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تحول األعمال يف عرص البيئات السحابية املختلطة غري
املخطط لها
بقلم إر يك هانسلمان

مقدمة
أصبحت البيئات السحابية املختلطة مألوفة اآلن ملعظم املؤسسات بعد مرور عقد من الزمان على استخدام البيئات السحابية العامة
والخاصة .ولكن ال تزال الكفاءة التشغيلية اليت يمكن أن توفرها البنية األساسية متعددة األوساط السحابية املختلطة الحقيقية بعيدة املنال
ملعظم املؤسساتُ .
وتعزى حقيقة ذلك إىل أن العديد من املؤسسات قد بدأت يف استخدام توصيف مختلط بدون خطة أو اسرتاتيجية محددة.
وقد تحول الكثري منها إىل البنية املختلطة من خالل سلسلة من اإلجراءات املستقلة  -وذلك استجابة الحتياجات العمل امللحة ،أو عمليات
االندماج أو االستحواذ ،أو من خالل إجراءات الجهات الفاعلة املستقلة داخل املؤسسات .هذا يعين أن العديد من بيئات التشغيل املختلطة
حسنة بما يسمح بتحقيق الكفاءة.
تفتقر إىل التخطيط املركزي وليست جيدة التنسيق أو ُم َّ
أجرت  IBMو 451Researchدراسة للنظر يف كيفية قيام مستخدمي البيئات السحابية املختلطة بتشغيلها ،وذلك بهدف تحديد التحديات
اليت واجهوها ،واستكشاف الطرق اليت يمكنهم من خاللها تحسني كيفية تقديمهم للتطبيقات واملصادر اليت تدعم البيئة السحابية إىل الفئات
املستهدفة.
املنهجية
أجرت 451Researchدراسة تم فيها سؤال فريق عاملي مكون من  1,805من كبار صانعي القرار يف مجال األعمال وتكنولوجيا املعلومات،
والذين أفادوا بأن لديهم خربة يف تصميم البنية األساسية السحابية املختلطة واستخدامها ،عن آرائهم فيما يخص حالة البنية األساسية
ً
قطاعا رأسيًا للصناعة يف أمريكا الشمالية ،وأوروبا ،ومنطقة آسيا
الحالية لتكنولوجيا املعلومات وخططهم بشأنها .وشملت الدراسة 11
ُ
واملحيط الهادئ ،والرشق األوسط وأفريقيا ،وأمريكا الالتينية .وقد أجريت الدراسة يف شكل أداة دراسة على شبكة اإلنرتنت مكونة من 21
ً
سؤال يف يونيو .2020

االنتقاالت يف البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات للمؤسسات
تستفيد الرشكات بشكل كبري من البنية األساسية القائمة على البيئة السحابية ،وتؤدي الحاجة امللحة لهذا التحول إىل إثارة تعقيد قد يمنعها
من استخدام هذه املصادر الجديدة بشكل فعال .ويف دراستنا ،قال أ كرث من نصف املشاركني ( )%56إنهم يتوقعون تشغيل أقل من
ً
ومحفوفا باملخاطر
 %20من أحجام عمل تكنولوجيا املعلومات على البنية األساسية التقليدية يف غضون عامني .و ُيعد هذا تغيريًا جذر ًيا
إذا مل تتم إدارته بشكل جيد .وبينما كان جميع املشاركني يستخدمون بيئات مختلطة متعددة األوساط السحابية ،شعر أقل من  %10أنهم
يقومون بذلك بشكل جيد .وقد بدأ معظمهم يف استخدام هذه النماذج الجديدة دون خطة منسقة ،مما أفىض إىل وجود حاالت عدم
الكفاءة واالزدواجية .وتوضح نتائج الدراسة بعض عيوب عمليات النرش املختلطة غري املخطط لها وتحدد الطريق إلجراء التحسينات اليت يمكن
أن تساعد يف تحقيق اإلمكانيات الكاملة اليت توفرها البيئات املختلطة متعددة األوساط السحابية.

ق .يقدم أ كرث من100 محلل واستشاري
تعد Research  451رشكة رائدة يف مجال أبحاث تكنولوجيا املعلومات واالستشارات تركز على االبتكار التكنولوجي واضطراب األسوا 
رؤية أساسية ألكرث من1000 مؤسسة عميلة على مستوى العامل من خالل مجموعة من األبحاث والبيانات املجمعة والخدمات االستشارية وخدمات االنتقال اىل السوق واألحداث الحي ة.
ُ
وتعد رشكة ،451 Research اليت تأسست يف عام  ،2000جزءًا من .S&P Global Market Intelligence
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ً
ً
جيدا على مزيج العنارص اليت تجذب مشغليها إىل الحاالت املختلطة .ونظرًا ألن بيئات
يقدم تواجد املؤسسات الحديثة عرب اإلنرتنت
مثاال
اإلنرتنت تعمل على تكامل العديد من الوظائف املختلفة  -مثل أنظمة إدارة عالقات العمالء وأنظمة التسويق ومحركات التحليالت واملحتوى
الذي قد توفره مجموعة من الرشكاء  -فمن املحتمل ً
جدا أن تتطلب مكونات تتم استضافتها يف أماكن مختلفة .ولتقديم أفضل تجربة
للعمالء ،يمكن استضافة أجزاء من بيئة اإلنرتنت بالقرب من العنارص اليت يتفاعلون معها .وقد يتوفر محتوى فيديو معني أو وظائف تحليلية
فقط مع مقدم خدمات معني .ويجب تحديد موقع البيانات بالقرب من مكان استخدامها .يعد ذلك مجرد مثال واحد على كيف أن النمو
ً
مدفوعا
األسايس داخل مؤسسة ما يمكن أن يؤدي إىل بيئات مختلطة غري مخطط لها ويصعب إدارتها وتشغيلها ،حىت عندما يكون ذلك
بأسباب تجارية قوية .وتعين جميع هذه العوامل أن النمو غري املخطط له سيؤدي إىل وجود بيئات سحابية مختلطة ما مل تتحكم املؤسسات
بشكل صارم يف النمو األسايس لتكنولوجيا املعلومات لديها ،مما قد يقيد بشكل غري معقول قدرتها على االستجابة الحتياجات العمل.
يف حالة حدوث تغيري مفروض ،مثل االندماج أو االستحواذ ،فستبدو النتيجة املختلطة شبه مؤكدة .وقد يكون هناك املزيد من املتطلبات
املبارشة للبيئة املختلطة ،مثل تنوع البنية األساسية إليجاد املرونة للتعايف بعد حدوث الكوارث .ويأيت الجانب غري املخطط له للعديد من
البيئات املختلطة من الطريقة التفاعلية ،وليست االسرتاتيجية ،اليت تحدث بها هذه االمتدادات .ويمكن أن تؤدي إىل وجود بىن أساسية
معقدة إضافة إىل أنظمة إدارة غري عملية وغري فعالة.
تعتقد معظم الرشكات أن مستوى التحول املطلوب لدعم اسرتاتيجيات األعمال الجديدة كبري .فعلى مقياس من واحد (ضئيل) إىل 10
(كبري) ،صنف  %67من املشاركني املستوى املتوقع للتحول بثمانية أو أعلى .وهذا يشري إىل أن معظم املشاركني يعتقدون أن ترقية بيئاتهم
ً
ً
عمال
هائال ملواكبة التقدم الرضوري لدعم اسرتاتيجيات أعمالهم .وتستمر املتطلبات اليت تضعها الرشكات يف البنية األساسية
تتطلب
لتكنولوجيا املعلومات يف التقدم مع استمرار نمو األسواق وتوقعات العمالء .وقد تؤدي عدم القدرة على دعم متطلبات األعمال االسرتاتيجية
إىل إضعاف املراكز التنافسية.
تواجه مبادرات تحسني البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات العديد من العقبات يف تلبية احتياجات الرشكات يف الوقت الراهن .وتقوم
املؤسسات الناجحة بصورة اعتيادية بتكليف فرق تكنولوجيا املعلومات بمتطلبات يصعب الوفاء بها أو خارج نطاق مسؤولياتها التقليدية.
وقد قال أ كرث من نصف املشاركني ( )%54إنهم سيكلفون ،يف غضون األشهر الستة إىل االثين عرش القادمة ،فرق تكنولوجيا املعلومات لديهم
بتطوير أعمال رقمية/تدفقات إيرادات جديدة أو تحسني القدرة التنافسية للمنتج أو الخدمة .ومع ذلك ،فإن أبرز املشاركني يف املبادرة قد
اختاروا زيادة االبتكار .وقد حصل ذلك على أعلى مرتبة يف جميع قطاعات الصناعة باستثناء الخدمات املالية واالتصاالت ،حيث احتل املرتبة
الثانية فيها.
ومع تسجيل االبتكار درجات عالية باعتباره أمر حتمي لألعمال ،يكون من املهم فهم العالقة بني االبتكار وعمليات تكنولوجيا املعلومات .وقد
طلبنا من فريقنا وصف الدور الذي يضطلع به االبتكار يف اتخاذ قرارات تكنولوجيا املعلومات يف مؤسساتهم .ومل تكن اإلجابة املبارشة مفاجئة،
لكن ارتباطها مع بيانات الدارسة األخرى يوفر بعض األفكار املهمة.

الشكل  :1دور تكنولوجيا املعلومات يف تمكني االبتكار

املصدر :دراسة مخصصة لرشكة 451 Research
س :ما هي أفضل عبارة تصف الدور الذي تضطلع به تكنولوجيا املعلومات يف تمكني االبتكار يف مؤسستك؟
(تحديد إجابة واحدة)
القاعدة املستهدفة :جميع املشاركني (العدد = )1,805

%11
%31

اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻨﺎ
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق أﻧﺸﻄﺘﻨﺎ

%25

اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻬﻢ ﰲ أﻧﺸﻄﺘﻨﺎ
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺘﻨﺎ

%33

قال أقل من ثلث املشاركني بقليل أن االبتكار من العوامل الرئيسية يف أنشطتهم .وقال حوايل  %11أن االبتكار يقع خارج نطاق
مسؤولياتهم .وبرغم أن االبتكار غالبًا ما يمثل أولوية ،إال أن فرق تكنولوجيا املعلومات يف بعض املؤسسات ال تشارك يف تعزيز تحسينه.
جاءت الرؤية املهمة يف هذه البيانات من ربط االبتكار بالجاهزية املتصورة للبنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات لدعم احتياجات األعمال
الحديثة .وبالنسبة للمشاركني الذين أفادوا بأن بنيتهم األساسية كانت جاهزة لدعم جميع احتياجات أعمالهم ،كان االبتكار من العوامل
الرئيسية يف أنشطتهم .ومن املؤكد أن هؤالء املشاركني كانوا يمثلون  %6فقط من جميع املشاركني ،ولكن ذلك يعد مؤرشًا على أن التفكري يف
االبتكار يف عمليات تكنولوجيا املعلومات يمكن أن يؤدي إىل إنشاء أساس أفضل ملستقبل األعمال.
وهناك حاجة إىل إنشاء أسس أفضل .إذ ال يعتقد معظم املشاركني أن البنية األساسية الحالية لتكنولوجيا املعلومات جاهزة لتلبية
احتياجات العمل يف العرص الحديث .تعزز هذه اإلجابة التوقع الذي يفيد بأن البنية األساسية الحالية غري قادرة على القيام بما هو مطلوب
منها  -حيث أفاد  %70من املشاركني أن البنية األساسية الحالية غري قادرة على تلبية سوى أقل من نصف االحتياجات الحديثة (انظر
الشكل  2أدناه).

الشكل  :2قدرة البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات على تلبية احتياجات األعمال الحديثة

املصدر :دراسة مخصصة لرشكة 451 Research
س :ما مدى جاهزية بنيتك األساسية لتكنولوجيا املعلومات لتلبية احتياجات األعمال الحديثة (تحديد إجابة واحدة)
القاعدة املستهدفة :جميع املشاركني (العدد = )1,805

%0.1
%6
%24
%24

إﻧﻬﺎ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ
إﻧﻬﺎ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ
إﻧﻬﺎ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ
إﻧﻬﺎ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ
إﻧﻬﺎ ﻏﲑ ﺟﺎﻫﺰة ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ أي ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ

%46

ً
تحفظا .إذ
عندما بحثنا يف التقدم الذي تم إحرازه يف نقل املكونات املهمة لألعمال من بيئات البنية األساسية التقليدية ،كان املستجيبون أ كرث
قال ما يصل إىل  %71إن أقل من نصف أحجام العمل املهمة لألعمال (مثل  SAPو )Oracleموجودة يف بيئات سحابية عامة
(انظر الشكل  3أدناه).

الشكل  :3نرش حجم العمل املتوارث املهم لألعمال يف نسخ سحابية عامة معينة

املصدر :دراسة مخصصة لرشكة 451 Research
س :إىل أي مدى قد تم بالفعل نرش أحجام عملك املتوارثة املهمة لألعمال (مثل تطبيقات  SAPأو  )Oracleيف نسخ سحابية عامة معينة؟ (ال تقم
بتضمني عمليات النقل إىل قواعد البيانات الجديدة أو التطبيقات املستندة إىل الربامج كخدمة مثل  Salesforceأو ( ).Workdayتحديد
إجابة واحدة)
القاعدة املستهدفة :جميع املشاركني (العدد = )1,555

%10
ﺗﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﴩ ﺑﻌﺾ )أﻗﻞ ﻣﻦ  (%50ﻣﻦ أﺣﺠﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل
)ﻣﺜﻞ  SAPو (Oracleﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﺤﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ

%37

%19

ﱂ ﻳﺘﻢ ﻧﴩ أي ﻣﻦ أﺣﺠﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل )ﻣﺜﻞ  SAPو (Oracleﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﺤﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﺗﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﴩ ﻣﻌﻈﻢ )أ ﻛﱶ ﻣﻦ  (%50ﻣﻦ أﺣﺠﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل
)ﻣﺜﻞ  SAPو (Oracleﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﺤﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ

%34

ﺗﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﴩ ﺟﻤﻴﻊ أﺣﺠﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل )ﻣﺜﻞ  SAPو(Oracle
ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﺤﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ُتظهر البيانات أن إدارات تكنولوجيا املعلومات مكلفة باملساهمة أ كرث من أي وقت مىض يف أعمالهم والعمل كمراكز لالبتكار باستخدام بنية
أساسية غري جاهزة لتلبية احتياجاتهم وتطبيقات األعمال األساسية اليت مل ُتنقل بعد إىل البيئة السحابية.
ً
قدما؟
إذن كيف تميض
هناك نوعان من الصعوبات الرئيسية اليت تواجهها املؤسسات يف االنتقال إىل التكنولوجيا الجديدة ،وهما فهم كيفية استخدامها على أفضل
وجه من قبل أعمالها ثم تقييم املهارات الالزمة لدعمها .ونظرًا ألن معظم املؤسسات قد بدأت بالفعل يف استخدام البيئات املختلطة متعددة
األوساط السحابية ،فقد أحرزت بعض التقدم يف كلتا النقطتني .وقد أجرت عمليات نرش أولية ،وبنا ًء على إجابات الجاهزية اليت تمت
ً
سابقا ،بدأت يف فهم مواطن الفجوات يف بنيتهم األساسية ومهاراتهم .وهذا يعين أنها شكلت أفكارًا حول مزايا البيئات املختلطة
مناقشتها
متعددة األوساط السحابية ألعمالها وحددت املهارات الالزمة لدعم هذه التكنولوجيا الجديدة .وفيما يخص دراستنا ،سألنا املشاركني عن
خططهم لتحسني بيئاتهم التشغيلية يف مجالني :وهما اإلدارة والتطبيق وتحديث حجم العمل.

قمنا ً
أوال بقياس التصورات حول فعالية إدارة البنية األساسية لفهم إىل أي مدى يحتاجون إىل التغيري .وقال  %83منهم إنهم يمكنهم
أن يكونوا أ كرث فاعلية ،بينما قال  %31إنهم يمكنهم أن يكونوا أ كرث فاعلية بكثري .ويشري ذلك إىل فهم التحديات املشار إليها يف اإلحصاءات
السابقة حول الجاهزية الضعيفة نسبيًا للبنية األساسية الحالية .ويف نقطة بيانات أخرى مثرية لالهتمام ،قال  %11أنهم كانوا فعالني بقدر
ما يستطيعون (على عكس فعالني بالقدر الذين يريدونه) يف إدارة البنية األساسية .ويمكن أن ُيعزى سبب ذلك إىل قيود مهارات املوظفني
وعمليات األعمال املحددة يف هذه الدراسة .ومل يحقق سوى  %5مستوى من الفعالية يرضيهم.

الشكل  :4فعالية إدارة البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات

املصدر :دراسة مخصصة لرشكة 451 Research
س :ما مدى تقييمك لفعالية إدارة بنيتك األساسية لتكنولوجيا املعلومات اليوم؟ (تحديد إجابة واحدة)
القاعدة املستهدفة :جميع املشاركني (العدد = )1,805
%5
%11
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن أ ﻛﱶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن أ ﻛﱶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم
%52

ﻧﺤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
%31

ﻧﺤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻮن ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻧﺮﻳﺪه

لقد طلبنا من املشاركني التعليق على مسار تقدم نقل أحجام العمل والتطبيقات الحالية وإدارة بنيتهم األساسية املعقدة بشكل مزتايد.
وتشري البيانات إىل أن معظم الرشكات تسعى للحصول على مساعدة من أطراف ثالثة للمساعدة يف إدارة تحول أعمالها .وبالنسبة إلدارة
البنية األساسية ،أشار  %76من املشاركني إىل أنهم سيستعينون برشكاء أو يعتمدون على تنفيذ مستضاف أو ُمدار أو من الربامج كخدمة
(انظر الشكل  5أدناه).
وقد يكون لشعبية تطبيقات  CRMو ERPاملستندة إىل الربامج كخدمة تأثري على هذه النتيجة ،ولكن هذه الخيارات لن تكون ممكنة
ً
ً
تعقيدا وستحل محل أنظمة اإلدارة الحالية.
تخصيصا أو
لبيئات التطبيقات األكرث
ُيعد املسار الثاين لكليهما ،وهو العمل مع رشيك يف مرشوع طويل األجل ،منطقي يف نطاق حاالت أوسع بكثري .ويمكن أن يكون لهذا املسار
مزية مزدوجة تتمثل يف تقديم املهارات اليت يفتقرون إليها وتوفري منظور خارجي حول تحسينات العملية اليت قد يكون من الصعب تحفزيها
داخليًا.

الشكل  :5خطط تحسني إدارة البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات

املصدر :دراسة مخصصة لرشكة 451 Research
س :ما هي خططكم لتحسني إدارة البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات لدينا؟ (تحديد إجابة واحدة)
القاعدة املستهدفة :جميع املشاركني (العدد = )1,805
ً
ً
ﻣﺴﺘﻀﺎﻓﺎ أو ُﻣﺪارًا أو ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ ﻛﺨﺪﻣﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬا
ﺳﻨﺴﺘﺨﺪم
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

%4
%25

%13

ﺳﻨﺴﺘﻌﲔ ﺑﴩﻳﻚ ﳌﴩوع ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ

%14

ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ
ﺳﻨﺴﺘﻌﲔ ﺑﴩﻳﻚ ﳌﺮة واﺣﺪة

%24

ﺳﻨﻨﻘﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﱃ ﴍﻳﻚ

%20

ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺨﻄﻂ ﻟﺘﺤﺴﲔ أﻧﻈﻤﺔ اﻹدارة ﻟﺪﻳﻨﺎ

أظهر املشاركون اعتما ًدا مشابهً ا على أطراف ثالثة فيما يتعلق بخططهم لنقل أحجام العمل والتطبيقات الحالية (انظر الشكل  6أدناه)؛
ً
ً
مستضافا أو ُمدارًا أو من الربامج كخدمة .وعلى الرغم
تنفيذا
إذ قال  %84إنهم سيستخدمون رشكاء يف بعض القدرات أو سيستخدمون
من أن  %15فقط أشاروا إىل أنهم سيقومون بالعمل بأنفسهم ،فإن النقل الكامل للبنية األساسية أو وظائف األعمال إىل رشيك مقدم
خدمات يعد خطوة أ كرث إثارة ،ويف كلتا الحالتني ،تحصل على تفضيل أقل .وسيكون هذا بشكل عام إجراء أ كرث أهمية ويمكن أن يشمل نقل
مسؤوليات الوظيفة.

الشكل  :6تحسني خطط تكنولوجيا املعلومات عند نقل حجم العمل الحايل وتحديث التطبيقات الحالية
املصدر :دراسة مخصصة لرشكة 451 Research
س :ما هي خططك لتحسني تكنولوجيا املعلومات عند نقل حجم العمل الحايل وتحديث التطبيقات الحالية؟ (تحديد إجابة واحدة)
القاعدة املستهدفة :جميع املشاركني (العدد = )1,805
ً
ً
ﻣﺴﺘﻀﺎﻓﺎ أو ُﻣﺪارًا أو ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ ﻛﺨﺪﻣﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻠﻚ
ﺗﻨﻔﻴﺬا
ﺳﻨﺴﺘﺨﺪم

%22
%21

ﺳﻨﺴﺘﻌﲔ ﺑﴩﻳﻚ ﳌﴩوع ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ

%20

ﺳﻨﺴﺘﻌﲔ ﺑﴩﻳﻚ ﻹدارة أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت

%15

ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ

%12

ﺳﻨﺴﺘﻌﲔ ﺑﴩﻳﻚ ﳌﺮة واﺣﺪة

%9

ﺳﻨﻨﻘﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬه إﱃ ﴍﻳﻚ
أﺧﺮى

أﻗﻞ ﻣﻦ%1.

تتمتع املؤسسات بفرصة تحسني تكنولوجيا املعلومات بشكل كبري وتحويلها وتحسني كفاءتها التشغيلية مع بناء أساس يمكنها من
املنافسة بنجاح .وإذا كانت تخطط بحكمة وتختار رشكاء من مقدمي الخدمات الذين يفهمون أعمالهم ويلبون احتياجاتهم بفعالية،
ً
تحسينا ومرونة وقدرة يمكنها تعزيز مهارات فرقها الحالية.
فيمكنها ترسيع رحلتها إىل بنية أساسية أ كرث
للوصول إىل مستويات أعلى من الكفاءة ،يمكن للمؤسسات اتخاذ بعض الخطوات امللموسة:
•استعراض ومراجعة العمليات واإلجراءات  -يجب تكييف منهجيات التشغيل اليت تعمل يف البيئات املحلية مع واقع العوامل املختلطة
متعددة األوساط السحابية.
•تقييم أداء البنية األساسية  -أبلغ  %33فقط من املشاركني عن إجرائهم لعملية مراجعة منتظمة للتحسني؛ وانتظر  %28حىت ظهور
مشاكل يف األداء.
•تقييم املهارات ومواءمتها  -أصبح توقع توظيف موظفني لرأب الفجوات املوجودة يف املهارات اسرتاتيجية أقل قابلية للتطبيق .افهم أين
توجد نقاط قوة الفريق واستفد من الرشكاء أو الخدمات لرأب الفجوات.
•االستعانة برشكاء مهرة  -إن تفعيل تجربة الرشيك هو أحد التفضيالت الواضحة للمشاركني يف الدراسة ويجب أن يكون مسارًا لزيادة
الكفاءة.

ملعرفة كيف تساعد رشكة  IBMيف تحسني البنية األساسية وأحجام العمل من أجل قابلية النقل
واملرونة ،اقرأ التقرير الكامل ،أو شاهد ندوتنا عرب اإلنرتنت أو قم بزيارة موقعنا اإللكرتوين ملعرفة املزيد.

