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مدیران ارشد فناوري اطالعات می توانند در مواجهه با رویداد اضطراري و رویدادهاي مشابه  کرونا مدل کسب و کار انعطاف پذیر ایجاد کنند.

هنگامی که اخبار مربوط به کرونا گسترش یافت، سازمان ها شروع به بررسی چگونگی تأثیر آن بر دسترسی زنجیره تأمین، راه اندازي محصوالت، رفاه کارمندان 

برنامه هاي سنتی ادامه کسب و کار متفاوت است. سازمانها براي رفع اختالالت در منابع و فرایندها برنامه ریزي می کنند، اما تشخیص نمی دهند که مدل هاي 

کسب و کار می توانند تهدیدي براي تداوم کارها باشند. نکته مهم این است که اطمینان حاصل شود که مدل کسب و کار شما نسبت به بقیه مشاغل نسبت به 

اختالالت بیرونی مقاوم است. 

و تداوم کسب وکار می کنند. اما بسیاري از آنها نتوانستند اهمیت مدل کسب و کار انعطاف پذیر را در نظر بگیرند. انعطاف پذیري مدل کسب و کار اغلب از 

نقش اساسی در این فرآیند داشته باشند، زیرا فناوري ها و قابلیت هاي دیجیتال بر همه جنبه هاي مدل هاي کسب و کار تأثیر می گذارند. 

سازمان ها براي تقویت انعطاف پذیري در مدلهاي کسب وکار فعلی خود، باید از یک رویکرد سیستماتیک استفاده کنند. مدیران ارشد فناوري اطالعات می توانند 
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اجراي تغییراتاجراي تغییراتاجراي تغییرات

در نهایت، تصمیمات توسط رهبري ارشد اتخاذ خواهد شد، اما فازهاي 1 تا 4 برنامه ریزي سناریو به عنوان ورودي اساسی براي آن تصمیمات عمل می کنند. پس 

از اتخاذ این تصمیمات، روي رویکرد سریع در مورد اقدامات متمرکز می شویم. اطمینان حاصل کرده که رهبران تجاري از تغییرات آگاه هستند و تأیید نهایی را 

دارند. این به دستیابی به انطباق کسب وکار و فناوري اطالعات کمک می کند و منجر به نتایج و دستاوردهاي زودهنگام می شود.

براي شناسایی عدم قطعیت ها که به احتمال زیاد براي کسب و کار ضرر دارند، گروه متنوعی از افراد مختلف سازمان را جمع می کنیم. در حال حاضر هدف باید 

شناسایی اختالالت احتمالی عوامل شناخته شده  کرونا باشد. مدیر ارشد فناوري اطالعات می تواند جلسه اي تشکیل دهد و بر هرگونه عدم قطعیت ها که به 

فناوري اطالعات مانند زیرساخت ها یا سیستم هاي نرم افزاري اثر گذار باشد، تمرکز کند.

تعریف عدم قطعیت هاتعریف عدم قطعیت هاتعریف عدم قطعیت ها

طراحی تغییرات طراحی تغییرات طراحی تغییرات 

براي رفع تأثیرات احتمالی در نظر گرفته می شود که چه چیزي باید تغییر کند. هر راه حل بالقوه را ثبت کرده و سپس آنها را ارزیابی می کنیم. روي چگونگی 

تسهیل این تغییرات در راه حل هاي فناوري تمرکز می کنیم. به عنوان مثال، هنگامی که کسب و کار بزرگی فضاهاي فیزیکی را می بندد یا مردم حاضر نیستند 

وارد یک فروشگاه خرده فروشی شوند، تأثیرات بالقوه زیاد است. یک استراتژي تغییر، در تغییر نحوه استفاده از مشاغل از فضاي فیزیکی متمرکز است.

مراحل اطمینان از انعطاف مدل کسب و کار:مراحل اطمینان از انعطاف مدل کسب و کار:مراحل اطمینان از انعطاف مدل کسب و کار:

تعریف مدل کسب و کار فعلیتعریف مدل کسب و کار فعلیتعریف مدل کسب و کار فعلی

با شناسایی پایگاه مشتریان اصلی که براي تجارت و نیازهاي اصلی آن ضروري است، شروع می کنیم. سپس این تفکر را گسترش داده تا پیشنهادها، قابلیت ها 

و مدل هاي مالی را ارزیابی کنیم. از جمله مواردي که می بایست در گام مورد ارزیابی قرار گیرد.

 مشتریان: مشتریان اصلی چه کسانی هستند؟

 ارزش پیشنهادي: ما براي تحقق نیازهاي اصلی آنها چه پیشنهادهایی داریم؟

 قابلیت ها: چه شرکاي اکوسیستم براي ارائه ارزش پیشنهادي مورد نیاز هستند؟

 مدل هاي مالی: از چه مدل هاي درآمدي براي مشتریان اصلی خود استفاده می کنیم؟

ارزیابی تاثیراتارزیابی تاثیراتارزیابی تاثیرات

هنگامی که عدم قطعیت ها شناسایی شد، در نظر گرفته می شود که چگونه هرکدام می توانند بر کسب وکار تأثیر بگذارند. تجزیه و تحلیل تأثیر کسب و کار یک 

چارچوب جداگانه خارج از انعطاف پذیري مدل کسب و کار است که از شش بخش تشکیل شده است:

ایجاد و دسته بندي تأثیرات

ایجاد بازه هاي زمانی تأثیرات

تعیین مقیاس و امتیاز دهی تأثیر کسب و کار
ارزش دهی به پارامترهاي تاثیرات

شناسایی و ارزیابی وابستگی هاي ریسک
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