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 راه کلیدی 5وکار: سازی فرآیندهای کسبساده

سازی وکار با هدف افزایش کارایی سازمان با استفاده از سادهسازی فرآیندهای کسببا توجه به تعریف عمل ساده

های نوین هایی که الزامی نیستند و از بین بردن تلفات با استفاده از تکنیکگام شود. این کار با دورزدنها انجام میفعالیت

 شود. کاری که گفتنش آسان، اما انجام دادن آن دشوار است.مدلسازی فرآیند انجام می

آیی هایی نیاز به بهبود کاردانید چه فعالیتتوان فهمید چه چیز را باید ساده و یا حذف کرد؟ یا چطور میچطور می

 دارند؟

 نکته کلیدی را مورد توجه قرارداد. 5وکارش، باید سازی فرآیندهای کسبجهت تشویق یک شرکت برای ساده

 سازی فرآیندهاپنج نکته برای ساده

دهند و یا موسسات های بشردوستانه انجام میهایی که فعالیتها افزایش سود است. حتی آنهدف اکثر شرکت

های مشخص تبعیت ها و خروجیها را بر عهده دارند، از فرآیندهایی با ورودیی که وظیفه گسترش ایدههایغیرانتفاعی. حتی آن

 کنند.می

 ها، با مدلسازی باید اطمینان حاصل کرد که مجموع منابعی که در زنجیره ارزش به کار گرفتهبرای رشد این سازمان

 ری یا جامعه است.داده شده به مشتشوند، کمتر از نتیجه نهایی تحویلمی

این ایجاد ت( نهایی بوده و ارزش ایجاد کند. هر گام از فرآیند باید در جهت محصول )یا خدمبه عبارتی دیگر، 

 است.وکار حول آن شکل گرفتهسازی فرآیندهای کسبای است که سادهارزش نکته
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 تحلیل زنجیره ارزش-1

های قابل حذف برای بهبود فرآیند یزی که باید برای شناخت فعالیتاولین چشود. ها تقسیم میزنجیره فرآیند به فعالیت

 کند.تحلیل ارزشی است که هر فعالیت به فرآیند اضافه میانجام داد، 

 کند.بندی و ساخت لوگو ارزش بسیار زیادی به محصول نهایی اضافه میطرح بستهبرای مثال، برای یک برند عطر، 

 ها باید از انجام این مراحل با حداکثر کارایی مطمئن شوند.لذا آن

کند، این مراحل از فرآیند اهمیت کمتری داشته و حتی قیمت فعالیت میاما برای برند عطری که در بازارهای ارزان

تواند از طراحان، شرکت میتر شود. به این ترتیب، به جای ساخت تیمی از سپاری کرد تا فرآیند سادهتوان آن را برونمی

 های اضافی حذف شود.د موجود در بازار استفاده کند تا تمام این گامهای استانداربندیبسته

 های پرتکرارخودکارسازی فعالیت-2

گیرد. لذا استفاده از بندی تصمیم میدر مثال تولیدی عطر ذکر شده در بخش قبل، شرکت درمورد طراحی برچسب بسته

های پرتکرار باید خودکارسازی شود. )در این تر و کاراتر است. لذا فعالیتزنی، اقتصادیخودکار جهت فرآیند برچسبهای ماشین

 بندی(هایی مانند توزین، پرکردن و بستهمورد، فعالیت

نشود.  به عالوه، اگر یه فعالیت پرتکرار هنوز مسئول اضافه کردن ارزش بسیار زیاد به زنجیر است، بهتر است خودکار

های سطح باال را درنظر بگیرید، که آشپزهای متخصص هر روزه انواع خاصی از غذا را که تکراری هم هست، برای مثال رستوران

 کنند.آماده می

 هاگلوگاه-3

 ها در مقابلای داشت، چراکه آنسازی فرآیند باید روی آن تمرکز ویژهها نقاطی در زنجیره هستند که هنگام سادهگلوگاه

 کنند.جریان کار مقاومت می
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که به رود. منابعی مانند مواد، اطالعات یا خدمات یا یا اینافتد که دسترسی به منابع از بین میاین اتفاق معموال وقتی می

های زنجیره متوقف دلیل عدم توانایی فنی کارکنان یا عدم کارایی تجهیزات، امکان دسترسی به منابع وجود نداشته و فعالیت

 شود.یم

 هادستبهتحلیل دست-4

 افتد.دست شدن اتفاق میبهفرستند، یک فرآیند دستهرگاه فرد یا سیستمی اطالعات را به دیگری می

دارای ریسک خطا در ارسال اطالعات، یا تاخیر در آن است. این اتفاقات، باعث به وجود آمدن گلوگاه این فرآیند 

 ها است.و درصورت نیاز، خودکارسازی آنها خواهدشد. پس نیاز به توجه به آن

 اوقات اعتماد-5

 دهد.تراکنش انجام می ،یکی از نقاط بنیادین هر فرآیند، وقتی است که مشتری نهایی با فرآیند

فروختن یک خودرو جدید صفر کیلومتر توسط یک واسطه را درنظر بگیرید. برندهای عالی به کل این فرآیند، به 

کنند. این کار باعث رضایت شده و این خاطره کنند. لذا یک لحظه عالی را برای مشتری خلق میمی خصوص تشریفات آن توجه

 دارد.را برای همیشه در ذهنش زنده نگه می

سازی مدیریت فرآیندها یک فعالیت دقیق بوده و به مطالعه و کار گروهی زیادی نیاز داد. با در نظر گرفتن این نکته، ساده

 تواند کمک زیادی به این کار کند.بزار ابری هماهنگ و همکارانه با دسترسی چندین موبایل میاستفاده از یک ا

 ترجمه و تنظیم: حسین مرشدین


