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آیا به چابکی کسبوکار دست یافتهاید؟
شما به چابکی کسبوکار نمیرسید مگر اینکه...
 ریسک شکست فاجعهبار 7را به حداقل رسانده باشید.
 مدیران کسبوکار شما بتوانند اصالحات دورهای ساده را بدون ترس از هزینههای گرانبهای فناوری اطالعات
انجام دهند.
 مدیران کسبوکار شما به جای اینکه همیشه آتشنشان باشند ،وقت داشته باشند که افقهای پیش رو را در نظر
بگیرند.
 مشتریان شما از طریق همه کانالهای ارتباطی ،نتایج کسبوکار همخوانی به دست آورند.
 شما میتوانید انطباق را در هر زمان ،مکان و در لحظه نشان دهید.
 شما میتوانید به طور طبیعی پیچیدگی را در مقیاس باال 3مدیریت کنید.
 وقتی کارمندان اصلی خود را از دست میدهید ،روند اصلی کسبوکار شما تحت تأثیر قرار نمیگیرد.
 مجبور نباشید برای شروع هر پروژه جدید ،دانش اصلی کسب وکار را دوباره از ابتدا طراحی ،تعیین و بازآفرینی
کنید.
 هسته دانش کسبوکار را به شیوهای سیستماتیک بین کارمندان خود منتشر و هماهنگ کنید.
 میدانید قواعد کسبوکار شما چه هستند و میتوانید به راحتی آنها را تغییر دهید.
 حافظه سازمانی شما خودکار شده و فاقد شکاف است.
 چرخه انتشار نرمافزاری شما کمترین ارتباط با تغییر سیاستهای کسبوکارتان را داشته باشد.
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اجازه تولید و توزیع نامحدود این سند تحت شرایط زیر صادر می شود( :الف) حق چاپ و این اعالن مجوز به وضوح گنجانده شده باشد (ب) اعتبار این اثر
به وضوح به سه نویسنده آن نسبت داده شده است( .ج) هیچ بخشی از سند ،شامل عنوان ،محتوا ،حق چاپ و مجوز اخطار ،به هیچ وجه تغییر ،مختصر یا
تمدید نشود.

