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ﻣوﺭﺩ ﺗجﺎﺭﻱ

ﻓﺎز ﺍﻭﻝ :ﻣوﺭﺩ ﺗجﺎﺭﻱ ﻳﺎ Business Case
پس از به پایان رسیدن این فاز به طور کلی یک ذهنیت جامع از کل پروژه در اختیار مالک پروژه قرار می گیرد.
در این مرحله به صورت خیلی کلی هزینه ها ،ریسک ها ،محدودیت ها ،مزایا ،منابع و به خصوص هدف پروژه مورد بحث
قرار می گیرد و از تمامی جهات انجام پذیری یا ناپذیری پروژه را توجیه می کند .خود این فاز شامل  8گام است که به
صورت زیر می باشند:
ﮔﺎﻡ ﺍﻭﻝ :ﮔزﻳﻨش ﺗﻴﻢ ﻣﺮﻛزﻱ
تمام اطالعاتی که باید مورد تجاری در اختیار مالک پروژه قرار دهد به صورت فردی بدست نمی آید لذا در این
گام یک تیم مرکزی جهت تعیین مورد تجاری تشکیل داده و به طور کلی روی مورد تجاری بحث می کنیم:
 مدیر گروه :علی رنجبر رشوانلوئی که به طور کلی وظیفه ی نظارت بر اعضای گروه را دارد. مدیر فناوری اطالعات :سپهر محمد زاده که وظیفه ی بررسی محدودیت ها و ریسک ها و فرصت ها رادارد.
 مدیر تجاری :علی رنجبر رشوانلوئی که وظیفه مدیریت و کنترل فرصت های تجاری را برعهده دارد. مدیر مالی :سپهر محمد زاده که وظیفه ی بررسی گزینه های ارائه شده را از نظر بودجه و زمان بندیبرعهده دارد.
ﮔﺎﻡ ﺩﻭﻡ :ﺗﻌﺮﻳف ﺍﺭزﺵ ﺳﺎزﻣﺎﻧی قﺎﺑل ﺳﻨجش ()MOV
این گام یک گام اساسی در تهیه مورد تجاری می باشد .در این گام پس از تعریف و تفهیم مسئله تیم مرکزی
یک هدف یا ارزش سازمانی قابل سنجش را معرفی می کند که طبیعتا باید با استراتژی سازمان همخوانی داشته باشد و
پس از آن اقدام به ارائه گزینه هایی در رابطه با ارزش می کند.به طور خالصه می توان گفت که  MOVیک معیار برای
موفقیت پروژه می باشد.
 MOVباید چهار ویژگی اصلی را داشته باشد .باید در وهله ی اول قابل سنجش باشد یعنی الزم نیست که
کارهای اضافی انجام داد و فقط ارائه ی یک هدف خاص و بررسی جهت گیری آن کافی است .ویژگی دوم آن این است که
نباید هزینه ای صرف شود ،کاری انجام گیرد ،منابعی به کار گرفته شود و زمانی صرف شود ولی نوعی ارزش به سازمان
افزوده نشود .پس هدف باید با ارزش بوده و در راه رسیدن به این هدف فناوری اطالعات مارا یاری خواهد کرد .ویژگی سوم
آن مورد توافق بودن آن است .طبیعتا افراد ذینفع پروژه انتظاراتی از هدف قابل سنجش دارند لذا باید همه یا اکثریت افراد
درگیر پروژه با  MOVموافق باشند .ویژگی آخر آن که ماهیت MOVرا مشخص می کند قابل تایید بودن آن است.
همانطور که گفته شد  MOVیک معیار برای موفقیت پروژه است لذا باید صحت  MOVتایید شده تا متوجه موفق بودن
یا نبودن پروژه بشویم.
در این پروژه هدف سازمانی شرکت با توجه به بازارهای روز و وضعیت کنونی از دست ندادن مشتری ها و
همچنین جذب مشتریان جدید می باشد .حال استراتژی سازمان این است که پیوند های خود را با مشتریان حال حاضر

خود محکم کرده و همچنین پیوند هایی با مشتریان جدید ایجاد کند .برای رسیدن به این اهداف شرکت قصد دارد یک
برنامه ی کاربردی ﺗجﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺗجﺎﺭﺕ یا  B2Bرا تهیه نماید.
برای تهیه  MOVمی توان از شش مرحله ی زیر بهره بگیریم:
 شناسایی محدوده ی تاثیر مطلوب :پروژه های فناوری اطالعات باید به گونه ایی و درجهتی خاص ومحدوده ایی معلوم از اهداف سازمان پشتیبانی کند .برای مثال می توان گفت که یک پروژه ی فناوری
اطالعات محدوده ی ﺭﺍهبﺮﺩﻱ ،ﻣشﺘﺮﻱ ،ﻣﺎلی ،ﻋملﻴﺎﺗی ﻭ ﺍجﺘمﺎﻋی را برای  MOVمشخص می کند.
همانطور که از مفهوم  MOVپروژه قابل برداشت است محدوده ی آن ﺭﺍهبﺮﺩﻱ ﻭ ﻣشﺘﺮﻱ است چراکه می
تواند در ﻧفوذ ﺑﻪ ﺑﺎزﺍﺭ هﺎﻱ جﺪﻳﺪ ،ﺗغﻴﻴﺮ شﺮﺍﻳط ﺭقﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺩﺍخل ﺑﺎزﺍﺭ ﻭ ﺍﻓزﺍﻳش ﺳهﻢ ﺑﺎزﺍﺭ که مربوط به
محدوده ی راهبردی می باشد و همچنین در ﻧحوﻩ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺗﺮ ﺑوﺩن ﻣﻌﺎﻣلﻪ که مربوط به محدوده ی
مشتری است ﺗﺎثﻴﺮ ﻣطلوﺏ داشته باشد.
 شناسایی ارزش مطلوب پروژه فناوری اطالعات :واقعا پروژه ی فناوری اطالعات چه ارزشی برای سازمانفراهم می کند؟ این سوال را باید در تهیه  MOVدر نظر گرفت .حال باتوجه به محدوده ی تاثیر MOV
فناوری اطالعات با ارائه یک برنامه ی کاربردی  B2Bمی تواند ﻛﺎﺭﺍﻳی ﺭﺍ ﺑﺎالﺗﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﻛﻴفﻴﺖ خﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻃوﺭ چشمگﻴﺮﻱ ﺑهﺘﺮ ﻛﻨﺪ ،ﺍﺭﺍئﻪ ﻱ خﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻭ ﺑﺎزﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺎالﺗﺮ ﺑﺮﺩ ،ﺍﻧجﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺁﺳﺎن
ﺗﺮ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑع ﻛمﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴجﻪ ﺍﺭزﺍن ﺗﺮ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁخﺮ ﻧﻴز ﺑﺎ ﺗوجﻪ ﺑﻪ ﻣزﺍﻳﺎﻳی ﻛﻪ ﮔفﺘﻪ شﺪ ﺗمﺎﻣی
ﻛﺎﺭهﺎ ﺩﺭ ﺳطح ﻭﺳﻴع ﺗﺮﻱ ﺍﻧجﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ.حال در این شرکت ما نه با مشکل هزینه های اضافی انبارداری
مواجه هستیم نه با مشکل کاهش منافع سازمانی بلکه ارزش مطلوب پروژه فناوری اطالعات در سریعتر کردن
و کاهش تنگناهای ساخت است.
 تهیه یک معیار مناسب:مدیر و مالک پروژه باید در مورد دامنه ی مشخصی از اعداد توافق داشته باشند ویا تغییری توصیفی از وضعیت کنونی را بارضایت هم مشخص کنند مثال افزایش یا کاهش وضعیتMOV .
در این پروژه معیار را افزایش سهم بازار از  02درصد به  02درصد جهت بازگشت سرمایه و همچنین با توجه
به ترافیک وبسایت افزایش  22مشتری را در نظر گرفتیم .معیار توسط مالک پروژه تعیین شده و وظیفه ی
گروه هدایت آن است .لذا پس از به پایان رسیدن پروژه باید برنامه ی کاربردی  B2Bبازگشت سرمایه و
افزایش  22مشتری را برای ما به ارمغان بیاورد.
 تعیین یک چهارچوب زمانی برای دستیابی به  : MOVحال که روی  MOVبه توافق رسیدیم باید بهگونه ایی روی زمان بدست آمدن آن نیز با مالک پروژه توافق کنیم اما نباید این نکته را فراموش کنیم که
 MOVباید انعطاف پذیر باشد یعنی با توجه به بازه ی زمانی تعیین شده در هر نوبت از بازه زمانی باید
معیاری جدید و به روز شده از  MOVرا در نظر بگیریم .در اینجا اگر بازه ی زمانی دستیابی به MOV
یعنی افزایش  2درصدی سهم بازار و افزایش  22مشتری را شش ماه در نظر بگیریم آنگاه در شش ماه بعدی
افزایش  02درصدی سهم بازار و  52مشتری و در شش ماه سوم افزایش  02درصدی سهم بازار و افزایش
 022مشتری را باید مورد انتظار داشته باشیم.
 بررسی و کسب موافقت کارفرمایان پروژه MOV :و معیار و زمان بندی آن تعیین شد ولی آیا مدیرپروژه و مالک پروژه روی آن موافق هستند؟ این توافق در این مرحله بررسی شده و دیگر الزم نیست در گام
ها و یا فاز های بعدی پروژه روی آن مجددا بحث و تبادل نظر داشته باشیم.

 خالصه کردن : MOVدر مرحله ی آخر نتایج مراحل قبلی را در یک گزارش و یا جدول خالصه میکنیم و خیلی سریع متوجه تاثیر ویا مورد توافق بودن ارزش سازمانی می شویم .حال چون در اینجا MOV
دارای یک نوع پیشرفت است می توانیم گزارش را به صورت ﺍﻓزﺍﻳش  5ﺩﺭصﺪﻱ ﺳهﻢ ﺑﺎزﺍﺭ ﻭ  55ﻣشﺘﺮﻱ
ﺩﺭ شش ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ،ﺍﻓزﺍﻳش  05ﺩﺭصﺪﻱ ﺳهﻢ ﺑﺎزﺍﺭ ﻭ  55ﻣشﺘﺮﻱ ﺩﺭ شش ﻣﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺍﻓزﺍﻳش 05
ﺩﺭصﺪﻱ ﺳهﻢ ﺑﺎزﺍﺭ ﻭ  055ﻣشﺘﺮﻱ ﺩﺭ شش ﻣﺎﻩ ﺳوﻡبنویسیم .برای راحتی کار می توانیم آن را در جدولی
به صورت زیر نمایش دهیم:
مدت زمان

MOV

شش ماه اول افزایش  2درصد سهم بازار 22 -مشتری جدید
شش ماه دوم افزایش  02درصد سهم بازار 52-مشتری جدید
شش ماه سوم افزایش  02درصد سهم بازار 022 -مشتری جدید
همانطور که در این گزارش می بینید هیچ نوع اطالعاتی در مورد چگونگی پیاده سازی پروژه و نوع فناوری
اطالعات به کار رفته نمایش داده نشده و فقط اطالعات مربوط به سازمان را می توان مشاهده کرد.
ﮔﺎﻡ ﺳوﻡ :شﻨﺎﺳﺎﻳی ﮔزﻳﻨﻪ هﺎ
در این مرحله تمام گزینه های راهبردی برای رسیدن به  MOVارائه و بررسی می شود .در بین این گزینه ها
یک گزینه تحت عنوان گزینه ی مورد مبنا یا  BCAوجود داردکه نحوه ی عملکرد سازمان را در صورت حفظ وضعیت
کنونی تشریح می کند چون در برخی مواقع حفظ وضعیت کنونی بهترین گزینه خواهد بود.
 گزینه ی اول :رسیدن به MOVبدون به کاربردن فناوری اطالعات گزینه ی دوم :پذیرش و یا به کارگیری مجدد یک سیستم کاربردی موجود گزینه ی سوم :پیشنهاد خرید یک برنامه ی کاربردی جدید و آماده از یک شرکت ارائه دهنده گزینه ی چهارم :استفاده از برنامه های کاربردی رایگان موجود در اینترنت گزینه ی پنجم :استفاده از یک برنامه کاربردی موجود در منابع یک سازمان مشابه با سازمان خود گزینه ی ششم :تهیه سفارشی برنامه ی کاربردی مورد نظر مطابق با منابع و منافع سازمانﮔﺎﻡ چهﺎﺭﻡ :ﺗﻌﺮﻳف ﺍﻣکﺎن ﺍجﺮﺍ ﻭ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﺭزﻳﺎﺑی:
امکان اجرا یعنی آیا گزینه ی ارائه شده قابل اجرا بوده و ارزش انجام را دارد؟ ریسک یعنی کدام گزینه امکان
اشتباه بودن را داشته و کدامیک می بایست صحیح می بود .بر حسب این موارد می توان گزینه هایی را که ارزش دنبال
کردن را ندارند حذف کرد .امکان اجرایی می تواند شامل امکان اجرای اقتصادی ،امکان اجرای فنی ،امکان اجرای سازمانی،
امکان اجرای زمانی و سایر موارد باشد.
حال گزینه ها را یک به یک بررسی می کنیم:
 گزینه ی اول :از نظر امکان اجرای اقتصادی بسته به نوع فناوری جایگزین نسبت به فناوری اطالعات همامکان اجرا دارد هم ندارد .یعنی امکان دارد فناوری جایگزین از نظر اقتصادی به صرفه تر بوده و یا ضرر
بیشتری را تحمیل کند اما می توان این ذهنیت را داشت که فناوری اطالعات که یک فناوری جدید بوده
ممکن است هزینه ی باالیی داشته باشد .از نظر فنی نیز وجود فناوری اطالعات بهینه تر خواهد بود چرا که
فناوری اطالعات مجموعه ایی از فناوری هایی کامال جدید و تازه می باشد .لذا وجود فناوری اطالعات انکار
ناپذیر است .از نظر سازمانی باید توجه کرد که وجود فناوری اطالعات ممکن است کل سازمان را تحت تاثیر

قرار دهد .ازنظر زمانی نیز بسته به نوع فناوری جایگزین ممکن است زمان بر شود .ولی نمی توان سریع بودن
فناوری اطالعات را در نظر نگرفت .ریسکی که ممکن است در مورد این گزینه پیش بیاید این است که با
توجه به وضعیت کنونی بازار و تجارت جهانی فرصت استفاده و تجربه ی فناوری اطالعات از دست برود.
 گزینه ی دوم :از نظر امکان اجرای اقتصادی قابلیت اجرا را دارد چرا که دیگر نیاز به یک سیستم جدیدنیست در نتیجه هزینه ی اضافی ندارد .از نظر فنی ممکن است از نیازی که ما می خواهیم پشتیبانی نکند و
نتایج حاصله با وضعیت کنونی تفاوت آنچنانی نداشته باشد .از نظر سازمانی نیز ممکن است سیستم موجود
نوعی نارضایتی را در سطح سازمان ایجاد کرده و نیاز به یک سیستم جدید و بهینه تر واقعا این رضایت را
برگرداند .از نظر زمانی شاید سریع تر بازده ی خود را در سطح سازمان نشان دهد ولی آیا می توان گفت
بازده ی مورد نظر را دارد؟ طبیعتا نه چرا که اگر داشت تاکنون این بازده را مشاهده می کردیم و دیگر نیازی
به ارائه ی گزینه های بعدی نبود.ریسک این گزینه این است که بازده مورد نظر حاصل نشود و با صرف منابع
و زمان نتیجه ایی در بر نداشته باشد.
 گزینه ی سوم :از نظر اقتصادی امکان اجرا را دارد ولی دارای ریسک باالیی است .از نظر فنی نیز ممکناست نوع فناوری که مد نظر ماست استفاده نشود و مارا به اجبار وادار به پذیرش سیستمی کند که واقعا
غریب و نا آشناست .از نظر سازمانی نیز ممکن است کامال با سازمان مغایرت داشته باشد و سازمان را به
چالش وادارد .از نظر زمانی زمان بر خواهد بود چرا که نیاز به آموزش این سیستم نا آشنا امری زمان بر خواهد
بود .از نظر ریسک نیز همانطور که گفته شد ممکن است آنچه که مورد انتظار سازمان است و با نیاز سازمان
مطابقت دارد خریداری نشده و در نتیجه هزینه های جبران ناشندنی برای سازمان به بار بیاورد.
 گزینه ی چهارم :از نظر اقتصادی هیچ مشکلی ندارد .از نظر فنی کامال رد می شود چرا که کیفیت آنبسیار پایین بوده و هیچگاه نیاز های فنی سازمان را بر آورده نخواهد کرد .از نظر سازمانی پذیرفته نمی شود
چرا که سازگای افراد با آن مشکل خواهد بود .از نظر زمانی شاید به صرفه باشد اما نتیجه ایی ندارد .ریسک
آن پایین است.
 گزینه ی پنجم :از نظر اقتصادی امکان پذیر است اما شاید پس از مرحله ی اجرا هزینه های اضافی برسازمان تحمیل کند .از نظر فنی امکان دارد یک سری نیاز ها که مختص سازمان است فراموش شود .از نظر
سازمانی افراد ممکن است هیچگونه سازگاری با آن نداشته باشند .از نظر زمانی نیز زمان بر خواهد بود چرا که
همسو سازی آن با ساختار سازمان نیاز به زمان دارد .ریسک این گزینه در این است که رضایت مشتری را به
ارمغان نیاورده و باعث ایجاد یک نوع ذهنیت مبتنی بر ضعف سازمان شود که چرا یک سازمان باید از منابع
یک سازمان دیگر بهره بگیرد؟
 گزینه ی ششم :از نظر اقتصادی امکان پذیر است و هزینه های آن به نسبت گزینه ی قبلی کمتر است .ازنظر فنی نیز کامال قابل قبول است چرا که با توجه به نیاز های فنی سازمان و حتی جزئیات کامل سفارش و
پیاده سازی می شود .از نظر سازمانی دیگر هیچ مغایرتی پیش نمی آید و آنچه که مورد انتظار است حاصل
می شود در نتیجه افراد داخل سازمان به راحتی با آن سازگار می شوند .از نظر زمانی نیز می توان گفت که
این گزینه برای کل سازمان آشنا بوده چرا که آنچه نیاز سازمان بوده مورد بحث قرار می گیرد و دیگر نیاز به
صرف زمان اضافی جهت آشنایی و توجیه افراد نیست .ریسک آن در این است که ممکن است نیازهای بخشی
از سازمان به خاطر بخش دیگری فراموش شده و در نظر گرفته نشود.
ﮔﺎﻡ ﭘﻨجﻢ :ﺗﻌﺮﻳف ﻛل هزﻳﻨﻪ ﻣﺎلکﻴﺖ

در این گام هزینه ها محاسبه می شود که یکی از مهمترین آن ها هزینه ی کل مالکیت  TCOمی باشد که به
هزینه های جمع آوری اطالعات ،توسعه ،نگهداری و پشتیبانی از سیستم کاربردی در طول حیات آن گفته می شود که
شامل مواردی همچون هزینه های مستقیم یا پیش پرداخت ،هزینه های در حال افزایش و هزینه های غیر مستقیم است.
هزینه های مستقیمی که در این پروژه با آن برخورد می کنیم به شرح زیر است:
 هزینه ی خرید تجهیزات اعم از سخت افزار و نرم افزار و تجهیزات مربوط به شبکه و پایگاه داده. هزینه ی نصب تجهیزات هزینه ی حمل و نقل تجهیزات هزینه ی مشاوره ی خارج از سازمان هزینه ی ساخت مکانی برای قرار دادن تجهیزاتهزینه های در حال افزایش شامل موارد زیر است:
 حقوق افراد درگیر با سیستم آموزش افراد ارتقاء تجهیزات فراهم آوردن تدارکات هزینه های مربوط به پشتیبانی و نگهداری سیستم هزینه های مربوط به استفاده از منابع خارجی درگیر با سیستممواردی از هزینه های غیر مستقیم را می توان در زیر مشاهده کرد:
 ضرر اولیه بهره وری اتالف وقت کاربران در صورت پایین بودن سیستم هزینه های حسابرسی کاربران هزینه های اضافی جهت ترغیب کاربران و تضمین کیفیت سیستم تحلیل سیستم پس از پیاده سازیﮔﺎﻡ ششﻢ :ﺗﻌﺮﻳف ﺳوﺩ ﻛل ﻣﺎلکﻴﺖ
سود کل مالکیت یا  TBOمشابه هزینه ی کل مالکیت شامل کل منافع مستقیم ،غیر مستقیم و افزایشی
بدست آمده از گزینه ی پیشنهادی می شود .منافع می تواند از افزایش کار دارای ارزش باال ،افزایش میزان دقت و بازده،
بهبود وضعیت تصمیم گیری ،بهبود وضعیت خدمات مشتری ،بهبود رضایتمندی افراد سازمان ،صرفه جویی در منابع و
صرفه جویی در زمان حاصل شود.
تمام این منافع به این صورت است که دیگر نیازی به تشریفات اداری و کاغذبازی های وقت گیر و هزینه بر
نیست ،با استفاده از سیستم های دقیق می توان رخداد اشتباه را به شدت پایین آورده و دقت و بازده را باال برد ،با استفاده
از توضیحات شفاف و روشن و اطالعاتی کامال به هنگام و پویا می توان قدرت تصمیم گیری را افزایش داد ،مشتریان وقت
کمتری را صرف می کنندکه به نوع نیازی که دارند دسترسی پیدا کنند و حتی می توانند به راحتی با گزینه های دیگری
آشنا شده و جهت گیری انتخاب خود را تغییر دهند و با ارائه تسهیالت جدید و خالقانه می توان آن هارا به سادگی به
گزینه ایی خاص معطوف کرد ودر کل اعتبار خدمات باالتر می رود ،با یک سیستم کاربردی مبتنی بر فناوری اطالعات
ارتباط داخل سازمان نیز ارتقا پیدا می کند و افراد سازمان می توانند در انجام بهتر وظایف از این سیستم بهره بگیرند
بدون اینکه نیاز باشد منبعی خاص هزینه شود.

ﮔﺎﻡ هفﺘﻢ :ﺗحلﻴل ﮔزﻳﻨﻪ هﺎ
در این مرحله گزینه های ارائه شده را با هم مقایسه می کنیم .چندین راه برای تحلیل گزینه ها وجود دارد که
مهمترین آن ها مدل های مالی و مدل امتیاز بندی است .مدل های مالی،میزان سود دهی و جریان نقدینگی یک گزینه با
استفاده از مدل های مالی به راحتی بدست آمده و می توان با استفاده از مشاهده ی نتایج بین ورودی های نقد و خروجی
های نقد که ممکن است منفی یا مثبت باشد ،روی خوب بودن یا نبودن یک گزینه نظر داد .رایجترین مدل های جریان
نقدینگیعبارتند از بازپرداخت ،سربه سر ،بازگشت سرمایه ،ارزش خالص فعلی و امتیاز بندی که ما در این پروژه از مدل
هایﺑﺎز ﭘﺮﺩﺍخﺖ ،ﺑﺎزﮔشﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎز ﺑﻨﺪﻱ استفاده می کنیم:
 مدل باز پرداخت :در این روش مدت زمان جبران سرمایه اولیه تعیین می شود .برای تک تک گزینه هاباز پرداخت را بدست می آوریم ( :تمامی اعداد فرضی هستند)
 oگزینه ی اول :فرض می کنیم که  02222222تومان صرف شده و هر شش ماه فقط 0222222
تومان درآمد خالص می باشد .مدت باز پرداخت برابر است با:
.
یعنی پس  02دوره ی شیش ماهه یعنی بعد از  2سال سرمایه اولیه باز می گردد.
 oگزینه ی دوم :فرض می کنیم  0222222تومان سرمایه اولیه بوده و هر شش ماه فقط
 022222تومان در آمد خالص می باشد .مدت باز پرداخت برابر است با:
.
یعنی پس از  02دوره ی شش ساله یعنی بعد از  02سال سرمایه اولیه باز می گردد.
 oگزینه ی سوم :فرض می کنیم که سرمایه اولیه  02222222تومان و هر شش ماه 0222222
تومان در آمد خالص می باشد .مدت باز پرداخت برابر است با:
.
یعنی پس از  2دوره ی شش ماه یا  0و نیم سال سرمایه اولیه باز می گردد.
 oگزینه ی چهارم :فرض می کنیم سرمایه اولیه  022222تومان باشد و در آمد خالص بعد از هر
سال  02222تومان باشد .مدت باز پرداخت برابر است با:
.
یعنی پس از  02سال سرمایه باز می گردد.
 oگزینه ی پنجم :فرض می کنیم سرمایه اولیه  0022222تومان باشد و در آمد خالص
 0222222تومان در هر شش ماه باشد مدت باز پرداخت برابر است با:
.
یعنی بعد از گذشت  00دوره ی شش ماهه یا  6سال سرمایه باز می گردد.
گزینه ی ششم :فرض می کنیم سرمایه اولیه  02222222بوده و درآمد حاصل بعد از هر شش ماه
برابر  2222222تومان باشد .مدت باز پرداخت برابر است با:
.
یعنی بعد از  4دوره ی شش ماهه یا  0سال سرمایه اولیه باز می گردد.
 مدل باز گشت سرمایه:بازگشت سرمایه یا  ROIبه معنای عملکرد محض یک شرکت از نظر مالی میباشد ROI .مقیاسی از ارزش قابل انتظار یا بدست آمده از یک گزینه ی خاص را نشان می دهد که از

اختالف بین کل هزینه های قابل انتظار و کل منافع قابل انتظار تقسیم بر کل هزینه های قابل انتظار بدست
می آید .برای گزینه ها به صورت زیر داریم:
 oگزینه ی اول :اگر کل هزینه های قابل انتظار  02222222تومان باشد و کل منافع قابل انتظار
 00222222تومان باشد آنگاه برای  ROIداریم:
ROI = = ٪02
 oگزینه ی دوم :اگر کل هزینه های قابل انتظار  0222222تومان و کل منافع قابل
انتظار 0222222تومان باشد آنگاه برای  ROIداریم:
ROI = = ٪06
 oگزینه ی سوم :اگر کل هزینه های قابل انتظار  02222222تومان و کل منافع قابل انتظار
 08222222تومان باشد آنگاه برای  ROIداریم:
ROI = = ٪02
 oگزینه ی چهارم :اگر کل هزینه های قابل انتظار  022222تومان و کل منافع قابل انتظار
 022222تومان باشد آنگاه برای  ROIداریم:

ROI = = ٪2
 oگزینه ی پنجم :اگر کل هزینه های قابل انتظار  00222222و کل منافع قابل انتظار
 04022222تومان باشد آنگاه برای  ROIداریم:

ROI = = ٪01
 oگزینه ی ششم :اگر کل هزینه ها برابر  02222222تومان و کل منافع قابل انتظار 02222222
تومان باشد آنگاه برای  ROIداریم:
ROI = = ٪02

 مدل امتیاز بندی :مدلی برای مقایسه گزینه ها بر اساس یک امتیاز بندی وزن دار ارائه می دهد .بهاینصورت که ابتدا به هر معیاری که مد نظر ماست یک وزن اختصاص داده می شود که مجموع وزن ها باید
برابر  022شود و پس از آن برای هر گزینه امتیاز داده شده را در وزن معیار ضرب کرده و مجموع را محاسبه
می کنیم .برای مثال مدل امتیاز بندی برای  ROIبه صورت زیر است:
گزینه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

ROI

02

06

02

2

01

02

چون گزینه ی ششم باالترین  ROIرا دارد می توان برای هر گزینه یک امتیاز نسبی به صورت زیر به دست
آورد:
گزینه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

محاس
به

)×(10/25
10

)×(16/25
10

)×(20/25
10

)×(0/25
10

)×(19/25
10

)×(25/25
10

امتیاز
نسبی

4

6.4

8

0

7.6

10

اما چون برای باز پرداخت گزینه ایی بهتر است که باز پرداخت کمتری دارد لذا داریم:

گزینه

اول

محاسبه

)10×(4/5) 10×(4/30) 10×(4/10

امتیاز
نسبی

4

دوم

سوم

1.3

چهارم

8

ششم

پنجم

)10×(4/4) 10×(4/12) 10×(4/20
2

10

3.3

حال می توانیم جدول امتیاز بندی را به صورت آنچه که در صفحه ی بعد می بینید رسم کنیم:

معیار

عنوان

وزن

گزینه
اول

گزینه
دوم

گزینه
سوم

گزینه
چهارم

گزینه
پنجم

گزینه
ششم

مالی

ROI
بازپرداخت کوتاه

10%
10%

4
4

6.4
1.3

8
8

0
2

7.6
3.3

10
10

هزینه های جانبی کم

5%

6

4

5

7

4

5

10%

6

7

7

1

5

9

15%

5

5

6

1

7

10

رضایتمندی افراد 5%
داخلی

2

4

6

1

6

8

قابلیت نگهداری

5%

3

3

7

1

6

7

قابلیت توسعه

5%

2

3

4

0

3

10

پایین بودن ریسک

5%

1

2

5

1

3

8

10%

1

3

5

0

3

7

20%

2

4

5

1

4

8

412

605

115

484

860

سازمانی همسویی با اهداف راهبردی
احتمال دستیابی MOV

پروژه

خارجی رضایت مشتری
افزایش سهم بازار
مجموع امتیاز

335 100%

ﮔﺎﻡ هشﺘﻢ :ﭘﻴشﻨهﺎﺩ ﻭ حمﺎﻳﺖ ﺍز ﻧظﺮﻳﻪ
در مراحل قبلی گزینه هایی ارائه شده و مورد تحلیل قرار گرفتند .لذا باید بین گزینه های ارائه شده یک گزینه را به
عنوان گزینه ی پیشنهادی انتخاب کرد و مهمتر از آن مورد حمایت قرار داد و دلیل کافی برای انتخاب آن گزینه ارائه شود.
در این پروژه ما گزینه ی ششم یعنی ﺗهﻴﻪ ﺳفﺎﺭشی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻣوﺭﺩ ﻧظﺮ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑع ﻭ ﻣﻨﺎﻓع ﺳﺎزﻣﺎنرا
پیشنهاد می کنیم.چرا که از تمامی گزینه های دیگر دارای امتیاز باالتری می باشد.

ﻣﻨشوﺭ

ﻓﺎز ﺩﻭﻡ :ﺗهﻴﻪ ﻣﻨشوﺭ ﻭ ﻃﺮح ﺍصلی ﭘﺮﻭژﻩ
منشور پروژه یک مورد قابل تحویل کلیدی برای فاز دوم متدولوژی پروژه فناوری اطالعات می شود که این
منشور نحوه ی سازماندهی پروژه و پیاده سازی گزینه های مختلف پروژه را تعریف می کند .عالوه بر آن منشور مدیر پروژه
را تعیین کرده و به وی اختیار شروع می دهد .طرح پروژه تمامیه جزئیات ظریف و ماهرانه مربوط به اینکه چه کسی کار
پروژه را و در چه زمانی انجام خواهد داد ارائه می دهد.
ﻣﻨشوﺭ :یک طرح تاکتیکی برای انجام یا اجرای پروژه  ITارائه می دهد و به طور کلی  MOVپروژه را مستند سازی می
کند ،زیر ساخت خود را بیان کرده ،جزیئات پروژه را به صورت خالصه در آورده ،تمامی نقش ها و مسئولیت ها را تعیین
کرده و تعهدات پروژه را همراه با مکانیزم کنترلی پروژه را تشریح می کند.
 مستند سازی  :MOVدر فاز قبلی یعنی فاز مورد کاری ما  MOVپروژه را تعیف کرده که عبارت بودازﺍﻓزﺍﻳش ﺳهﻢ ﺑﺎزﺍﺭ ﻭ ﺍﻓزﺍﻳش ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣشﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﺍﺳﺘفﺎﺩﻩ ﺍز ﻃﺮﺍحی ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎزﻱ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ
.B2Bدر اینجا  MOVپروژه دارای یک پیشرفت بوده و نباید این پیشرفت تغییر کرده یعنی تبدیل به پسرفت
شود MOV .دقیقا به صورت افزایش  2درصدی سهم بازار و  22مشتری جدید در شش ماه اول ،افزایش 02
درصدی سهم بازار و  52مشتری در شش ماه دوم و در آخر نیز افزایش  02درصدی سهم بازار و  022مشتری
جدید در شش ماه سوم بیان می شود.
 تعریف زیر ساخت پروژه:منظور از زیر ساخت پروژه تمامی افراد ،منابع درگیر ،فناوری های مورد استفاده،روش ها ،فرآیند های مدیریتی و محدوده ی دانش مورد نیاز برای پشتیبانی از پروژه می باشد که به طور کلی
منشور همان مواردی است که برای پروژه مورد نیاز هستد که در این پروژه به صورت زیر است:
 oافراد :در راس آن ها مدیر پروژه قرار دارد و بعد از آن سایر افراد درگیر پروژه را شامل می شود .برای
پیاده سازی یک سیستم کاربردی  B2Bیا همان وبسایت فروش برای یک شرکت به چند متخصص
کامپیوتر که شامل برنامه نویس ،طراح گرافیک کاربری ،متخصص شبکه و طراح پایگاه داده و نیز
متخصص فناوری اطالعات است ،به یک متخصص روابط عمومی ،یک بازاریاب و شاید بعد از آن عده ایی
از مشتریان حال حاضر شرکت جهت نظرسنجی مورد نیاز باشد .این افراد ممکن است در حین انجام
پروژه تعویض شوند مانند برنامه نویس که به دلیل کم تجربه بودن زمان زیادی را هدر می دهد و یا افراد
جدیدی به این گروه در حین پروژه اضافه شوند مانند یک مشاور خارج سازمان.
 oمنابع :منابع که خود شامل سه نوع منابع انسانی ،منابع پولی و تجهیزات می باشد .تجهیزاتی که
ممکن است در پروژه قرار گیرد ،سیستم های شبکه کردن ،سیستم های طراحی وب سایت ،سیستم

طراحی پایگاه داده ،سیستم های ذخیره ساز پایگاه داده ،اینترنت پر سرعت ،مدارک و اسناد حال حاضر
سازمان و یک سری منابع نوشتاری دیگر .منابع پولی نیز شامل کل هزینه های مربوط به دست مزد افراد
و خریداری ،استفاده و نگهداری تجهیزات می باشد .اما ممکن است بعضی از تجهیزات موجود در سازمان
مورد استفاده قرار گرفته و نیازی به هزینه ی اضافی نداشته باشیم ویا افرادی همچون مشتریان حال
حاضر شرکت جهت شرکت در نظر سنجی هیچ دستمزدی را دریافت نکنند.
 oفناوری :در حال حاضر فناوری های زیادی برای پیاده سازی یک سیستم کاربردی تجارت به تجارت
وجود دارد .فناوری مورد نظر همان فناوری اطالعات است و خود متخصصین کامپیوتر دقیقا نوع فناوری
مورد نظر را تعیین میکنند.
 خالصه کردن جزئیات پروژه :این جزئیات شامل حوزه ،زمانبندی ،بودجه ،اهاف کیفی ،موارد قابل تحویل ونقاط عطف پروژه است که می توان از آن به عنوان یک منبع اطالعاتی در سراسر چرخه ی حیات پروژه استفاده
کرد.
 oحوزه:اینترنت و حتی یک شبکه ی .MAN
 oزمان بندی :پروژه باید بعد از دو ماه اتمام یابد و نتایج آن بعد از سه دوره ی شش ماه بررسی شود.
 oبودجه :بودجه با توجه به منابع مالی مورد نظر تعیین می شود.
 oاهداف کیفی :گزارشی که بعد از پایان سه دوره شش ماهه ارائه می شود باید با نیاز سازمان مطابقت
داشته باشد.
 oموارد قابل تحویل :شامل کل مواردی است که پس از پایان هر فرآیند مانند طراحی رابط کاربر
گرافیکی انتظار می رود ارائه شود .در ادامه بیشتر با موارد قابل تحویل آشنا می شویم.
 oنقاط عطف :مانند اتمام فرآیند پیاده سازی شبکه و یا اتمام فرآیند نظر سنجی از مشتریان قبل از
اجرای پروژه.
 تعریف نقش ها و مسئولیت ها:منشور نقش ها و وظایفی که باید در طول پروژه انجام شود مشخص می کند. oسرمایه گذار :کسی است که صاحب اصلی پروژه بوده و نتایجی که در آخر پس از اجرای پروژه
بدست می آید در اختیار ایشان قرار می گیرد .بودجه ها و منابع مالی که در اختیار پروژه قرار می گیرد از
طرف ایشان بوده و در برخی مواقع برای ایجاد یک تصمیم و یک فرآیند خاص به نظر شخصی ایشان نیاز
داریم مثال در تهیه .MOV
 oمدیر  :کسی است که وظیفه ی نظارت عملکرد تیم پروژه را بر عهده دارد و در کل رابط بین مالک
پروژه و تیم پروژه است و در هر مرحله نتایج و گزارشات الزم را که توسط تیم پروژه در اختیار ایشان قرار
گرفته است مورد بررسی قرار دارد .وظیفه ی دیگر ایشان انتخاب تیم پروژه است.
 oتیم پروژه :شامل کل افرادی است که برای طراحی ،پیاده سازی و  ...یک وب سایت فروش آنالین
مورد نیاز است و همچنین این افراد تمام تجهیزات مورد نیاز خود را می توانند سفارش داده و یا
خریداری کنند و این تجهیزات را مورد استفاده قرار دهند .یکی از وظیفه ی مهم آن ها این است که پس
از انجام هر فرآیند یا در طول یک فرآیند خاص تمامی گزارشات الزم را در اختیار مدیر قرار دهند.
 نشان دادن تعهد صریح نسبت به پروژه :منشور تمام جزئیات مربوط به منابع موجود اعم از منابع انسانی ،مالیو تجهیزات را ارائه می دهد .و نیز باید مشخص کند که چه کسی صاحب پروژه است .تاییدیه نهایی منشور نیز که
توسط صاحب پروژه در اختیار مدیر پروژه قرار می گیرد به معنای شروغ پروژه می باشد.

 تعیین مکانیزم های کنترلی پروژه :همانطور که گفته شد ممکن است در طول اجرای پروژه الزم باشدتصمیماتی اتخاذ یا پیشنهاد هایی بر خالف روند اجرایی پروژه مانند تصمیم به تعویض برنامه نویس و یا پیشنهاد
ایجاد یک شبکه ی MANارائه شود .لذا باید مکانیزم های کنترلی الزم برای پیش بینی و بررسی چنین مواردی
در منشور آورده شود.
ﻣﻨشوﺭ ﻭ ﻃﺮح ﭘﺮﻭژﻩ ﻱ ﺗهﻴﻪ شﺪﻩ:
منشور و طرح پروژه باید با هم و با همکاری مدیر ،تیم پروژه و مالک اصلی پروژه تهیه شود تا هیچ گونه تضادی با
منافع و مقاصد سازمان نداشته باشد و به راحتی مورد تایید قرار گرفته و پروژه انجام گیرد .مواردی که در منشور آورده می
شود:
 شﻨﺎﺳﻪ ﭘﺮﻭژﻩ :ﻃﺮﺍحی ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎزﻱ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ شﺮﻛﺖ ﻭﻓﺎ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﭘﺮﻭژﻩ: oﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔذﺍﺭ :ﺭئﻴس شﺮﻛﺖ ﻭﻓﺎ
 oﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮﻭژﻩ :ﻋلی ﺭﻧجبﺮ ﺭشوﺍﻧلوئی ﻛﻪ ﻣﺴئولﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭظﺎﻳف ﺗﻴﻢ ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋهﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ زﻣﺎن ﺩﻭﻣﺎﻩ ﺍﻧجﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ لذﺍ ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮﻭژﻩ ﻭظﻴفﻪ ﻱ زﻣﺎن ﺑﻨﺪﻱ ﻛلی ﺭﺍ ﻧﻴز
ﺑﺮﻋهﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁن ﻧﻴز ﻭظﻴفﻪ ﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻴﻢ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺮ ﻋهﺪﻩ ﺍﻳشﺎن ﺍﺳﺖ.
 oﻣﺘخصصﻴﻦ ﻛﺎﻣپﻴوﺗﺮ :ﺳپهﺮ ﻣحمﺪ زﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﻭظﻴفﻪ ﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧوﻳﺴی ﻭ ﺭﺍﺑط ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ
ﻭ ﭘﺎﻳگﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋهﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻃﺮﺍحی ﺭﺍﺑط ﮔﺮﺍﻓﻴکی ،ﺳپس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧوﻳﺴی ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍز ﺁن
ﻃﺮﺍحی ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ ﺭﺍ ﺍﻧجﺎﻡ ﻣی ﺩهﺪ .ﻧصب ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍزﻱ شبکﻪ ﺑﺮ ﻋهﺪﻩ ﻱ ﺁقﺎﻱ ﻋلی ﺭﻧجبﺮ
ﺭشوﺍﻧلوئی ﻣی ﺑﺎشﺪ ﻛﻪ هﻢ ﺗﺮﺍز ﺑﺎ ﻭظﺎﻳف ﺁقﺎﻱ ﺳپهﺮ ﻣحمﺪ زﺍﺩﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧجﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ.
 oﺭﻭﺍﺑط ﻋموﻣی ﻭ ﺑﺎزﺍﺭﻳﺎﺏ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁقﺎﻱ ﺳپهﺮ ﻣحمﺪ زﺍﺩﻩ ﺑوﺩﻩ ﻭ ﺗمﺎﻣی
ﻭظﺎﻳف ﺍﻳشﺎن همﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻭظﺎﻳف ﺩﻳگﺮ ﺍﻋﻀﺎ ﺍﻧجﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭلی ﺗفﺎﻭﺕ ﺁن ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ
ﻭظﺎﻳف ﺍﻳشﺎن هﻴچ ﻧوع ﻭﺍﺑﺴﺘگی ﻭجوﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺍﻳشﺎن ﻣﻴﺘوﺍﻧﺪ ﻭظﺎﻳف خوﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ هﻢ ﺍﻧجﺎﻡ ﺩهﻨﺪ.
 شﺮح ﭘﺮﻭژﻩ :شﺮﻛﺖ ﻭﻓﺎ قصﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗوجﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺍﺭهﺎﻱ حﺎﻝ حﺎضﺮ ،ﻣشﺘﺮﻳﺎن خوﺩ ﺭﺍ حفظ ﻛﺮﺩﻩ ﻭهچﻨﻴﻦ ﺍقﺪﺍﻡ ﺑﻪ جذﺏ ﻣشﺘﺮﻳﺎن جﺪﻳﺪ ﺑکﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣشﺘﺮﻳﺎن ﺍز ﻧوع ﻣشﺘﺮﻳﺎن ﻋمﺪﻩ ﺍﻋﻢ ﺍز شﻌبﺎﺕ
ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺳطح ﻛشوﺭ ﻣی ﺑﺎشﺪ ﻭ ﺳطح ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺁن هﺎ ﺩﺭ حﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺩﻭ ﻣحصوﻝ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﻨظوﺭ
ﻣشﺘﺮﻱ ﻣجموﻋﻪ ﺍﻳی ﻛﺎﻣل ﺍز ﻣحصوالﺕ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛثﻴﺮ ﻭ ﺑﻪ صوﺭﺕ ﻋمﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻭ ﻧﻴز ﺍﺳﺘﺮﺍﺗژﻱ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴوﻧﺪ خوﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣشﺘﺮﻳﺎن حﺎﻝ حﺎضﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣحکﻢ ﺗﺮ ﺳﺎزﺩ ﻭ ﭘﻴوﻧﺪ هﺎﻱ جﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﻣشﺘﺮﻳﺎن جﺪﻳﺪﻱ ﺍﻳجﺎﺩ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺍﻳﻦ هﺪف ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ قصﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ
ﺗجﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺗجﺎﺭﺕ  B2Bﺭﺍ ﻃﺮﺍحی ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎزﻱ ﻛﻨﺪ MOV.ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗوضﻴح ﺩﺍﺩﻩ خوﺍهﺪ شﺪ.
 ﺍﺭزﺵ ﺳﺎزﻣﺎﻧی قﺎﺑل ﺳﻨجش  :MOVﻋبﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍز ﺍﻓزﺍﻳش ﺳهﻢ ﺑﺎزﺍﺭ ﻭ ﺍﻓزﺍﻳش ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣشﺘﺮﻳﺎنﺑﻪ صوﺭﺕ ﺁﻧچﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ جﺪﻭﻝ زﻳﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
 مدت زمان MOVشش ماه اول
شش ماه دوم

افزایش  2درصد سهم بازار 22 -مشتری جدید
افزایش  02درصد سهم بازار 52-مشتری جدید

شش ماه سوم

افزایش  02درصد سهم بازار 022 -مشتری جدید

 حوزﻩ ﻱ ﭘﺮﻭژﻩ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ قﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺑﺎ ﺭﺍﺑط ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺑﺎال ﻃﺮﺍحیشوﺩ .ﻣﻨظوﺭ ﺍز ﺭﺍﺑطﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻛلﻴﻪ ﺍﻣکﺎﻧﺎﺗی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣشﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ خﺮﻳﺪ ﻣحصوﻝ خوﺩ ﻧﻴﺎز ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﭘس ﺍز خﺮﻳﺪ ﻧﻴز ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳج ﻣﺎﻧﻨﺪ صﺪﻭﺭ ﻓﺎﻛﺘوﺭ ﺩﺭ ﺍخﺘﻴﺎﺭ ﻣشﺘﺮﻱ قﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳگﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ
ذخﻴﺮﻩ ﮔﺮﺩﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍ لﻴﺴﺖ ﻛلی ﻣحصوالﺕ ﺍﺭﺍئﻪ ﻭ ﻣﻌﺮﻓی ﻣی شوﺩ .ﺑﺮﺍﻱ هﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻛﻪ
همﺎن ﻣشﺘﺮﻳﺎن هﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴز ﻳﻚ حﺴﺎﺏ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﻢ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﮔذﺭﻭﺍژﻩ ﺩﺭ ﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣی شوﺩﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮ
ﻣی ﺗوﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺁن ﻭﺍﺭﺩ ﭘﺮﻭﻓﺎﻳل ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ خوﺩ شوﺩ ﻭ ﺳپس ﺩﺭ ﻳﻚ صفحﻪ ﻱ ﻣجزﺍ لﻴﺴﺖ ﻣحصوالﺗی ﻛﻪ
ﻣی خوﺍهﺪ ﺭﺍ ﺳفﺎﺭﺵ ﻣی ﺩهﺪ .ﺭﻭﻧﺪ ﺳفﺎﺭﺵ ﻣحصوﻝ ﻧﻴز ﺩقﻴق ﻣشخص ﻣی شﺪﻭ ﻳﻌﻨی زﻣﺎن ﺗحوﻳل،
ﻣحل ﺗحوﻳل ﻭ ﻧوع ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣحصوالﺕ ﺑﻪ صوﺭﺕ ﻛﺎﻣل ﻭﺍﺭﺩ شﺪﻩ ﺳپس ﺭﺳﻴﺪ ﺁن ﺩﺭ ﺍخﺘﻴﺎﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮ قﺮﺍﺭ
ﻣی ﮔﻴﺮﺩ .ﻣﺘخصص شبکﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧظﺮ ﺩﺍشﺘﻪ ﺑﺎشﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻋملﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧکی خوﺩ الزﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
شبکﻪ ﻱ ﺑﺎﻧکی ﻛشوﺭ ﻣﺘصل شوﺩ.ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﺭﺗبﺎط ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍن حﺎﻝ حﺎضﺮ ﺳﺎﻳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﮔوﻧﻪ ﺍﻳی
ﻋمل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳگﺮ ﺑﺘوﺍﻧﻨﺪ ﺍز ﺍﻣکﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳگﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﺑهﺮﻩ ﺑبﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮔوﻧﻪ ﺍﻳی ﺁن هﺎ ﺭﺍ ﺗشوﻳق ﻛﺮﺩﻩ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻋﻀو شﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ لﻴﺴﺖ ﻣشﺘﺮﻳﺎن قﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺍﻣکﺎﻧﺎﺕ ﺳﺎﻳﺖ ﻣی ﺗوﺍﻧﺪ شﺎﻣل ﺗصﺎﻭﻳﺮﻱ ﺍز
ﺭﻭﻧﺪ خط ﺗولﻴﺪ شﺮﻛﺖ ﺑﺎشﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍخبﺎﺭ ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﺑﺮﮔزﺍﺭﻱ ﻣﺴﺎﺑقﺎﺕ ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ شﺮﻛﺖ ﻭ حﺘی ﻃﺮﺍحی
ﺑﺎزﻱ هﺎﻳی ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔوﻧﻪ ﺍﻳی ﻣﻌﺮف ﻣحصوالﺕ شﺮﻛﺖ هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗوجﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨکﻪ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ
چﻨﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻳی ﺍﺳﺖ ﻣی ﺗوﺍﻧﺪ ﺍﻣکﺎﻧﺎﺕ ﺗفﺮﻳحی ﻭ جذﺍﺑی ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗشوﻳق ﻛﺎﺭﺑﺮﺍن ﻣوﺭﺩ ﺍﺳﺘفﺎﺩﻩ قﺮﺍﺭ
ﺩهﺪ .ﺍﻣکﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳگﺮﻱ ﻧﻴز ﻣی ﺗوﺍن ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ قﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ حﺘی ﻣی ﺗوﺍن ﺑﻪ ﻋﻨوﺍن ﻣوﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ
ﻧبﺎﻳﺪ ﺗحوﻳل ﺩﺍﺩﻩ شوﻧﺪ ،ﻳﻚ ﻧﺮﻡ ﺍﻓزﺍﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻛوچﻚ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣوﺑﺎﻳل ﻧصب ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻣشﺘﺮﻳﺎن ﺑﺘوﺍﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﺍﺳﺘفﺎﺩﻩ ﺍز ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣوﺑﺎﻳل ﺑﻪ ﺗمﺎﻡ ﺍﻣکﺎﻧﺎﺕ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳی ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ.
 زﻣﺎن ﺑﻨﺪﻱ ﭘﺮﻭژﻩ :ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃوﺭ ﻛلی ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺩﻭﻣﺎﻩ ﺍﻧجﺎﻡ شوﺩ ﻭ ﻧﺘﺎﻳج ﺑبﺮﺳی ﺁن ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﻭﺭﻩﻱ شش ﻣﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧجﺎﻡ شوﺩ ﻳﻌﻨی ﺩﺭ ﻛل ﻃﺮﺍحی ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎزﻱ ﻭ ﺍجﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻃوﻝ ﻣی
ﺍﻧجﺎﻣﺪ .ﻣﺘخصصﻴﻦ ﻛﺎﻣپﻴوﺗﺮ ﻣوﺍﺭﺩ قﺎﺑل ﺗحوﻳل خوﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻢ ﺍز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧوﻳﺴی ،ﺭﺍﺑط ﮔﺮﺍﻓﻴکی ،شبکﻪ ﻱ
ﻣحلی ،ﭘﺎﻳگﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃوﻝ ﺩﻭﻣﺎﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘخصصﻴﻦ ﻧﻴز ﻣوﺍﺭﺩ قﺎﺑل ﺗحوﻳل خوﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻢ ﺍز لﻴﺴﺖ
ﻣشﺘﺮﻳﺎن حﺎﻝ حﺎضﺮ ،ﻧﺘﺎﻳج ﻧظﺮ ﺳﻨجی ﺭﺍ ﺩﺭ حﻴﻦ ﺍجﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺭﺍئﻪ ﻣی ﺩهﻨﺪ.
 ﺑوﺩجﻪ ﻱ ﭘﺮﻭژﻩ :هزﻳﻨﻪ ﻱ ﻛلی ﭘﺮﻭژﻩ  55ﻣﻴلﻴون ﺗوﻣﺎن ﺩﺭ ﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ شﺪ .ﻓﺮض ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ... ﻣﺴﺎئل ﻛﻴفﻴﺖ :ﭘﺮﻭژﻩ ﺍز ﻧظﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴفی ﺩﺭ ﻧظﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍهﺪﺍف ﺍﺳﺘﺮﺍﺗژﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺭﺍ ﻧﻴز ﻛﻪهمﺎن ﻣحکﻢ ﺳﺎخﺘﻦ ﭘﻴوﻧﺪ خوﺩ ﺑﺎ ﻣشﺘﺮﻳﺎن حﺎﻝ حﺎضﺮ ﻭ ﺍﻳجﺎﺩ ﭘﻴوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣشﺘﺮﻳﺎن جﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ
ﺳﺎزﺩ .حﺎﻝ ﻧبﺎﻳﺪ ﭘس ﺍز ﺍﻧجﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻧﻪ ﺗﻨهﺎ ﻣشﺘﺮﻱ جﺪﻳﺪ جذﺏ ﻧشﺪﻩ ﺑلکﻪ ﻣشﺘﺮﻳﺎن حﺎﻝ حﺎضﺮ
ﻧﻴز ﺍز ﺩﺳﺖ ﺑﺮﻭﻧﺪ.
 ﻣﻨﺎﺑع ﭘﺮﻭژﻩ :همﺎﻧطوﺭ ﻛﻪ ﮔفﺘﻪ شﺪ ﻣﻨﺎﺑع ﻣی ﺗوﺍﻧﺪ شﺎﻣل ﺍﻓﺮﺍﺩ ،ﻣﻨﺎﺑع ﻣﺎلی ﻭ ﺗجهﻴزﺍﺕ ﺑﺎشﺪ .ﺗﻴﻢﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﺑﺎال ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ شﺪﻧﺪ ﺍﻣﺎ شﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺁخﺮ ﭘﺮﻭژﻩ جهﺖ ﺍﺭزﻳﺎﺑی ﺍز ﺁن ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍز ﻣشﺘﺮﻳﺎن جهﺖ ﻧظﺮ
ﺳﻨجی ﻣوﺭﺩ ﺍﺳﺘفﺎﺩﻩ قﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑع ﻣﺎلی هﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑخش ﺑوﺩجﻪ ذﻛﺮ شﺪ .ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑع شﺎﻣل ﻛل
ﺗجهﻴزﺍﺕ ﺍز ﻳﻚ ﺑﺮگ ﻛﺎغذ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗجهﻴزﺍﺕ ﻋظﻴﻢ شبکﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍخﺘﻴﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﭘﺮﻭژﻩ قﺮﺍﺭ ﻣﻴگﻴﺮﺩ

ﻭﻧﻴز شﺎﻳﺪ الزﻡ ﺑﺎشﺪ ﻳﻚ ﺍﺗﺎق ﻣخصوص ﺩﺭ ﺩﺍخل ﺳﺎزﻣﺎن ﺩﺭ ﺍخﺘﻴﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﭘﺮﻭژﻩ قﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘوﺍﻧﻨﺪ
جلﺴﺎﺕ خوﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺎلﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﺁن ﺑﺮﮔذﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻌی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍخﺘﻴﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﭘﺮﻭژﻩ قﺮﺍﺭ ﻣی ﮔﻴﺮﺩ ﺑﻪ
صوﺭﺕ زﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
 oﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮﻭژﻩ :ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ شﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍخﺘﻴﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮ قﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗوجﻪ ﺑﻪ ﺁن هﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍخﺘﻴﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﭘﺮﻭژﻩ قﺮﺍﺭ ﻣی ﺩهﺪ ﺍز ﺁن ﻃﺮف ﻧﻴز ﻧﺘﺎﻳج ﻛﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﻪ ﻋﻨوﺍن ﻣﻨبع
ﮔزﺍﺭشی ﺩﺭ ﺍخﺘﻴﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮ قﺮﺍﺭ ﻣﻴگﻴﺮﺩ .ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁن ﻣﻨﺎﺑع ﻣﺎلی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑوﺩجﻪ ﺩﺭ ﺍخﺘﻴﺎﺭ ﺍﻳشﺎن
قﺮﺍﺭ ﻣی ﮔﻴﺮﺩ.
 oﻣﺘخصﻴصﻦ ﻛﺎﻣپﻴوﺗﺮ :ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻳی ﻣوﺭﺩ ﻧﻴﺎز ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧوﻳﺴی ﻭ ﻃﺮﺍحی،
ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎﻱ ﻣوﺭﺩ ﻧﻴﺎز ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻳگﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ ،ﺗجهﻴزﺍﺕ ﻧصب ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍزﻱ شبکﻪ ﺍز ﻳﻚ ﻛﺎﻧکﺘوﺭ
ﻛوچﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﻳﺎﺏ ﻋظﻴﻢ ﻭ هﻢ چﻨﻴﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣشﺘﺮﻳﺎن حﺎﻝ
حﺎضﺮ ﺩﺭ ﺍخﺘﻴﺎﺭ ﺍﻳشﺎن قﺮﺍﺭ ﻣی ﮔﻴﺮﺩ.
 oﻣﺘخصصﻴﻦ ﺭﻭﺍﺑط ﻋموﻣی ﻭ ﺑﺎزﺍﺭﻳﺎﺑی :شﺎﻳﺪ ﺍﻭلﻴﻦ چﻴزﻱ ﻛﻪ الزﻡ ﺑﺎشﺪ ﻳﻚ ﻭﺳﻴلﻪ ﻱ ﻧقلﻴﻪ
ﺑﺎشﺪ .ﭘس ﺍز ﺁن ﻣی ﺗوﺍن ﻳﻚ ﺳﺮﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴب ﺍﻃﻼع ﺍز ﻭضﻌﻴﺖ ﺍﻧبﺎﺭ ﻭ ﺑﺎزﺍﺭ ﺩﺭ ﺍخﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻳشﺎن قﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.
 oﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ :همﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳج ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ حﺎصل ﺍز هﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﺍخﺘﻴﺎﺭ ﺍﻳشﺎن
قﺮﺍﺭ ﻣی ﮔﻴﺮﺩ .ﭘس ﺍز ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎزﻱ ﭘﺎﻳگﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺗوﺳط ﻣﺘخصصﻴﻦ ﻛﺎﻣپﻴوﺗﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣی ﺗوﺍﻧﺪ ﺍز ﺁن ﺑهﺮﻩ ﺑگﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﺭزﻳﺎﺑی هﺎ خوﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺁن ﺍﻧجﺎﻡ ﺩهﺪ.
 ﻓﺮضﻴﺎﺕ ﻭ ﺭﻳﺴﻚ هﺎ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﻪ ﻋﻨوﺍن ﻓﺮضﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﻛلﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣشﺘﺮﻳﺎن حﺎﻝ حﺎضﺮ ﻧﻴﺎزﺩﺍﺭﻳﻢ .لﻴﺴﺖ ﻛل شﻌبﺎﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﻣحصوالﺕ ﺩﺭ ﺳطح ﻛشوﺭ ﻧﻴز ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍخﺘﻴﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﭘﺮﻭژﻩ قﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺭﻳﺴﻚ ﭘﺮﻭژﻩ هﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗی ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﻧمﺎﻳش ﺩﺍﺩﻩ شوﺩ ﻭﻳﺎ ﺍز ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘی ﭘﺮﺩﺍزﺵ ﻧشوﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣثﺎﻝ ﻳکی ﺍز ﺭﻳﺴﻚ هﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ هﻨگﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍخﺖ هزﻳﻨﻪ
ﺗوﺳط ﻣشﺘﺮﻱ ﺍز ﻃﺮﻳق ﻋملﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧکی ،ﺍﺭﺗبﺎط ﺑﻴﻦ شبکﻪ ﻱ شﺮﻛﺖ ﻭ شبکﻪ ﻱ ﺑﺎﻧکی ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘی صوﺭﺕ
ﻧگﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍز ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻭﺩﻭ ﻭجﻪ ﻣوﺭﺩ ﻧظﺮ قﺎﺑل ﺑﺮﮔشﺖ ﻧبﺎشﺪ .ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻛلﻴﺪﻱ ﻛﻪ ﻣمکﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﭘﺮﻭژﻩ ﺭخ ﺩهﺪ قطع ﺑﺮق ﺗجهﻴزﺍﺕ شبکﻪ ﻭ ﻣﺮﻛز ﺩﺍﺩﻩ شﺮﻛﺖ ﺑﺎشﺪ .ﻣحﺪﻭﺩﻳﺖ هﺎﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ
ﺁﻣوزﺵ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍخل ﺳﺎزﻣﺎن ﺍﺳﺖ چﺮﺍ ﻛﻪ ﻣمکﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍخل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ
هﻴچگوﻧﻪ ﺁشﻨﺎﻳی ﻧﺪﺍشﺘﻪ ﺑﺎشﻨﺪ .ﻣحﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﻳگﺮ ﺳﺮﻋﺖ شبکﻪ ﺍﺳﺖ.
-

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺮﻭژﻩ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑوﻃﻪ ﺗوﺳط ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﺍخﺘﻴﺎﺭ ﺗﻴﻢ ﭘﺮﻭژﻩ قﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳپس

ﻣﺘخصصﻴﻦ ﻛﺎﻣپﻴوﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﺍحی ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ ﺭﺍﺑط ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻣی ﭘﺮﺩﺍزﻧﺪ ﻭ همزﻣﺎن ﺑﺎ ﺁن ﻣﺘخصص شبکﻪ ﺗجهﻴزﺍﺕ ﺭﺍ
ﻧصب ﻣی ﻛﻨﺪ .ﺳپس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧوﻳﺴی ﺍﻧجﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﭘﺎﻳگﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘفﺎﺩﻩ ﺍز ﺍﻃﻼﻋﺎﺗی ﻛﻪ ﺗوﺳط ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺭﻭﺍﺑط ﻋموﻣی ﺗهﻴﻪ شﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻃﺮﺍحی ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎزﻱ ﻣی ﮔﺮﺩﺩ.

ساختار شکست کاری
(وب سایت فروش آنالین برای یک شرکت)
  1.0تعریف پروژه 1.0.0مورد تجاری 1.0.0.0 +تهیه مورد تجاری
 1.0.0.0 +گزارش مورد تجاری ( مورد قابل تحویل)
  1.0ایجاد منشور و برنامه ی پروژه  1.0.0طرح پروژه 1.0.0.0 +تهیه طرح پروژه
 1.0.0.0 +گزارش طرح پروژه (مورد قابل تحویل)
  1.0.0منشور پروژه 1.0.0.0 +تهیه منشور پروژه
 1.0.0.0 +ارائه ی منشور پروژه( مورد قابل تحویل)
  1.0تحلیل پروژه  1.3.0تحلیل سازمانی 0.3.1.1 +تحلیل منابع سازمانی
 0.3.1.2 +تحلیل مشتریان

0.3.1.3 +تحلیل نمایندگی های فعال
 1.3.0.0 +گزارش کلی تحلیل سازمانی ( مورد قابل تحویل)
 1.3.0تحلیل تیم پروژه 1.3.0.0 +تحلیل نیازمندی های تیم
 1.3.0.0 +تحلیل برنامه های تیم
 1.3.0.3 +گزارش تحلیل تیم (مورد قابل تحویل)
  1.3.3تحلیل سیستمی 1.3.3.0 +تحلیل ملزومات سیستم کاربردی
 1.3.3.0 +تحلیل دستاورد های سیستمی
 1.3.3.3 +تحلیل پیاده سازی سیستم کاربردی
 1.3.3.0 +گزارش تحلیل سیستمی ( مورد قابل تحویل)
  1.0طراحی پروژه 1.0.0 +طراحی پایگاه داده ها
 1.0.0 +طراحی شبکه
 1.0.3 +طراحی رابط کاربری
 1.0.0 +گزارش طراحی پروژه ( مورد قابل تحویل)
 1.0ساخت پروژه  1.5.0ساخت پایگاه داده 1.5.0.0 +خریداری تجهیزات
 1.5.0.0 +پیاده سازی طراحی پایگاه داده
 1.5.0.3 +نصب تجهیزات پایگاه داده ( مورد قابل تحویل)
  1.5.0ساخت شبکه 1.5.0.0 +خریداری تجهیزات شبکه
 1.5.0.0 +پیاده سازی طراحی شبکه
 1.5.0.3 +نصب تجهیزات شبکه ( مورد قابل تحویل)
  1.5.3ساخت رابطه کاربری 1.5.3.0 +خریداری تجهیزات تخصصی
 1.5.3.0 +طراحی رابط گرافیکی کاربر
 1.5.3.3+برنامه نویسی رابطه کاربری (مورد قابل تحویل)
  1.5.0ساخت نمونه اولیه 1.5.0.0 +برقراری ارتباط بین رابطه کاربری  ،شبکه و پایگاه داده
 1.5.0.0 +ساخت نمونه وب سایت اولیه ( مورد قابل تحویل و نقطه
برجسته)
  1.0تست پروژه  1.6.0برنامه تست پروژه 1.6.0.0 +برنامه ریزی تست شبکه
 1.6.0.0 +برنامه ریزی تست پایگاه داده
 1.6.0.3 +برنامه ریزی تست رابط کاربری
 1.6.0.0 +برنامه ریزی تست نمونه اولیه وب سایت
 1.6.0.5 +مرور برنامه ها همراه با سرمایه گذار پروژه
 1.6.0.6 +نتایج برنامه ریزی تست پروژه ( مورد قابل تحویل)
  1.6.0انجام تست پروژه 1.6.0.0 +تست شبکه
 1.6.0.0 +تست پایگاه داده
 1.6.0.3 +تست رابطه کاربری
 1.6.0.0 +تست نمونه اولیه وب سایت با همکاری چند تن از مشتریان

 1.6.0.5 +ثبت نتایج مربوط به تست برنامه ( مورد قابل تحویل)
  1.6.3گزارش نتایج تست پروژه 1.6.3.0 +تحلیل نتایج
 1.6.3.0 +آماده سازی نتایج جهت ارائه
 1.6.3.3 +ارائه ی نتایج و گزارش به کارفرما
 1.6.3.0 +بررسی و رفع مشکالت
 1.6.3.5 +تایید نتایج از طرف سرمایه گذار ( نقطه برجسته)
  1.0پیاده سازی 1.7.0 +پیاده سازی نهایی شبکه
 1.7.0 +پیاده سازی نهایی پایگاه داده
 1.7.3 +پیاده سازی نهایی رابط کابری
 1.7.0 +پیاده سازی نهایی وب سایت فروش
 1.7.5 +تست نهایی ( نقطه برجسته)
 1.7.6 +تهیه گزارش پیاده سازی ( مورد قابل تحویل)
  1.0خاتمه پروژه 1.8.0 +بررسی موارد قابل تحویل
 1.8.0 +مستند سازی کلیه موارد قابل تحویل
 1.8.3 +تهیه گزارش و سمینار پایانی
 1.8.0 +تایید نهایی سرمایه گذاز (نقطه برجسته)
 1.8.5 +تعیین هزینه های نهایی پروژه
 1.8.6+بایگانی کلیه اسناد و فایل های پروژه
 1.8.7 +آزاد سازی منابع
  1.0ارزیابی موفقیت پروژه  1.9.0بررسی نهایی پروژه توسط تیم پروژه 1.9.0.0 +بررسی کل پروژه
 1.9.0.0 +بررسی کارهایی که به خوبی انجام گرفت.
 1.9.0.3 +بررسی کارهایی که می توانست بهتر انجام گیرد.
 1.9.0.0 +بررسی کارهایی که به درستی انجام نشد.
 1.9.0.5 +مستند سازی کلیه نتایج بررسی ها
  1.9.0ارزیابی تیم پروژه 1.9.0.0 +بررسی نقاط قوت و فرصت ها
 1.9.0.0 +بررسی نقاط ضعف
 1.9.0.3 +تشویق و پاداش
 1.9.0.0 +بررسی تیم پروژه توسط فردی خارج از تیم

فاز جاری:
مدیریت یکپارچگی پروژه

جدول تعریف موارد قابل تحویل
(وبسایت فروش آنالین برای یک شرکت)
عنوان
مورد تجاری
منشور پروژه
گزارش ارزیابی سازمانی
نیازمندی ها
طرح فیزیکی و تاکتیکی
پیاده سازی شبکه
صورت جلسات
صورت حساب ها

ساختار
سند
سند
سند
سند
سند
سیستمی
سند
سند

استاندارد ها
طبق متدولوژی پروژه
طبق متدولوژی پروژه
طبق متدولوژي پروژه
طبق متدولوژی پروژه
طبق متدولوژی پروژه
نیازمندی های طرح فیزیکی
طبق متدولوژی پروژه
طبق متدولوژی پروژه

تایید از جانب
سرمایه گذار
سرمایه گذار
مدیر و سرمایه گذار
مدیر
مدیر و سرمایه گذار
مدیر
مدیر
مدیر

منابع مورد نیاز
تیم مرکزی
مدیر و سرمایه گذار
ابزارهای ارزیابی سازمان
تحلیلگر پروژه
تحلیلگر و برنامه نویس
متخصص شبکه
مسئول روابط عمومی
مسئول امور مالی

گزارش لیست مشتریان
گزارش نمایندگی های فعال
طرح پایگاه داده ها
پیاده سازی پایگاه داده ها
طرح گرافیک کاربری
پیاده سازی گرافیک کاربری
برنامه نویسی سیستم
نمونه اولیه وب سایت
سیستم کاربردی B2B
گزارش نهایی
گزارش ارزیابی پروژه

سند
سند
سند
سیستمی
سند
سیستمی
سیستمی
سیسمتی
سیستمی
سند
سند

طبق متدولوژی پروژه
طبق متدولوژی پروژه
گزارش مشتریان و نمایندگی ها
طرح پایگاه داده ها
نیازمندی های کاربری
طرح گرافیک
طرح گرافیک
طبق متدولوژی پروژه
طبق متدولوژی پروژه
طبق متدولوژی پروژه
طبق متدولوژی پروژه

مدیر و سرمایه گذار
مدیر و سرمایه گذار
مدیر
مدیر و تحلیلگر
مدیر و سرمایه گذار
سرمایه گذار
مدیر و تحلیلگر
مدیر
مدیر و سرمایه گذار
مدیر و سرمایه گذار
مدیر و سرمایه گذار

تحلیلگر پروژه
تحلیلگر پروژه
تحلیلگر پروژه
مسئول فنی DB
تحلیلگر پروژه
برنامه نویس گرافیک
برنامه نویس
تیم پروژه
تیم پروژه
تحلیلگر پروژه
تیم پروژه

نمودار ساختار موارد قابل تحویل
(وبسایت فروش آنالین برای یک شرکت)

