ًزم افشار هذیزیت استزاتژی رادیکال
دقایقی بِ هفَْم ّواٌّگی فکز کٌیذ .فزٌّگ لغتّ ،واٌّگی را در کٌار ّن قزار دادى هٌاسب قطؼات ٍ بخص ّا
تؼزیف کزدُ است .بِ ػٌَاى هثال یک اتَهبیل سهاًی بِ خَبی کار هی کٌذ کِ قطؼات آى سز جای خَد قزار گزفتِ
باضٌذ ٍ با بقیِ اجشا ٍ قطؼات ّواٌّگ ٍ هتٌاسب باضٌذ . .ایي هفَْم در هَرد فؼالیت ّای هٌابغ اًساًی ًیش کاربزد
دارد .فؼالیت ّای هٌابغ اًساًی سهاًی کاربزد دارًذ کِ ارتباط درستی بیي آًْا ٍ استزاتژی ساسهاى بزقزار باضذ .بِ
ػٌَاى هثال ،سیستن پاداش ٌّگاهی بیطتزیي کارایی را داراست کِ با سایز سیستن ّای هٌابغ اًساًی ٍ اّذاف
استزاتژیک ّواٌّگ ٍ ّوسَ باضذ .ساسهاى ّا هی تَاًٌذ تغییزاتی در استزاتژی رقابتی خَد داضتِ باضٌذ .هْن ایي
است کِ بتَاى استزاتژی هٌابغ اًساًی هٌاسب با ایي تغییزات را بزای ساسهاى پیطٌْاد داد.

هْوتزیي پیطٌْاد ًزم افشار هذیزیت استزاتژی رادیکال بِ ساسهاًْا ایي است کِ با تَجِ بِ اّویت ًیزٍی اًساًی در

ّز ساسهاًیّ ،واٌّگی بیي استزاتژی ّای هٌابغ اًساًی ٍ استزاتژی ّای کلی ضزکت را سزلَحِ بزًاهِ ّای خَد قزار
دٌّذ ّ .ذف اس ایي ًزم افشار  ،اٍلَیت بٌذی استزاتژی ّای هٌابغ اًساًی هتٌاظز با سایز استزاتژی ّای تؼییي ضذُ
تَسط هذیزاى ساسهاى هی باضذ .

اطالػات پایِ ٍ ػولیات هزتبط با هٌابغ اًساًی ًزم افشار


تؼزیف تؼذاد اًَاع استزاتژی



تؼزیف استزاتژی ّای ساسهاى



ثبت ٍ ،یزایص ٍ حذف لیست پزسص ًاهِ ّای سٍجی



قابلیت ثبت ارتباط ضاخص ّای استزاتژیک



قابلیت اٍلَیت بٌذی استزاتژی ّا



تؼییي استزاتژی هٌابغ اًساًی ساسهاى بز اساس اطالػات ثبت ضذُ بصَرت َّضوٌذ



اهکاى هذیزیت هٌابغ اًساًی بز اساس ّذف تؼییي ضذُ تَسط ًزم افشار بصَرت َّضوٌذ

اهکاًات ًزم افشار


تٌظیوات بزًاهِ



تْیِ ٍ باسیابی اطالػات



اهکاى استفادُ چٌذ کاربز در یک ضبکِ



تؼزیف کاربز بزای ٍرٍد بِ ًزم افشار



قابلیت ًصب در ٍیٌذٍس ّای Xp , Vista , 7 , 8 , 8.1 , 10 , Server2008 , Server2012
 , , Server2016سزٍرّای هجاسی ًظیز VM

