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چکیده
از آنجا كه در محيط تجارت امروزي افراد و دانش آنها به عنوان حياتي ترين دارايي سازمان محسوب مي
شوند  ،بديهي است كه هر شركتي بايد نسبت به آن با اطالع و آماده پذيرش تغييرات جديد باشدد .آگداهي و
درك جهت گيريهاي جديد  ،نه فقطبرايمتخصصانفناورياطالعاتالزماست،بلكهمديراننيزميبايستازآنهدا-
باخبر باشند .برخورداري از بصيرتي پويا نسبت به محيط و عكس العمل سريع به چالشهاي موجدود و در حدا
شكل گيري  ،مي تواند بقاي شركتهاي امروزي را براي دوره اي بلندمدت بيمه كند .برنامه ريزي بده عندوان
بخشي از عمليات تجاري ،فرايندي است كه در يك فعاليت اقتصادي غيرقابل صدرفنرر بدوده و هرگدز پايدان
نمي پذيرد .برنامه ريزي و تهيه طرح تجاري در مراحدل اوليده هدر فعاليدت كارآفرينانده نوپدا و هنهدامي كده
كارآفرين قصد دارد طرح يك فعاليت اقتصادي مقدماتي را آماده نمايد بسيار مهم است .لزوم اينكه كدارآفرين
درك و احساس مشخص و قابل استنادي از بازار ،محصو توليدي يدا خددمات ارا ده شدده ،تديم مدديريت و
نيازهاي مالي فعاليت كارآفرينانه داشته باشد ضرورت تهيه يك برنامه جامع كده تمدام قسدمت هداي فرايندد
كسب وكار مورد نرر را در بر داشته باشد ،مشخص مي كند .بطور كلي هدف از تهيده طدرح تجداري فدراهم
كردن راهنما و ساختاري براي كارآفرينان و مديران است تا در محيط بسيار متغيري كه بدا آن روبدرو هسدتند
قادر به فعاليت موثر گردند.
واژگان کلیدی :فرآيندكسب و كار ،عمليات تجاري ،طرح تجاري ،تشريح كسب و كار ،دانش و فناوري
اطالعات.

 .1دانشجو ،دانشكده فني و مهندسي د دانشهاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي ،تهران ،ايران
moh.hosseinzadehmoghadam.eng@iauctb.ac.ir
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 .4مقدمه
فناوري اطالعات مدتهاست كه به عنوان ابزاري شناخته شده  ،توانايي هايي را به سازمان ميدهد كه به
منرور رسيدن به رشد چشم گير در عملكرد سازمانهاي خود  ،به طور ريشه اي فرايندهاي تجاري را طراحي
مجدد كند  .فناوري اطالعات با طراحي مجدد يك فرايند تجاري از طريق ساده سازي ،به ما كمك ميكند تا
كارها انجام شوند و روشهاي مبتكرانه اي خلق ميكند تا شركت را با مشتريان ،تهيه كنندگانوسهام داران
بالقوه ارتباط دهد.
به كارگيري  crmگستره كاملي از فوايد ابتكارات فناوري را به همراه دارد ،به ويژه در مواردي چون:
 )1جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها در مورد الهوهاي مشتري
 )2تفسير رفتار مشتري
 )3توسعه مدلهاي پيش بيني پذير
 )4نشان دادن واكنش مثبت به موقع
 )5ارتباط موثر با مشتري
 )6حمل محصو و خدمت به مشتريان خاص
با استفاده از فناوري در بر هم كنشهاي بهينه با مشتريان  ،شركت ميتواند ديدي  363درجه اي نسبت به
مشتريان پيدا كند  ،از بر هم كنشهاي گذشته ياد بهيرد و در آينده با آنان ارتباط بهينه داشته باشد .امروزه از
كسب و كارها انترار ميرود تا به كمك ادغام ديدگاه هاي مشتريان با فناوري هاي مورد استفاده براي توليد
محصوالت  ،به تحقق اهداف رشد و توسعه بلند پروازانه خويش ادامه دهند.
هنوز هم مديران بسياري از كسب و كارها بر اين باور هستند كه انتخاب محصوالت بايد مبتني بر بعد
مهمي مثل فناوري باشد آنها اتخاذ تصميم در خصوص استفاده از فناوري را به مهندسان و متخصصان
فرايندهاي توليدي و تكنولوژيكي خود واگذار ميكنند ،و اين كار را بر مبناي اين فرض انجام ميدهند كه آنها
درك فني بااليي دارند و بنابراين قادر هستند تا تصميماتي مناسب بهيرند .اما گاهي اوقات اين امر باعث
ميشود هدف تصميم گيري در خصوص سرمايه گذاري بر روي فناوري صحيح محقق نشود .
بدون يك فرايند مديريت فناوري از طريق تعيين اهداف بلند پروازانه ،بسيار دشوار است كه بتوان
تصميماتي آگاهانه و هدفمند را در مورد سرمايه گذاري بر روي بهترين فناوري ها اتخاذ كرد .در طو
سالهاي اخير فناوري اطالعات ابداعات متنوعي را در مديريت كسب و كار و بازار يابي ايجاد كرده است و
پيشرفتهاي تكنيكي  ،پژوهش پيرامون اين دو حوزه را تغيير داده اند  .به تازگي موضوعاتي چون مديريت
ارتباط بامشتري الكترونيكي و استفاده عملي از داده هاي بازاريابي و فناوري اطالعات در حوزه كسب و كار و
بازاريابي مورد توجه قرار گرفته اند  .مديريت ارتباط با مشتري تركيبي است از افراد ،فرايندها و فناوري كه در
جستجوي فهم و درك مشتريان شركت است  .اين يك رويه منسجم در مديريت كردن ارتباطات با تمركز بر
حفظ و نههداري مشتري و گسترش ارتباط است .پيشرفت هاي فناوري اطالعات ،محيط تحقيقي و پژوهشي
پيرامون گرايشها زمينه هاي متفاوت بازاريابي و تجارت را تغيير داده اند.

تاثیر فناوری اطالعات در مدیریت کسب و کار با ارایه تدوین طرح کسب و ...

24

 .8نقش فناوری اطالعات در فرایند شکل گیری سازمانهای چابک
معادالت پيچيده و تحوالت سريع صنعت و تجارت در عصر حاضر از يك سو و شرايط حاكم بر
بنهاههاي اقتصادي كشور رويكرد توسعه صادرات و حضور در ميدانهاي بين المللي از سوي ديهر ايجاب مي
نمايد تدابير الزم جهت رقابت در عرصه جهانيانديشيده شود .
بر اين اساس حركت به سوي چابك سازي بنهاهها به عنوان رهيافت جديد در مسير تحو  ،ضروري و حياتي
تلقي مي گردد .
فناوري اطالعات به عنوان يكي از كارآمد ترين فنآوري هاي مطرح شده از مهمترين اهرم هاي ايجاد
قابليت هاي توليد چابك به حساب مي آيد و باتوجه به توسعه آن در امر توليد در ممالك غربي بدون
بكارگيري آن،چابك سازي سازمان ميسر نخواهد بود.
 .9مدل سازی و دستیابی به چابکی از طریق کاربرد ابزارهای فناوری اطالعات
نقش ارزش افزاي فنآوري اطالعات در غني سازي زير ساختارهايي است كه قابليت سازمان را براي
انجام عمليات رقابتي در بازار افزايش داده و همچنين توانايي تطبيق با محيط دا ما متغير بيروني را براي
سازمان ايجاد مي نمايد .
از طرفي رابطه بين قابليت هاي پويا و عمليات رقابتي كمك مي كند تا واحدهاي سازماني نيروي فنآوري
اطالعات را در عملياترقابتيخودافزايشدهند .
بنابراين يك رابطه دو جانبه از طرف عملكرد سازماني به سوي فناوري اطالعات و بالعكس از فناوري
اطالعات به عملكرد سازماني برقرار است.
 .1قابلیت قدرت پاسخگویی
از مهمترين مسايل در سازمان كه قدرت پاسخهويي به تغييرات را افزايش مي دهد تحصيل و سرعت
بخشيدن به فرايند تصميمگيري در سازمان مي باشد دو سيستم اطالعاتي زير مي تواند سازمان را در يك
راستا ياري نمايد :
 .1.4هوش تجاری
فناوري جديدي است كه پس از جمع آوري ،ذخيره ،پاكسازي ،تجميع ،تحليل و بازيابي اطالعات و با استفاده
از سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري ،فرايند تصميم گيري را براي مديران آسان مي سازد.
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 .1.8سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان
به عنوان ابزاري جهت شناسايي تغييرات مربوط به تقاضا ،سليقه و نياز مشتريان ميتواند در افزايش قدرت
پاسخهويي سازمان موثر باشد .پس از بررسي تاثير فناوري اطالعات برروي كسب و كار و بكارگيري روش
هاي مناسب براي پاسخ گويي به كسب و كار در سازمان ها حاال يك طرح تجاري را معرفي خواهيم نمود.
 .0طرح تجاری
طرح تجاري سند مكتوبي است كه كارآفرين با توصيف تمام عناصر دروني و بيروني مربوطه،كه در شروع
يك فعاليت كارآفرينانه موجود است ،آن را آماده مي كند .طرح تجاري معموال مجموعه اي از برنامه هاي
كاربردي مثل برنامه هاي بازاريابي ،مالي ،توليدي و منابع انساني است .طرح تجاري همچنين بر تمام تصميم
گيريهاي طوالني يا كوتاه مدت در طي سه يا چند سا اوليه راه اندازي نرارت دارد .بنابراين طرح تجاري
مانند برنامه ريزي يا نقشه راه به سواالتي از قبيل :هم اكنون من در كجا قراردارم؟به كجامي روم؟ و چطور به
آنجا بروم؟ جواب مي دهد.
سرمايه گذاران بالقوه ،تهيه كنندگان و حتي خريداران و مشتريان طرح تجاري را درخواست مي كنند .در
واقع طرح تجاري خالصه مكتوبي است از آنچه كه كسب وكار در پي انجام آن است و اينكه چهونه منابع
خود را براي رسيدن به اهداف مورد نرر متشكل خواهد نمود .در واقع طرح تجاري به مثابه يك نقشه راه در
اداره كسب وكار و بررسي ميزان نزديكي و تحقق اهداف عمل مي كند .طرح تجاري ميزان تامين مالي يا
سرمايه گذاري بيروني مورد نياز را مشخص مي كند.
نخستين تاثيري كه طرح تجاري در خوانندگان برجاي مي گذارد بسيار مهم است .يك طرح تجاري كه
خوب تنريم شده باشد براي ارزيابي درخواست تامين مالي و نيز ارزيابي مديريت كسب وكار مورد درخواست
قرض دهندگان و سرمايه گذاران است.
زماني كه برنامه ها روي كاغذ مي آيند امكان ديدن مسا ل و مشكالت پيش روي كار ايجاد شده و مي
توان اين معضالت را قبل از بروز حل نمود و نيز ضعف هاي كار را برطرف و اصالح نمود .طرح تجاري
واقعهرا ي را در كسب وكار تقويت مي كند و به شناخت مشتريان ،بازار ،استراتژي هاي قيمت گذاري و
شرايط رقابتي كه تحت آن كسب وكار براي موفقيت فعاليت مي كند منجر مي گردد .اين فرايند در عين اين
كه به شناخت كمبود ها در كسب وكار منجر مي شود باعث كشف مزيتهاي رقابتي كسب وكار و فرصتهاي
نو نيز مي گردد.
 .0.4چه کسی می بایست طرح تجاری را تهیه کند
طرح تجاري مي بايست توسط كارآفرين آماده و مهيا شود .با اين وجود مراجعه به منابع ديهر نرير وكال،
حسابداران ،مشاورين تجاري و مهندسين در آماده سازي طرح تجاري مفيد بنرر مي رسد .معموال كارآفرين از
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منابعي كه قابليت دسترسي به آنها ،تخصص و دستمزدهايشان مورد بررسي قرار گرفته در تهيه طرح تجاري
استفاده مي كند .جهت تعيين اينكه به مشورت چه منابعي براي تهيه طرح تجاري نياز است كارآفرين ميتواند
يك ارزيابي عيني از مهارتهاي خود بكند تا متوجه شود در چه زمينه هايي و به چه ميزان كمبود دارد و
سپس تصميم گيري بكند كه با استفاده از كدام منابع آن كمبود ها رابرطرف كند.
حدود و ارزش طرح تجاري بسته به اينكه چه كسي خواننده طرح تجاري است تعيين مي شود.
طرح تجاري ممكن است توسط كارمندان ،سرمايه گذاران ،بانكداران ،تهيه كنندگان ،خريداران و
مهندسان مشاور خوانده شود.كسي كه قرار است طرح را بخواند اغلب مي تواند بر حدود و مفهوم واقعي آن
اثر بهذارد .از آنجاييكه هر كدام از اين گروه ها طرح را براي مقاصد متفاوتي مي خواندكارآفرين بايد مهياي
پاسخهويي به تمام مسا ل و مشكالت سازمان باشد .با اين وجود سه جنبه كلي وجود دارد كه بايد در زمان
آماده سازي طرح مورد مالحره قرار گيرد.
 )1ابتدا كارآفرين كه بخوبي خالقيت و نوآوري را در بطن يك فعاليت كارآفرينانه نوپا مي شناسد و
ميفهمد مي بايست بتواند به وضوح در مورد اينكه فعاليت كارآفرينانه نوپا درمورد چه چيزي
است صحبت كند.
 )2چشم انداز كسب وكار از جنبه بازار و فروش در طرح تجاري بايد لحاظ شده باشد .اغلب
كارآفرين تنها متوجه محصو يا خدمت است و به اينكه آيا براي محصو يا خدمت مورد ارا ه
مشتري وجود دارد يا خير توجه ندارد لذا كارآفرين بايد بكوشد تا طرح تجاري را از ديدگاه
خريداران بررسي كند.
 )3سومين جنبه توجه به سرمايه گذار است .براي سرمايه گذار پيش بيني هاي صحيح مالي اهميت
دارد و كارآفرين بايد اين اطالعات را در طرح تجاري خود براي سرمايه گذار منعكس كند و
درصورتيكه مهارت آماده كردن اين اطالعات را ندارد همانطور كه ذكر شد بايد از منابع بيروني
استفاده كند.
كارآفرين بايد قادر باشد جوانب مختلف فعاليتهاي اقتصادي كارآفرينانه را به تفصيل تشريح نمايد .عمق و
جز يات طرح تجاري به اندازه هدف فعاليت بستهي دارد .تفاوتها در محدوده طرح تجاري به نوع فعاليت از
لحاظ توليدي يا خدماتي بودن و نيز نوع محصو كه مصرفي يا صنعتي است ،اندازه كسب وكار و بازار ،رقابت
و رشد بالقوه بستهي دارد.
طرح تجاري براي كارآفرين ،سرمايه گذاران بالقوه يا حتي كارمندان جديد جهت آشنايي و تطابق با
فعاليتها و اهداف و منرورهاي فعاليت كارآفرينانه ،مورد نياز است .به برخي از جنبه هاي مفيد طرح تجاري در
زير اشاره شده است:
 به تعيين و تشخيص قابليت بقاي فعاليت كارآفرينانه در يك بازار معين كمك مي كند.
 به كارآفرين جهت سازماندهي فعاليتهاي طرح خود راهنمايي هايي ارا ه مي كند.
 در جذب سرمايه به عنوان ابزاري غيرقابل صرفنرر مطرح مي باشد.
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سرمايه گذاران بالقوه در مورد مندرجات طرح تجاري سخت گير و دقيق هستند لذا ارزيابي مسا لي مانند
گردش نقدينهي و نيازهاي مالي مي بايد بدرستي پيش بيني و بيان شود .در اين فرايندكارآفرين مسا لي را كه
مانع موفقيت او خواهد شد را پيش بيني كرده و راهكارهاي الزم براي در امان ماندن از اين موانع را در آينده
مورد توجه قرار مي دهد.
اين فرايند همچنين يك خود ارزيابي توسط كار افرين ايجاد ميكند .معموال كار آفرين تصور ميكند كه
موفقيت فعاليت كارآفرينانه نوپا تضمين شده است لذا فرايند طرح ريزي كارآفرين را مجبور ميكند بيطرفي و
واقعهر ايي را در ايده هايش رعايت كرده و به سواالتي از اين قبيل واكنش نشان دهد كه  :آيا ايده و نرر
بدرستي درك شده است؟ آيا اين ايده عملي خواهد بود؟ چه كسي مشتري محصو است؟ آيا نيازهاي خريدار
را برآورده ميكند؟ رقبا چه كساني هستند؟
اين خود ارزيابي همانند نقش بازي كردن نياز به اين دارد تا كار آفرين به سناريوهاي متفاوت فكر كند
وموانعي را كه ممكن است مانع موفقيت كار شوند بررسي كنند .اين فرايند به كارآفرين اجازه ميدهد كه
راههايي را طرح كند تا از چنين موانعي اجتناب كند.حتي ممكن است كه پس از مهيا شدن طرح تجاري
كارآفرين مت وجه موانعي شود كه قابل اجتناب و غلبه نيستند.لذا در حاليكه فعاليت كارآفرينانه هنوز در حد ايده
و طرح بر روي صفحه كاغذ است ممكن است فسخ شده و به پايان برسد .اگرچه اين نتيجه براي كارآفرين
درد ناك است اما در مقابل ،از شكست پيش از سرمايه گذاري و صرف هزينه و زمان بيشتر اجتناب شده
است.
قرض دهندگان و سرمايه گذاران بالقوه هركدام طرح تجاري را از جنبه خاص خود ارزيابي مي كنند .لذا
طرح تجاري بايد گستره نيازهاي همه خوانندگان و يا ارزيابي كنندگان را در بر داشته باشد .همانطور كه گفته
شد اين نيازها ممكن است بطور قابل مالحره اي به علت وسعت حيطه خوانندگان تغيير كرده و متنوع باشند،
درصورتيكه اين نيازها بطور متناسبي در طرح پاسخ داده نشده باشند ممكن است به رد طرح كارآفرين منتج
شود .اگركارآفرين طرح تجاري را تنها از منرر شخص خود آماده كند و توجهي به هيات ارزيابي و انتخاب كه
در نهايت طرح را مورد امكان سنجي قرار خواهند داد نداشته باشد نتيجه الزم از طرح تجاري حاصل نمي
گردد بنابراين با آگاهي كارآفرين از اينكه خوانندگان طرح تجاري چه كساني هستند تغييرات و موارد خاصي
بايد لحاظ گردد .مثال ممكن است هيات ارزيابي،عرضه كنندگان كااليي باشند كه بخواهند طرح تجاري را
قبل از امضاي قرارداد جهت ساخت كاال ،تهيه قطعاتي براي توليد نهايي كاال و يا تامين مواد اوليه براي توليد
كاال در مقياس كالن را مورد بررسي قرار دهند و يا حتي مشتريان نيز ممكن است بخواهند قبل از خريد يك
محصو كه تعهد بلند مدت خاصي را مي طلبد طرح تجاري را بازديد كند ،در هرصورت طرح تجاري بايد
نيازهاي هيات ارزيابي را لحاظ كرده باشد .يك گروه ديهر كه ممكن است طرح را بررسي كنند تامين
كنندگان اصلي سرمايه هستند .اين وام دهندگان يا سرمايه گذاران با توجه به نيازها و احتياجاتشان احتماال
بسيار متفاوت از يكديهر خواهند بود .قرض دهندگان در ابتدا عالقه مند به درك توانايي فعاليت كارآفرينانه
براي برگرداندن بدهي توام با سود در طو يك دوره مشخص زماني هستند .بانكها نيز به داده هايي همراه
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با تحليل هاي بيطرفانه از فرصتهاي كاري و تمام ريسكهاي بالقوه كه در يك فعاليت كارآفرينانه نوپا وجود
دارد عالقه مند هستند.
بطوركلي وام دهندگان روي چهار عنوان اعتبار شخصيت ،گردش نقدينهي ،ميزان وثيقه و سهم سرمايه
گذاران تاكيد دارند.
اساسا وام دهنده ها مي خواهند كه طرح تجاري عنوان كننده مسا ل زير باشد:
سوابق اعتباري كارآفرين ،توانايي كارآفرين براي بازپرداخت اصل وام و سود ،وثيقه و مقدار قابل قبولي كه
خود كارآفرين در كار سرمايه گذاري كرده باشد.
سرمايه گذاران در فعاليتهاي كارآفرينانه نيازهاي متفاوتي دارند چرا كه مقدار بسيار زيادي از سرمايه را
تامين مي كنند و توقع دارند كه در طو پنج تا هفت سا پو خود را وصو كنند .سرمايه گذاران اغلب
بيش از وام دهندگان روي شخصيت كارآفرين تاكيد دارند و معموال مدت زيادي را براي ارزيابي سابقه
كارآفرين صرف مي كنند.اين مطلب نه تنها از نقطه نرر مالي داراي اهميت است بلكه به اين خاطر است كه
سرمايه گذار فعاليت كارآفرينانه ،نقش مهمي را در مديريت واقعي فعاليت اقتصادي ايفا مي كند بنابراين
اينهونه سرمايه گذاران مي خواهند مطمئن شوند كه با كارآفرينان قادر به همكاري در اين زمينه نيز هستند.
عالوه براين سرمايه گذاران سرعت زياد برگشت پو را مي خواهند و لذا روي كسب وكار و فعاليتهاي مالي
اين دوره پنج الي هفت ساله متمركز مي شوند.
لذا در آماده سازي طرح تجاري مالحره نيازهاي خوانندگان مختلف براي كارآفرين داراي اهميت بوده و
نبايد تنها به فراهم آوردن جنبه هاي فكري مورد نرر خود اكتفا كند اين نكته طرح را از تبديل شدن به يك
سند داخلي كه تنها روي مزاياي تكنيكي يك محصو يا مزاياي تجاري يك نوع خدمات تكيه دارد ،حفظ
مي كند.
در ادامه به شرح چهونهي تهيه يك طرح تجاري پرداخته خواهد شد و در اين زمينه مد جامعي ارا ه
خواهد گرديد كه كليه مراحل الزم در تهيه و تنريم يك طرح تجاري را گام به گام با شرح و توضيحات
ضروري معرفي مي نمايد .مدلهاي فراواني جهت تهيه يك طرح تجاري ارا ه شده است كه هركدام بهونه اي
خواننده را در تهيه طرح تجاري مورد نرر براي محصو يا خدمت خود راهنمايي مي كند .برخي از اين مدلها
طرح تجاري را به مراحلي تقسيم بندي نموده و به شرح محتويات و مواردي كه در هر يك از اين مراحل بايد
ذكر شود مي پردازند .دسته ديهر سواالتي را پيش روي خواننده قرار مي دهند كه خواننده در واقع با
پاسخهويي به اين سواالت موارد الزم الذكر در يك طرح تجاري را فراهم مي سازد .مدلي كه در اينجا تشريح
خواهد شد گام به گام به خواننده راهنمايي هاي ضروري براي تهيه طرح تجاري را ارا ه مي كند .بسته به
اينكه طرح تجاري در حوزه چه صنعت يا خدماتي تهيه مي شود امكان تغييراتي در مد معرفي شده وجود
خواهد داشت و برحسب اقتضاي مورد خاصي كه طرح تجاري در مورد آن تهيه مي شود ممكن است به
برخي از قسمتها با شرح و تفصيل بيشتر و به برخي مختصرا پرداخته شود و يا حذف و اضافاتي صورت پذيرد.
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 .0.8چگونه یک طرح تجاری بنویسیم
دو هدف اصلي در نوشتن طرح تجاري وجود دارد .هدف او و مهمتر آنست كه از اين طرح در طو عمر
كسب وكار خود بهعنوان راهنما استفاده كنيد .اين طرح ،نمونه والهوي كسب وكار شما خواهد بود و براي
نهاه داشتن شما در مسير درست بكار ميرود .طرح شما براي آنكه داراي ارزش باشد بايد با زمان پيش رود.
اگر شما طرح تجاري تهيه نماييد كه از زمان جلوتر است از بسياري از مشكالت و ناكاميها پرهيز كرده و
آنها را حذف خواهيد كرد.
دوم آنكه اگر بدنبا دريافت وام هستيد يا قصد استقراض داريد طرح تجاري مورد نياز است .اين طرح،
اطالعات مفصلي در مورد تمامي جنبههاي عمليات گذشته و فعلي شركت را در اختيار وامدهنده قرار ميدهد
و پيشبينيهاي آتي را نيز عرضه ميكند.
متن طرح تجاري بايد دقيق بوده و بيشترين ميزان اطالعات ممكن را در بر داشته باشد .اين امر بهنرر
متناقض ميآيد اما ميتوانيد اين مسئله غامض را با استفاده از روش واژگان كليدي حل كنيد .كليد واژههاي
زير را روي كارتي بنويسيد و آن را به هنهام نوشتن در مقابل خود قرار دهيد”.چهكسي ،چه چيزي،كجا ،چه
موقع ،چرا ،چهونه و چقدر “ .در ابتداي هر بخش از طرح تجاري بههر يك از اين پرسشها در يك پاراگراف
پاسخ دهيد .سپس با تشريح هر كدام از آن مطالب در متن بهكار ادامه دهيد.
طرح تجاري هيچ محدوديتي از نررحجم يا تعداد صفحات ندارد .بطور متوسط طرح تجاري در 33تا 43
صفحه تهيه مي شود .طرح را بهبخشهاي مختلف تقسيم كنيد .درمورد كارهايي كه بايد صورت بهيرند
زمانهاي شروع و ختم هر كار را تعيين كنيد .نوشتن طرح تجاري موثر بهنرم ،صرف وقت و نهارش نياز دارد.
با تهية فهرست اسناد به هنهام نوشتن متن در زمان صرفهجويي ميكنيد .مثالً چنانچههنهام نوشتن در
مورد ساختار قانوني و حقوقي كسب وكار خود متوجه شديد كه به نسخه اي از توافقنامة همكاري نياز داريد،
اين توافق نامه را در فهرست اسناد اضافه نما يد .بههنهام تكميل هر بخش از طرح تجاري فهرستي نيز از
اسناد مورد نياز تهيهكنيد.
با بهخاطر داشتن اين مطالب ميتوانيد تهيه طرح تجاري خود را آغاز كنيد .با مطالعه اين مطلب تصويري از
روند تهية طرح تجاري بدست خواهيد آوريد.
 .0نتیجه گیری
فناوري اطالعات با محوريت دانش و خودگرايي انسان و انديشه هايش به منرور بهره برداري از انديشه
و سپردن امور تكراري و غير خالق به ماشين و همچنين افزايش كارايي و آزادسازي مهارت هاي انسداني در
دهه هاي اخير مورد توجه خاصي قرار گرفته است  .به منرور بهينه كردن عملكرد سدازمان هداي توليددي و
خدماتي وجود يك سيستم اطالعاتي متوازن بسيار ضروري است و از طرفي مسا ل امنيتي مربوط بهكسدب و
كارخود را ذكر كنيد .مثالً اگر دادههاي چاپي كامپيوتري را دور ميريزيد خردكنندة كاغذ ابزار مناسب و مقرون
به صرفهاي است .و همچنين مسا ل مربوط به كار خود را پيشبيني كنيد ،اقددامات امنيتدي مدورد اسدتفاده را
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تشريح كنيد و بهو يد چرا آنها را انتخاب كردهايد و چه كاري براي شما انجدام مديدهندد .در ايدن رابطده بدا
نمايندة سازمان يا شركت خود صحبت كنيد .كه اين امر مي تواند با نصب ابزارهاي امنيتي هزينههاي سازمان
را كاهش داده و از كسب وكار خود محافرت كند .و پس از محافرت ازداده ها بايد بخشهايي كه دركسدب
و كار آورده شده اند را تشريح كرده و تاكيد مي شود كه در تهيه اين قسمت ،از كليد واژهها اسدتفاده كنيدد ،و
همچنين مسا ل احتمالي را پيشبيني كنيد و راهحلهاي مربوطه را مشدخص نما يدد .درپايدان سدخن اينكده
دركسب و كار بايد سازمان ها يا شركت ها يك ابزار بهبود تضمين كيفيت كه يك ابزار بهبدود مسدتمر اسدت
استفاده نمايد و سازمان نبايد آن را از ديد يك پروژه به آن نهاه نمايد و براي كاهش فاصله جوامدع پيشدرفته
بايد اقدامات زير را براي افزايش كسب و كار انجام دهد .
 آشناكردن كاركنان و اهميت اطالعات و تكنولوژي اطالعات و ارتباطات).(ICT
 كسب دانش و اطالعات در جهت توسعه و بهبود هزينه هدا بدا اسدتفاده از فنداوري اطالعدات و
ارتباطات.
 حمايت برنامه ريزان و سياستهذاران در ايجاد نرام منسجم و هماهنگ اطالعات و فناوري.
 ايجاد كميته راهبري كاهش هزينه ها بامديريت عاليترين مقام سازماني.
 تعيين ميزان معين كاهش هزينه هاي كيفيت بطور ماهانه و ساالنه.
به همين دليل يكي از ويژگي هاي مؤثر فناوري اطالعات در كسب و كار و كار آفريني كه منجر به پدژوهش
در اين زمينه گرديده است عبارتند از:
 افزايش سرعت
 افزايش دقت
 كاهش اندازه فيزيكي مخازن اطالعات
 رفع برخي از اشكاالت در مكاتبات اداري
 ايجاد امكان كار تمام وقت
 ايجاد همكاري از راه دور
كه اين ويژگي هايي مي باشد كه اگر در كسب و كار و كارآفريني در سازمان ها رعايت نشود .باعث شكست
سازمان در كسب و كار مي شود .
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