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آغاز طرح جامع مديريت دانش 
در شركت خدمات انفورماتيك 

با تاسيس شركت خدمات انفورماتيك در 
ســـال  1372  نوســـازى و مدرنيزه كردن      
بخش هاى مختلف سيســـتم بانكى كشور وارد 

مرحله جديدى شد.
مديريت  اســـتراتژيك  نقش  به  توجه  با 
دانش در توسعه كسب و كارها و نقش حياتى 
به  اطالعات  فناورى  هاى  شـــركت  در  دانش 
منظور بهبود محصوالت و خدمات و همچنين 
ارائه خدمات و محصوالت، تصميم  نوآورى در 
به پياده ســـازى مديريت دانش در شـــركت 
خدمات انفورماتيك گرفته شد و واحد معاونت 
شـــبكه به عنوان پايلوت طرح جامع مديريت 

دانش انتخاب گرديد. 
ارائـــه راهكارهـــاى جديـــد، مقابله با 
توسعه  رقيبان،  ســـوى  از  بيرونى  تهديدهاى 
ســـخت افزارها در حوزه شـــبكه هاى بانكى، 
مشتريان،  رضايت  كســـب  تكنولوژى،  انتقال 
كاهش چرخه زمانى اجـــراى وظايف نيازمند 
كســـب و خلق دانش و اشـــتراك آن ميان 
كاركنان واحد معاونت شبكه مى باشد. از اين 
رو به نظر مى رســـد اجراى مديريت دانش در 
واحد معاونت شبكه مى تواند به عنوان يكى از 
راهكارهاى بهبود، مســـير تعالى واحد معاونت 

شبكه را هموارتر سازد.
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در اين خبرنامه
آغاز طرح جامع مديريت دانش در شركت 

خدمات انفورماتيك ايران
 IBM گروه هاى تخصصى در

Infosys مديريت دانش در
دانش  مديريت  نرم افزار  استقرار 

MTAShare در شركت همكاران سيستم

مديريت دانش در 
سازمانى اش،          ساختار  كه  شد  متوجه   Infosys بازار،  جديد  تقاضاى  ظهور  با 
با تغييرات سريع تكنولوژى و  نيازها را ندارد.  به  انعطاف پذيرى الزم براى پاسخگويى 
قديمى شدن مدل هاى كسب وكار، به محيط جديدى نياز بود. در سال Infosys ،1999 به 
تاثير اشتراك دانش بر بهبود دانش سازمانى واقف شد. براى گسترش اين مفهوم، كميته 
راهبرى با مديران تمام وقت و چندين مسئول تشكيل شد كه هدف آن، توسعه و بسط 
مأموريت و اهداف مديريت دانش در Infosys بود. استراتژى مديريت دانش Infosys بر 

چهار جنبه از مديريت دانش تأكيد دارد: كاركنان، فرآيند، محتوا و تكنولوژى. 

IBM گروه هاى تخصصى در 
يكى از پايگاه هاى دانشى IBM، گروه هاى تخصصى است كه به صورت آنالين امكان 
اشـــتراك دانش و ايده ها را ميان اعضاى تيم و تيم هاى مختلف فراهم مى كند. اين       
گروه هاى تخصصى، راهى مناســـب براى ايجاد ارتباط ميان اعضاى تيم، سازماندهى 
پژوهش بر روى فناورى نوظهور يا كنار هم قرار دادن گروهى از كاركنان براى اشتراك و  
تبادل اطالعات و دانش است. ميزان دسترســـى به اين گروه ها متفاوت بوده و شامل 
دسترســـى عمومى، محدود و مابين اين دو مى باشد. يكى از قابليت هاى اين گروه ها، 
امكان تشكيل گروه هاى زيرمجموعه به منظور پوشش حوزه هاى مشخص تر كارى است. 
ويژگى مفيد ديگر اين پايگاه دانش، امكان پذيرى ارتباط و اتصال با ساير گروه هاست كه 
سبب ساده تر شدن جستجو و يافتن گروه هاى ديگر شده است. با فراهم شدن امكان 
ارسال ايميل ها و اطالع رسانى درباره تغييرات، اعضاى گروه  به آسانى و در سريع ترين 
زمان ممكن، نسبت به رخدادهاى جديد آگاهى مى يابند. ارزشمندترين مولفه اين ابزار، 
ويجت ها هستند كه كاركردها و قابليت اين پايگاه دانشى را افزايش داده اند. اين ويجت

 ها شامل ويكى، كتابخانه، فايل ها، رخدادها، بالگ، فعاليت ها و قهرمانان IBM است.
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سير تحول مديريت دانش در 
امروزه مديريت دانش براى برآورده نمودن اهداف سازمانى بسيار اهميت يافته است. 
Infosys، مديريت دانش را با فرهنگ نتيجه محور، به طور رسمى و با حمايت قوى مديريت 

به  سختكوشى  و  خالقيت  علت  به   Infosys امروزه  نمود.  شروع   1999 سال  در  ارشد، 
جايگاهى ويژه در مديريت دانش دست يافته است. چشم انداز مديريت دانش، دستيابى به 
در  دانش  اهرمى  نقش  به  اعتقاد  و  شده  توانمند  دانش  با  فعاليتى  هر  كه  است  محيطى 
مى شود.  توانمند  ديگر  كاركنان  دانش  با  فرد  هر  اين شرايط  در  مى گيرد.  نوآورى شكل 
Infosys مديريت دانش را به صورت "كاركنان، فرآيند، تكنولوژى در حركت به سوى درو 

نمودن و استفاده مجدد از دانش" تعريف مى كند. 
برنامه مديريت دانش در Infosys به شيوه هاى متعددى جهت برآورده نمودن اهداف 
سازمانى، رشد كرده است و تا كنون موفق به كسب ده جايزه MAKE جهانى و 12 جايزه 

MAKE آسيايى شده است. 

(BOK) 1992: ايحاد بانك دانش

1995: راه اندازى تابلوى اعالنات فنى آنالين

1996: بهره بردارى از اينترانت سازمان

1997: سيستم بازاريابى و فروش آنالين (مديريت دانش مشتريان)

(PKM) 1998: طراحى نقشه دانشى سازمان

2000: تشكيل واحد مديريت دانش درInfosys، آغاز پورتال يكپارچه مديريت دانش

2001: يكپارچه نمودن ابزار مديريت پروژه با سيستم مديريت دانش، ادغام نمودن سيستم مهارت كاركنان با 

سسيتم مديريت دانش، يكپارچه نمودن تابلوى اعالنات الكترونيكى با سيستم مديريت دانش

2002: شروع مديريت دانش در پروژه ها، شروع تاالر بحث و گفتگو، معرفى نقش اصلى مديريت دانش

2003: ارتقاى فضاى اختصاص داده شده، رسمى شدن فعاليت هاى انجمن هاى خبرگى متعدد در سازمان

2005: آغاز ارزيابى اثربخشى مديريت دانش، افزايش تمركز بر روى اشتراك دانش ضمنى

ارزيابى،  و  سنجه ها  با  هم راستا  استقرار  يكپارچه  چارچوب  تدوين  و  تنظيم  بازنگرى،  فرآيند  شروع   :2007

انتشار خبرنامه مديريت دانش

(+IPM) 2008: كامل شدن يكپارچه سازى مديريت دانش با مديريت يكپارچه پروژه ها

FRISCO ارائه ،(PKM)من، شخصى سازى براى انواع محتوا و نقشه دانشى سازمان Kshop 2009: شروع

2010:  توسعه برنامه هاى ارتباط با دانشگاه ها

2012: توسعه پورتال كاربران كه ثبت و رسيدگى به اولويت هاى مشتريان نهايى را انجام مى دهد. 

دانش  مديريت  نرم افزار  استقرار 
(MTAShare) در شركت همكاران 

سيستم
گروه  در  دانش  مديريت  برنامه  شـــروع 
همكاران سيســـتم بـــا شناســـايي نياز به             
راه حل هـــاي مديريت دانش همـــراه بود. با 
شناســـايى نيازها، پروژه  پايلوت با تمركز بر 
از  فرايندهاى پشـــتيبانى كليد خورد. هدف 
اجراى پروژه مذكور، ترويج انتشار و استفاده از 
به  ارائه ســـرويس پشتيباني  دانش در حين 
مشتريان و تســـهيم دانش در قالب جلسات 
گروهي از كارشناســـان بود. با پيشرفت پروژه 
پايلوت، نياز به ابزاري براي توســـعه مديريت 

دانش حس  مي شد. 
توسعه  براى  اهداف مختلفي  فاز دوم  در 
مديريت دانـــش، در نظر گرفته شـــده كه 
متناســـب با اهداف تعريف شده، فعاليت هاي 
متعددى در بيش از 20 پناه زير مجموعه گروه 
همكاران سيســـتم در گستره كشور در حال 
پيشبرد است. از جمله اين فعاليت ها مى توان 

به موارد ذيل اشاره نمود:
و   MTAShare پياده سازى سيســـتم 
ابزارهاى  ســـاير  با  آن  نمودن  يكپارچه 
عملياتى جهت دسترســـى به اطالعات و 

دانش مورد نياز در هر زمان
توسعه جلســـات گروهي تسهيم و توليد 

دانش ذيل راه حل انجمن هاي خبرگي
اســـتفاده از مكانيـــزم هـــاي بـــازي

  ســـازي(gamification) براي ترويج 
فرهنگ جستجو و استفاده دانش

تســـهيم دانش با مشتريان جهت ترويج 
ساز و كار سلف سرويس

و  پشتيباني  كارشناسان  ارزيابي تخصص 
شناســـايي شـــكاف دانـــش و تدوين       

برنامه هاي توسعه فردي
استقرار  فرايند  به  توسعه مديريت دانش 

گروه همكاران سيستم.


