت صحيح وارد شده است



 بخش ارتباط با كاربر: اجزا اصلي سيستم خبره
 

 .مربوط به بخشي است كه بطور مستقيم با كاربر در ارتباط است   



 انواع مسائل قابل فهم با سيستم خبره
 

 حساس و  ويژه هاي موقعيت كه طوري به بيمارستان در بيمار يك وضعيت كنترل مثل :)Control( كنترلي مسائل      

  حالت فهم براي ها داده اين از و شود مي گرفته مسئله محيط از كه هايي داده مسائل گونه اين در .شوند مديريت

 .شود مي استفاده سيستم آينده حالت بيني پيش يا سيستم

 

 مي پيكربندي را نظر مورد مسئله شرايط و ها محدوديت از اي مجموعه با خبره طراحي سيستم در :)Design( طراحي      

   Autocad يا Pspice هاي برنامه مانند كند

 

 بيماري تشخيص خودرو، عيب تشخيص :)Diagnosis( تشخيص       

 

 

 



 انواع مسائل قابل فهم با سيستم خبره
 

 .رياضي آموزش براي خبره سيستم :)Learning( آموزش      
 

  نوار مانند شوند داده نمايش نمودارهايي و متن قالب در نمادين بصورت شده آوري جمع هاي داده :)Interpertation( تفسير      
 .چهره روي از فرد حاالت تفسير يا و قلب

 

  مي مقايسه حساس و حياتي هاي وضعيت با را مسئله محيط از دريافتي اطالعات پايش هاي سيستم :)Monitoring( پايش      
 .شود انجام الزم اقدامات و شده داده تشخيص مشكل بروز صورت در تا كنند

 

  هايي گام يعني .مسئله شرايط تحت خاص هدفي به رسيدن براي عمليات سري يك از است عبارت :)planing( ريزي برنامه     
 .برسيم نظر مورد هدف به ها گام طي صورت در كه بگيريم نظر در را

 

 

 

 



 انواع مسائل قابل فهم با سيستم خبره
سيستم به گونه اي مدل سازي  شود كه رفتار سيستم مدل سازي شده، تا حدودي بيانگر ): Simulation(شبيه سازي        

رفتار واقعي سيستم در دنياي واقعي باشد به طور مثال برسي اثرات زمين لرزه روي يك محصول جديد در يك محيط 

 .مجازي

 

تعيين خسارت غالت به وسيله آفات را پيش بيني مي   1983مثال برنامه اي كه در سال ): Predication(پيش بيني        

 .كرد

 

 Blue boxيكسري توصيه به افراد مي كند و كاربرد اصلي آن در شاخه پزشكي ميباشد مثال ): Prescription(تجويز       

 .برنامه اي از اين نوع براي افسردگي است

 



 
 مولفه هاي اصلي سيستم خبره

 

     )Long Term Memory=LTM( تصميم در آن از كه اي حافظه مسئله، حل با مرتبط هاي دانش :مدت بلند حافظه يا 

 .شود مي استفاده گيري

     )Short Term Memory=STM( محيط از اطالعات آوري جمع براي است اي حافظه : مدت كوتاه حافظه يا 

 .پردازش

      )Reasoning( دانش از استفاده هاي روش اي عه مجمو :استدالل يا. 

 

 



 
 مولفه هاي اصلي سيستم خبره



 مقايسه سيستم هاي خبره با سيستم هاي معمولي

 سيستم خبره سيستم معمولي

هاي عددي برنامه هاي نمادين برنامه   

)ابتكاري(روشهاي هيورستيك  روشهاي الگوريتميك  

و كنترل يكپارچه مي باشد داده    دانش از كنترل جدا شده است 

تغيير در برنامه آسان است  تـغيير در برنامه سخت است  

قبول است داده هاي غير دقيق قابل داده هاي دقيق نياز است  

رسيده شود بايد به جواب نهايي گيري ختم شود ممكن است تنها به نتيجه   

حل دقيق و قطعي  دنبال راه  دنبال جواب قابل قبول 



  دانش مهندسي
  ايجاد .شود مي گفته دانش مهندسي ،خبره سيستم يك ساخت فرآيند به          

  تكرار پروژه طي در آن مختلف مراحل و است تكراري فرآيندي خبره، سيستم يك

  كند مي تست و سازد مي را سيستم از قسمتي طراح اينكه يعني شود، مي
 .بخشد مي بهبود و توسعه را سيستم دوباره آن از پس و



 فازهاي مهندسي دانش

 
 )Assessment( ارزيابي:1 فاز

  تائيد مورد مساله بودن عملي :تا شود مي انجام هايي بررسي و مطالعات بخش اين در       

 تعيين پروژه كلي اهداف و شود پيدا نظر مورد خبره سيستم ايجاد براي كننده توجيه داليل .گيرد قرار

 .شود تعيين نياز مورد منابع و شود

 



 فازهاي مهندسي دانش
 

 )Knowledge acquisition(دانش اكتساب:2فاز

 گفتگو مصاحبه، شامل فرآيند اين .شود مي گفته اكتساب دانش سازماندهي و مطالعه       

 كننده فراهم فاز، اين .است خبره فرد از خبرگي اكتساب كلي طور به و ها فرم تكميل و
 .شود مي استخراج دانش و است Knowledge فاز اين خروجي.است مسئله حل در نياز مورد دانش



 فازهاي مهندسي دانش

 

 )Design( طراحي:3فاز

 براي ابزارها و دانش پردازش روشهاي نظر سيستم، دانش كلي سازماندهي و ساختار      

 دانش و شود مي انتخاب مناسب روشهاي و ابزارها .شود مي تعريف دانش استدالل و نمايش
 .شوند مي ذخيره مناسب واحدهاي در دانش اكتساب مرحله در شده استخراج



 فازهاي مهندسي دانش
 

 )Test(آزمون:4فاز

 كه است معني بدين مسئله اين .دارد 3و2 فازهاي به هايي Feed back تست مرحله       

  فاز هدف .شود مي اعمال سيستم ايجاد مراحل سرتاسر و پروژه مراحل تمامي در آزمون عمليات

 اين در.است شده استخراج دانش و سيستم كلي ساختار اعتبار و صحت بررسي تست
 .شد خواهد استفاده هم خبره فرد هاي راهنمائي از مرحله



 فازهاي مهندسي دانش
 

 )Documentation(سازي مستند :5فاز

 شود مي فراهم نمودار و متن قالب در پروژه مورد در اطالعاتي مرحله اين در       

 

 )Maintenance(نگهداري :6فاز

 تا است شده گرفته نظر در احتمالي اشكاالت رفع و سيستم بهبود ارتقا، معناي به فاز اين      

 .رود پيش احتمالي نواقص كاهش و دانش افزايش و رشد جهت در سيستم



 كاربرد سيستم هاي خبره در مديريت
 استفاده برخي معرفي به بند اين در .شد صحبت آن طراحي و ساخت نحوه و خبره،مزايا هاي سيستم درباره كنون تا     

 كه زيادي مزاياي كنار در خبره هاي سيستم چه اگر شود مي بررسي آن استفاده موارد و پرداخته عمل در آن از هاي

 زمينه در آن هاي كاربرد به اصوال خبره سيستم مزاياي برسي در.دارد همراه نيز را كمبودهائي و نارسائيها بعضا دارد

 مديريت فراگير، كيفيت مديريت استراتژيك، ريزي برنامه مثل هايي زمينه .است شده پرداخته مديريت هاي

 .اند گرفته قرار بحث مورد.....و مالي مديريت توليد، مديريت بازاريابي،

 



 :برنامه ريزي استراتژيك
 نقطه اگر.هستند مديران خدمت در اينك استراتژيك ريزي برنامه يك اجراي و انتخاب در خبره سيستمهاي      

 بيشتر سيستم اين اهميت گاه آن بدانيم استراتژيك ريزي برنامه را مديريت كار عطف و شروع
 .شود مي مشخص

  در مديران كه اند يافته توسعه ديدگاه اين با استراتژيك ريزي برنامه تكنيك يك انتخاب جهت خبره هاي سيستم      
 منابع مهارت، زمان، جمله از .اند مواجه زيادي محدوديتهاي با استراتژيك ريزي برنامه يك انتخاب

 .اينها مانند و متخصص مشاوران مالي،



 :مديريت و توليد عمليات
 پذيري انعطاف محصول، تر كوتاه عمر چرخه بيشتر، كارائي به نياز و توليد صنايع پيچيدگي افزايش با اخير سالهاي در      

  تغيير را توليد و عمليات چهره كمتر، هزينه و او انتظارات آوردن بر و مشتري رضايت محصول، بيشتر باالتر،كيفيت
 به دستيابي بطوريكه است تجاري محيط تغييرات اين با انطباق چگونگي زمان اين در ها سازمان عمده چالش .است داده

 .شود حاصل نيز انتخابي مسير طريق از رقابتي مزيت كسب

 متنوع قابليتهاي به اشاره با وي.ميباشد سازمان موفقيت الزمه عصر اين در عمليات و توليد ريزي برنامه متاگزينوس زعم به     

 .است پرداخته وعمليات توليد ريزي برنامه در آنها از استفاده چگونگي و ها سيستم اين كلي شرح و معرفي به خبره سيستم

 چان .است مواد نگهداري و موجودي كنترل وظيفه سازمان در توليدوعمليات مديريت مهم بخشهاي از دگير يكي

 مواد ذخيره و نگهداري و حمل وظيفه كه است تجهيزاتي مواد،انتخاب كنترل سيستم در كليدي وظيفه يك كه معتقداست

 مديران اختيار در تجهيزات اين انتخاب در مديران به كمك جهت محدودي ابزارهاي ليستها چك جز به.دارند عهده بر را

 ميتواند كه معرفي مواد كنترل تجهيزات انتخاب هوشمند سيستم يك عنوان به آنرا خبره سيستم معرفي با چان.دارد وجود
 .است كننده خسته و پيچيده بسيار اي وظيفه،وظيفه اين چراكه.باشد فايده به مفيد بسيار

 

 



 :مديريت بازاريابي
  و بازاريابي زمينه در مديران ياري به قادر را آنها خبره هاي سيستم گسترده كاربرد و بالقوه مديريتهاي     

 اشاره دونالند مك كار به ميتوان زمينه اين در خبره هاي سيستم كاربردهاي مورد در .است ساختهنيز بازار مديريت

 بارل و ژوان .اند پرداخته المللي بين بازاريابي در خبره هاي سيستم بكارگيري روند بررسي به ديگران و اوخسامر .كرد

 مختلط سيستم يك از استفاده آنها.اند داده انجام زيادي كوششهاي بازاريابي در خبره هاي سيستم از استفاده زمينه در

 با همراه كاستيهاي مسائل بررسي به ديگر اي مقاله در و اند كرده معرفي را بازاريابي استراتژيك ريزي برنامه براي
 .اند پرداخته خبره سيستم

 



 :مديريت بازاريابي

  سيستم .است بسياري اظهارنظرهاي و قضاوتها مستلزم كه است پيچيده اي وظيفه بازاريابي استراتژيك ريزي برنامه     

  موتور هاي گيري نتيجه اساس كه خود دانش پايگاه در متخصصين دانش آوري جمع با خبره هاي

 معتقدند  بارل و ژوان همانطوركه اما داشت خواهد زمينه اين در اي مالحظه قابل است،تاثير آن استنباط

  استراتژيك ريزي برنامه منظر به را  خبره سيستم آنها.ميباشد دشوار بسيار خبره سيستم اين ساخت و توسعه

 از كاربر ،راهنمائي بازاريابي ساختارمند ريزي برنامه فرايند تهيه خبره سيستم اين هدف .اند كرده معرفي بازاريابي

  جهت در كاربران به پيشنهاداتي نهايت در و كليدي مراحل در متخصصين به مفيد پيشنهاد فرايند،ارائه اين طريق

 به را تصميم از پشتيباني هاي سيستم و خبره سيستم مزاياي سيسستم اين.است بازاريابي هاي استراتژي و اهداف انتخاب

 از اطالعات كسب چگونگي مورد اين در مباحث ترين عمده از يكي .ميكند تلفيق اثربخشي افزايش منظور

 .آنهاست دانش از اي عصاره جذب و متخصصين

 



 مشكالت و محدوديتهاي كلي سيستم هاي خبره
 

  مشكالت مهمترين از برخي.نظرگرفت در نيز  دردها همه نوشداروي را آنها نبايد خبره هاي سيستم براي برشمرده محاسن تمام باوجود     
 :عبارتنداز خبره هاي سيستم محدوديتهاي و

  انتزاعي روشهاي نيازمند گيري تصميم و پيچيده بسيار مساله كه است زماني خبره هاي سيستم با همراه مشكالت مهمترين از يكي -1     
  از سريعتر و تر حوصله با تر دقيق بسيار اطالعات و عمليات باالي حجم در خبره هاي سيستم اگرچه .باشد زياد بسيار

 .موفقترند انسانها هنوز انتزاعي بسيار مسائل حل مورد در ولي ميكنند عمل انسانها

 از استفاده امكان آسا غول و بزرگ شركتهاي تنها كه است توجهي شايان بسيار مساله در نيز ها سيستم اين باالي هاي هزينه -2     
 .دارند را آن

 نداشته خود نيازهاي رفع براي كافي وقت سازمانها چنانچه اگرچه لذا .طلبد مي را زيادي بسيار زمان خبره سيستم يك توسعه -3     
 .ميشوند داده ترجيح خبره سيستم يك توسعه زمان و هزينه ير متخصصين اين"عموما باشد دسترس در انساني متخصصين و باشند

 كاري و ساز چنين يك كه باورند اين بر بسياري زيرا.است اهميت خور در نيز كاركنان و مديريت توسط سيستم پذيرش -4     
 .شد خواهد بيكاري وفر باعث

 



 مشكالت و محدوديتهاي كلي سيستم هاي خبره
  اين آوري جمع در كه چرا است، دشوار بسيار اي وظيفه متخصصين دانش عصاره كسب -5     

 آنها دانش كه متخصصيني مقاومت .گذشت نبايد نيز اي افتاده پا پيش موضوع كوچكترين از اظالعات

 يك خبره سيستم كه باورند اين بر اكثرمتخصصين كه گيرد،چرا قرار مطالعه مورد بايد نيز ميشود برداري نسخه مورد

 . ميباشد ايشان از زيادي شماري براي رقيب و جانشين

 

 

 

 

 



Categories of Enterprise 
Software 

ERP A software package that integrates the many functions of a 
business 

CRM Systems used to support customer-related sales and marketing 
activities 

SCM Systems that can help a firm manage aspects of its value chain, 
from the flow of raw materials into the firm, through delivery of 
finished products and services at the point-of-consumption 

BI Systems that use data created by other systems to provide 
reporting and analysis for organizational decision making 



ERP in Action 



 
 

Systems Development 
Systems development 
Creating or modifying existing business systems 
 
Systems investigation:  
gain an understanding of the problem to be solved 
or opportunity to be addressed 
 
Systems analysis: define problems and 
opportunities of the existing system 

 



 
 

Systems Development 
(continued) 

• Systems design: determine how the new system 
will work to meet the business needs defined 
during systems analysis 

• Systems implementation: create or acquire the 
various system components defined in the design 
step, assembling them, and putting the new 
system into operation 

• Systems maintenance and review: check and 
modify the system so that it continues to meet 
changing business needs 
 



 
 

Organizations and Information 
Systems 

• Organization: a collection of people and other 
resources established to accomplish a set of 
goals 

 
An organization is a system 
• Inputs: resources (materials, people, money) 
• Outputs: goods or services 

 



 
 

Organizations and Information 
Systems (continued) 

• A General Model of an Organization 
 



 
 

Organizations and Information 
Systems (continued) 

• Value chain: a series (chain) of activities that includes 
inbound logistics, warehouse and storage, production, 
finished product storage, outbound logistics, marketing 
and sales, and customer service 
 

• Upstream management: management of raw materials, 
inbound logistics, and warehouse and storage facilities 
 

• Downstream management: management of finished 
product storage, outbound logistics, marketing and 
sales, and customer service 
 



 
Organizations and Information 

Systems (continued)  
• The Value Chain of a Manufacturing Company 

 



 
 

Organizational Culture and 
Change 

Organizational culture 
• Major understandings and assumptions 
• Influences information systems 
 
Organizational change 
• How organizations plan for, implement, and 

handle change 
 



 
 

Technology Diffusion, Infusion, 
and Acceptance 

• Technology diffusion: measure of widespread 
use of technology 
 

• Technology infusion: extent to which 
technology fills a department 
 

• Technology acceptance model (TAM): 
specifies factors that can lead to higher 
acceptance and usage of technology 
 



 
 

Organizations in a Global 
Society 

As companies rely on virtual structures and 
outsourcing to a greater extent, businesses can 
operate around the world 
 

Challenges to operating in a global society 
• Every country has a set of customs, cultures, standards, 

politics, and laws 
• Language barriers 
• Difficulty in managing and controlling operations in 

different countries 

 



 
 

Competitive Advantage 
• Significant, long-term benefit to a company over 

its competition 
• Ability to establish and maintain a competitive 

advantage is vital to a company’s success 
 



 
 

Factors That Lead Firms to Seek 
Competitive Advantage 

Rivalry among existing competition 
• Threat of new applicants 
• Threat of substitute products and services 
• Bargaining power of customers and suppliers 

 



 
 

Strategic Planning for 
Competitive Advantage 

Change the structure of the industry 
• Create new products or services 
• Improve existing products or services 
• Use information systems for strategic purposes 

 



Strategic Planning for Competitive 
Advantage (continued) 

 
• Competitive Advantage Factors and Strategies 

 



 
 

Strategic Planning for Competitive 
Advantage (continued) 

 
• Competitive Advantage Factors and Strategies 

(continued) 
 



 
 

Performance-Based Information 
Systems 

• Consider both strategic advantage and costs 
• Use productivity, return on investment (ROI), net 

present value, and other measures of 
performance 
 



 
 

Performance-Based Information 
Systems (continued) 

 
• Three Stages in the 

Business Use of 
Information Systems 
 



 
 

Productivity 
• Output achieved divided by input required 
• Higher level of output for a given level of input 

means greater productivity 
 



 
 

Return on Investment and the 
Value of Information Systems 

Earnings growth 
• Market share 
• Customer awareness and satisfaction 
• Total cost of ownership 

 



 
 

Careers in Information Systems 
Degree programs 
• Degrees in information systems 
• Business degrees with a global or international 

orientation 
Computer systems are making IS professionals’ 
work easier 
• Opportunities in information systems are not 

confined to single countries 
 



 
Careers in Information Systems 

(continued) 
• The Three Primary Responsibilities of Information 

Systems 
 



 
 

Roles, Functions, and Careers in 
the IS Department 

Primary responsibilities in information systems 
• Operations: focuses on the efficiency of 

information 
• Systems development: focuses on development 

projects and ongoing maintenance and review 
• Support: provides user assistance 

 



 
 

Typical IS Titles and Functions 
Chief information officer (CIO): uses IS department 
equipment and personnel 
• LAN administrators: set up and manage the network 

hardware, software, and security processes  
• Internet careers 

• Strategists 
• Programmers 
• Web site operators 
• Chief Internet officer 

• Other IS careers 
 



 
 

Summary 
• Data: raw facts 
• Information: organized collection of facts 
• System components: input, processing, output, 

and feedback 
• Computer-based information system (CBIS) 

• Hardware, software, databases, telecommunications, 
people, and procedures 

• Collect, manipulate, store, and process data into 
information 

 



 
 

Summary (continued) 
• Transaction processing system (TPS): a 

collection of people, procedures, software, 
databases, and devices used to record completed 
business transactions 
 

• Management information system (MIS): a 
collection of people, procedures, software, 
databases, and devices used to provide routine 
information to managers and decision makers 
 



 
 

Summary (continued) 
• Decision support system (DSS): a collection of people, 

procedures, software, databases, and devices used to 
support problem-specific decision making 

• Systems development: creating or modifying existing 
business systems 

• Competitive advantage: significant, long-term benefit to a 
company over its competition 

• Primary responsibilities in information systems: 
operations, systems development, and support 
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