
ابزار داشبورد مدیریتی رایورز
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مقدمه
د ردنیاي رقابــتی امروز، کلید ماندگاري و موفقــیت ســازمان ها دسترســی 

به هنگام، هوشمندانه و جامع بـه اطالعات تحـلیلی کسـب و کار -جهت اتخاذ 

تصمیمات بهینه- میباشد. 

سازمانها در جسـتجوي روشهایی سـاده، بـراي دستیابـی بـه اطالعات 

کلیدي -از میان حجم انبـوهی از اطالعات- بـوده تا بـا تحـلیل آنها، عملکرد 

سـازمان را اندازه گیري، تصمیمات مناسـب و بــه موقــع را اتخاذ و در نهایت 

هزینهها را کاهش دهند. 

از جمله ابزارهاي مورد استفاده در این امر، داشبورد مدیریتی است که بـا ارائه 

اطالعات موردنیاز کاربر در قالب و زمان مناسـب، مدیران سـازمان را در اتخاذ 

تصمیمات صحیح، توانمند میسازد. 
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داشبورد مدیریتی، ابزار مدیریت اطالعات است که جهت ردیابی و کسـب آگاهی از شـاخص ها و 

نسبت هاي مدیریتی مربـوط بـه کل کسب و کار، بـخش یا فرآیندي خاص به کار می رود داشبورد 

مدیریتی، اطالعات را به صورت تصاویر، نمودارها و جداول نشان می دهد؛ در نتیجه اسـتخراج 

اطالعات از داده هاي حجیم را سـاده نموده و شـما را قـادر می سازد تا بـا یک نگاه، از عملکرد 

سازمان آگاهی یابید.

داشبورد مدیریتی چیست؟

داشبـوردها، خروجی حــاصل از عملیات فرآیندها را بــه اطالعاتی قابــل درك بــراي مدیریت 

کسب و کار تبدیل می نمایند. داشبوردهاي اثربخش می توانند تأثیري شگرف بر عملکرد کسب و کار 

داشته باشند. در نتیجه فرصت ها و تهدیدهاي مربوط بـه کسب و کارتان مشـخص شده و اقـدامات 

می گیرد که بیشترین تأثیر را در بهبود عملکرد سازمان شما دارند. الزم در بخش هایی انجام 

یک داشبورد مدیریتی مؤثر چه چیزي براي 

سازمان شما به ارمغان م یآورد؟



به کارگیري داده ها در دنیاي واقـعی بسـیار سـخت  داده از با ارزشترین داراییهاي تحت تملک سازمان است. لیکن 

است. داشبورد مدیریتی بـا طراحـی خوب می  تواند بـه سرعت کارکنان سـازمان را از سنجههاي مهم،  آگاه نموده و 

براي هدایت بهتر کسب و کار به کار گرفته شود. 

8 مزیت داشبوردهاي مدیریتی 
1-  داده هاي خود را ارزشمندتر نمایید.
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2- داده هاي پراکنده را در هم ادغام نمایید.

داشبوردها ماهیتاً داده ها را از نقاط مختلف سازمان جمع آوري می کنند تا بتوانند یک رابـط گزارش دهی واحـد 

رخ می دهد. داشبـوردها  ایجاد نمایند. در نتیجه صرفه جویی زیادي در زمان و انرژي صرف شده جهت گزارش گیري 

این فرصت را در اختیارتان قرار می دهند تا بـر اسـاس صالحـدید خود، شـاخص ها را در اختیار ذي نفعان سـازمان 

خویش قرار دهید.

3- بخش هاي مختلف سازمان را با یکدیگر هماهنگ نمایید.

داشبوردها به ما نشان م یدهند که عملکرد میان بخ شها چگونه است. ه مچنین م یتوانند زمینه مشترکی براي بحـث و 

گفتگو در مورد مسـائل مربـوط بـه بخ شهاي مختلف سـازمان فراهم آورند. بـه عنوان مثال در فرآیند جذب مشـتري، 

تیمهاي فروش و بازاریابی م یبایست با یکدیگر همراستا شوند. در این مرحـله داشبـوردها م یتوانند شـاخصهایی قابـل 

درك براي طرفین ارائه دهند.
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بهبود تصمیمگیري، از اهداف مشترك تمام راهکارهاي هوشتجاري اسـت و هر یک از ابـزارهاي این 

راهکار به شیوه متفاوتی دستیابی به این هدف را ممکن میسازد. بـه عنوان مثال داشبـوردها، بـا ارائه 

اطالعات بـهینه، دقـیق و ب ههنگام در قـالب اشــکال گرافیکی، مســئله تصمیمگیري را پشتیبــانی 

مینمایند. در نتیجه تصمیمات بر مبناي اطالعات اتخاذ گردیده و این امر منجر بـه بهبـود عملکرد 

سازمان میگردد. 

4-  بهتر تصمی مگیري نمایید.

اغلب اوقات داد ههاي تحلیل نشده، دید کافی براي تصمی مگیري به دست نم یدهند. آنچه که ممکن 

است در اعداد و ارقام صفح هگسترد هها به چشم نیاید، به واسطه بصر يسازي اطالعات نمایان 

م یگردد. در نتیجه داشبوردها، تصویري واضح از تحلیل شـاخ صهاي عملکـردي سازمان 

ارائه م یدهند.

6-  داده هاي خود را به واسطه تصویرسازي، بهتر تحلیل نمایید.

5 -شاخ صهاي کلیدي عملکرد (KPI) خود را انداز هگیري نمایید.

شاخ صهاي کلیدي عملکرد ه مچنان که از نامشان برم یآید نوعی سنجه عملکردي هستند که 

سازمان م یتواند براي انداز هگیري میزان موفقیت خود از آنها استفاده نماید. داشبوردها به شما 

کمک م یکنند تا با انداز هگیري شاخ صهاي کلیدي عملکرد خود در سطوح مختلف -با یک نگاه- 

میزان دستیابی به اهداف استراتژیک و عملیاتی خود را مشاهده و سریعًا نسبت به انحرافات 

عک سالعمل نشان دهید. 

7-  اهداف و استراتژي هاي کلی خود را تدوین نمایید.

در جایگاه مدیریت امروزي، جایی براي تصادف یا شانس وجود ندارد. همه چیز باید کامل و 

سنجیده باشد. در نتیجه این امر، مدیران بیشترین توجه خود را معطوف به استراتژي هاي کلی 

سازمان می نمایند که تمام تصمیمات بعدي بر مبناي آنها خواهد بود. داشبوردها که به نوعی 

اولین حلقه ارتباطی میان مدیر و داده هاي سازمان هستند، نه تنها باید تدوین استراتژي جدید را 

تسهیل گردانند، بلکه می بایست استراتژي هاي فعلی را با ایجاد قابلیت پیگیري وضعیت سازمان، 

کنترل نموده و بهبود دهند.

8-  با شناسایی گلوگا ههاي فرآیندي در زمان و هزینه خود صرف هجویی نمایید.

محـدودیت ظرفیت در یک بــخش، منجر بــه کاهش ظرفیت کل ســازمان و شکلگیري گلوگاههاي 

فرآیندي میگردد. داشبـوردهاي مدیریتی، شناسـایی این گلوگاهها را تسـهیل نموده و با انجام اقدامات 

اصالحی م یتوانند ظرفیت کل سازمان را باال برده و در زمان و هزینه انجام کار، صرف هجویی نمایند.
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داشبورد مدیریتی رایورز، ابزاري غنی از شاخصها، گزارشها و نمودارها اسـت. این ابـزار بـه 

شکلی پویا، فرصتی را در اختیار مدیران قرار میدهد که با استناد به آن، بتوانند در هر لحـظه 

وضعیت کلی عملکرد سازمان را مشاهده، بررسی و آن را بـا چشماندازهاي کوتاه و بـلندمدت 

سازمان مقایسه نمایند. نتیجه این کار، کشف انحرافات و نقاط ضعف و تخصیص منابـع 

جهت رفع آنها خواهد بود.

با کمک داشبـورد مدیریتی رایورز، میتوان شـاخصهاي کلیدي عملکرد ویژه سـازمان را (بـا 

توجه به نیازهاي آن سازمان) تعریف نمود. سپس اطالعات مور دنیاز براي این شـاخصها از پایگاه 

دادههاي مختلف بـه صورت لحظهاي یا دورهاي بازیابـی شـده و نتیجه، در قــالب نمودارها و 

جداول و ... ب هصورت گرافیکی به تصویر کشیده میشود. 

داشبـورد مدیریتی رایورز، بـا تسـهیل در مشـاهده و گرو هبندي اطالعات، امکان اندازهگیري 

عملکرد سازمان و مقایسه آن با وضعیت برنامهریزي شده را فراهم م یسازد. 

داشبورد مدیریتی رایورز

با داشبورد رایورز:

به عمق دادهها نفوذ نمایید.

با داشبورد رایورز میتوانید دادههاي خود را در سطوح و الیههاي مختلف مشاهده نمایید و 

در صورت نیاز به بررسی بیشـتر، بـه عمق آنها نفوذ نموده و در الیههاي پایینتري مطالعه 

نمایید. همین ویژگی باعث میشود انحرافات و گلوگاهها را تشـخیص داده و براي رفع آنان 

به طور بهینهاي تصمیمگیري نمایید.

دادههاي خود را در قالب 40 نمودار و گراف مشاهده نمایید.

وجه به نیـاز خود م یتوانیـد از آنهـا بازهاي و درجهاي(Gauge) و ... را در برم یگیـرد که با ـت

استفاده نمایید.

داشبورد رایورز شامل مجموع هاي کامل و گسترده از انواع نمودارها و الما نهاي گرافیکی

است تا با کمک آنها بتوانید روندها و انحرافات را به آسانی و با یک نگاه تشخیص دهید. این

نمودا رها، طیف گسترد هاي از انواع نمودا رهاي میل هاي، منطقـی، خطی، حبابی، کلـوچ هاي
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در استفاده از انواع بان کهاي اطالعاتی، دست خود را باز ببینید.

کارگیري تکنـولوژيهاي مختلف براي  با توجه به تنوع سیستمهاي نرمافزاري موجود در سـازمان (و نیز ب ه

ساخت هر یک از آنها)، از مهمترین دغدغههاي مدیران چنیـن سازما نهایی، در اختیار داشتـن ابزاري 

است که امکان گزارشگیري از اطالعات سیستمهاي مجزا (جزیرهاي) را به صورت ترکیبی و یکجا 

,Microsoft Access فراهم آورد. براي رفع این دغدغه، اتصـال به انواع پایگـاهداده از قبیل

XML,PostgreSQL, MySQL,Oracle DB, MS SQL server, Microsoft Excel از طـریق 

ابزار داشبورد مدیریتی رایورز امکا نپذیر م یباشد.

همیشه گوش به زنگ باشید.

داشبـورد رایورز در  در مواقعی که یک شـاخص کلیدي عملکرد از هدف تعیین شـده فاصله میگیرد، 

لحظه با ارسال پیام اخطار و هشدار در قـالب پیام کوتاه، پسـت الکترونیک، پیام اتوماسـیون اداري و ... 

شما را از انحراف پی شآمده آگاه مینماید؛ در نتیجه میتوانید هر چه سری عتر وارد عمل شده و مشـکل 

پیش آمده را برطرف نمایید.
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