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The Virtual Enterprise
تعمل التقنيات على تحويل نماذج األعمال
للمؤسسات يف جميع أنحاء العامل ،وإيجاد فرص
جديدة للنمو واستحداث معايري للتكلفة والكفاءة.
فبفضل القدرة على تطبيق الذكاء االصطناعي
واألتمتة وسلسلة الكتل وإنرتنت األشياء وشبكات
الجيل الخامس والخدمات السحابية والحوسبة
الكمية على نطاق واسع ،أصبحت وعود Cognitive
ً
ملموس ا.
واقع ا
Enterprises
ً
وبينما نضع هذه الثورة يف سياق العامل االفرتايض
املزتايد ،نرى املزيد من القوة الناشئة عن النظم
اإليكولوجية ،ومسارات العمل الرقمي ،واملنظمات
الشبكية اليت أصبحت ممكنة .إن Virtual
 Enterpriseآخذة يف الظهور ،بدعم من "النسق
الذهيب" للقيمة اليت تحرك املؤسسة وتربط
املشاركني يف النظام اإليكولوجي.
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مقدمة
على مدى السنوات القليلة املاضية ،تحركنا صوب نقطة
تحول حاسمة حيث تتطلع املؤسسات يف جميع أنحاء
العامل إىل االستفادة من التقنيات بشكل كلي لتحويل
نماذج أعمالها .لقد شهدنا التحول الرقمي ينتقل من
مقدمة أو حافة املنظمة إىل ركزيتها األساسية .ويف الوقت
نفسه ،بلغت تقنيات مثل الذكاء االصطناعي واألتمتة
وإنرتنت األشياء ( )IoTوسلسلة الكتل وشبكات الجيل
الخامس إىل مستوى من التقدم يمكن االستفادة منه
على نطاق واسع لدفع التأثري الحقيقي يف نتائج األعمال.
تسعى املنظمات يف مختلف الصناعات إىل أن تصبح
رشكات مزودة بالتقنيات ومنصات التشغيل والخربات.
لقد أطلقنا على هذا التطور ظهور Cognitive
 ،Enterpriseواليت نشأت من خالل رؤى منصات صناعة
األسواق ،وتشكيل مسارات العمل الذكية ،والرتكزي بشكل
أعمق على الخربة والشعور اإلنساين.
وقد كان ألزمة الكوفيد أثرها البالغ يف مؤسسات
 Cognitive Enterpriseهذه .إذ ساهمت يف ترسيع وترية
رحالت التحول الرقمي؛ وعززت أهمية تطبيق التقنيات
األسية إلنتاج عمليات أ كرث كفاءة وفعالية ومرونة؛
كما أنها قد أبرزت أهمية االستفادة من البىن التحتية
للبيئات السحابية املختلطة لتقديم النماذج والخدمات
االستهالكية والتكيفية .وقد رأينا أن الركائز األساسية
الثالث لـ  Cognitive Enterpriseقد امتدت بفعل الواقع
الجديد.
وكان ً
لزام ا على منصات األعمال التجارية لصناعة
األسواق اإلرساع يف رقمنة خدماتها والعمل على توسيع
نطاقها لتشمل أنظمة إيكولوجية جديدة ورشكاء ُ
ج دد؛
كما كان ً
لزام ا على مسارات العمل الذكية إعطاء األولوية
الستخدام األتمتة وتقنيات الذكاء االصطناعي على نحو
أشمل لتلبية احتياجات العمالء واملوظفني من حيث
التواصل والخدمات؛ كما ظهرت تعاريف جديدة للخربة
والشعور اإلنساين نتيجة لرضورة الحفاظ على سالمة
وصحة العمالء واملوظفني واملواطنني.

2

والحقيقة هي أن املحاكاة االفرتاضية اليت يفرضها الوباء
هي يف الواقع موضوع تحويل رئييس أصبح أ كرث أهمية
على أي حال .وقد شهدنا هذه التجربة األخرية املتمثلة
يف ترسيع وترية ظهور  Virtual Enterpriseباعتبارها
الجيل القادم من النموذج التنظيمي والتشغيلي (انظر
الصفحة  .)4تعمل املؤسسات االفرتاضية بواسطة
النسق الذهيب املتمثل يف مسارات العمل الذكية اليت
تربط املشاركني يف النظام اإليكولوجي للقيمة املشرتكة.
واليت تستند بدورها إىل املحفزات اليت شهدناها لفرتة من
الوقت وترتقي باإلمكانيات نحو األفضل .تعيد Virtual
 Enterpriseتقييم الحاجة إىل األصول املادية والبنيات
التحتية واملواهب ،كما تتيح إمكانية الرقمنة القصوى،
ً
فضال عن سالسل القيمة املوسعة ونهج الرشاكة
الجديدة.
لعل أهم سمة للمؤسسات االفرتاضية هي "االنفتاح".
وتندرج القيمة الناتجة عن هذا االنفتاح ضمن ثالثة
مستويات (انظر الشكل :)1
داخلية :مع من داخل املؤسسة ،وتتشكل يف ربط
األقسام والوظائف ضمن مسارات العمل على نحو أ كرث
ً
تعاون ا ومرونة
خارجية :مع الرشكاء خارج املؤسسة الذين تزايدت
أهميتهم عن ذي قبل لتحقيق الغرض األسايس من
األعمال
ً
نطاق ا الذي
محيطة :مع النظام اإليكولوجي األوسع
يسمح القتصاديات املنصة الفعلية بالعمل واالستفادة
من جميع أولئك الذين يرغبون أو يحتاجون إىل التواصل
مع غايتها.

الشكل1

كيفية تطور املقومات على ثالثة مستويات
1
من املحاكاة االفرتاضية

داخلية

خارجية

محيطة

مادي

مشرتكة

افرتايض

منصة األعمال

منصة مشرتكة

منصة مفتوحة

داخل املنظمة

الرشاكة

نظام إيكولوجي

مسار العمل الذيك

مسار العمل املدمج

مسار العمل املفتوح املمتد

العمالة

التعاقدات

إمكانيات الوصول

أدوات

شبكة االتصال

املعايري

البيئات املحلية/الخاصة

البيئة السحابية العامة

البيئات السحابية املتعددة املختلطة

محلي

جهات أخرى

أي مكان

كما أدت الحدود القصوى للوصول االفرتايض إىل العمالء
وزمالء العمل على مدار العام املايض إىل ترسيع عملية
إعادة هيكلة الوصلة البينية بني التقنيات والعامل
البرشي .وباتت أدوات العمل الجديدة ومسالكه شائعة
بني عشية وضحاها.
وقد أصبحت القناة الرقمية مصد رًا أساس ًي ا للمشاركة،
حيث أطلقت العنان إلمكانيات جديدة لألسواق والوصول
ً
فضال عن خلق تحديات جديدة إلعادة إحياء
إليها،
التعاطف ،والشعور باالنتماء ،والتواصل اإلنساين .كما تم
اختبار عالقات العمل والتعاون وتمكينها من خالل حلول
الربمجيات والتقنيات الدائمة التطور.

كما عززت تجربة الوباء مدى ترابط األشياء يف جميع أنحاء
العامل وتأثري البرشية يف ذاتها ويف الكوكب برمته .وعليه ،فإن
املؤسسات االفرتاضية تعمل وسط بيئة يحتل فيها الغرض
والقصد والتأثري املجتمعي الصدارة.
ُت عد إمكانية مواءمة النظم اإليكولوجية كحلول للقضايا
ً
واقع ا فعل ًي ا .ومع
الكربى املتعلقة باملناخ والصحة واملساواة
تحول االستدامة ورأسمالية أصحاب املصلحة إىل رضورات
داخلية ،أصبح من غري املمكن تهميش الدور الحيوي الذي
تنوط به نماذج األعمال الجديدة املستندة إىل التقنيات
اآلخذة يف الظهور.
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املؤسسات االفرتاضية
تلوح يف األفق

الركائز األساسية
للمؤسسات االفرتاضية

.1
منصات
صناعة األسواق و
النظم اإليكولوجية

Cognitive Enterprise

منصات أعمال صناعة األسواق

مسارات العمل الذكية

تجربة املؤسسة واالنسانية

.2
االبتكار القائم
على العلم
والبيانات

.3
التمدد مسارات العمل
الذكية

5.
الرشاكات الشاملة بني
التقنيات والعامل البرشي

.6
شبكات وسحب مختلطة
آمنة ومنفتحة
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4.
االستدامة
والتأثري

االنفتاح
 1 .منصات صناعة األسواق والنظم اإليكولوجية

ُي عد االنفتاح هو السمة املمزية للمؤسسات االفرتاضية.
واألهم من ذلك هو تحفزي االنفتاح المتداد منصات األعمال
ً
نظم ا إيكولوجية أوسع
التجارية اليت يتم تصورها لتشمل
ً
نطاق ا .ونالحظ إدراك املنظمات لقوة الجمع بني املنصات
ً
فضال عن إدراكها أن حجم
لالستيالء على أسواق جديدة،
األثر املطلوب يتطلب هذا التوافق مع الجهات الفاعلة
املوضوعية األخرى .ومن خالل تحسني اقتصاديات املنصات،
والتواصل املفتوح ،واالنخراط عديم االحتكاك ،تمكن
املؤسسات االفرتاضية جميع املشاركني عرب منصات صناعة
األسواق والنظم اإليكولوجية.

الترسيع

 2 .االبتكار القائم على العلم والبيانات

يؤدي انفتاح املؤسسات االفرتاضية إىل تعجيل الوصول إىل
مصادر جديدة البتكار املنتجات والخدمات .إذ تعتمد على
نهج االكتشاف العلمي ،حيث تقوم باستمرار بالتجربة،
معتمدة على التحليل التنبؤي واملستقبلي الذي تغذيه
الكميات الهائلة من البيانات اليت يمكنها الوصول إليها من
نفسها ومن رشكائها يف النظام اإليكولوجي .وتشهد املزيد
من الصناعات القيمة اليت كانت حك رًا على الصناعات اليت
يقودها البحث والتطوير (على سبيل املثال ،املستحرضات
الصيدالنية) يف الوقت الذي تتطلع فيه هذه الصناعات إىل
ً
ً
بدال من الرتاجع بهدف استخالص املعلومات من
قدم ا
امليض
سالسل قيمتها إلثارة اإلبداع.

رسعة الحركة

 .3مسارات العمل الذكية املمتدة

مسار العمل الذيك هو النسق الذهيب الذي يحرك
املؤسسات االفرتاضية .فهو يمثل العمود الفقري لسالسل
القيمة اليت تربط املشاركني يف النظام اإليكولوجي .ومع
توسع نطاق مسارات العمل ،تتضاعف قوة التقنيات
التطبيقية مثل األتمتة القصوى والذكاء االصطناعي
وإنرتنت األشياء وغريها إلطالق العنان للكفاءة والتمزي
وجعل املنصات أ كرث جاذبية من أي وقت مىض .تضيف
املحاكاة االفرتاضية ً
فرص ا جديدة ملشاركة الشبكات
واالتصاالت واملهارات ،وذلك بهدف صحوة مسارات العمل
ورسعة األداء.

الغرض

4  .االستدامة والتأثري

وتعزز  Virtual Enterpriseمدى الرتابط حول العامل وتأثري
البرش يف بعضهم البعض ويف الكوكب ككل .كما توائم بني
ً
نطاق ا .ومع ترسخ
الغرض والقصد واآلثار املجتمعية األوسع
روح االستدامة ورأسمالية أصحاب املصلحة من القيادات،
تساعد نماذج أعمال النظام اإليكولوجي الجديدة على
تقديم الحلول ألكرب التحديات اليت يعايشها عرصنا بشأن
املناخ والصحة واألمن واملساواة .األمر الذي يساهم بشكل
مزتايد ً
أيض ا يف ماهية شعور العمالء والرشكاء واملوظفون
حيال االنخراط مع املؤسسة.

الثقافة

 ٥الرشاكات الشاملة بني التقنيات والعامل البرشي

تشمل املؤسسات االفرتاضية األدوات وطرق العمل الجديدة
اليت أصبحت بمثابة النهج السائد خالل الوباء .وهي
تستفيد من إعادة هيكلة الوصالت البينية بني التقنيات
والعامل البرشي بما يف ذلك القنوات الرقمية للعمالء
والعمل االفرتايض السلس عرب العمليات .كما أنها تدرك
ً
أيض ا الحاجة إىل إرساء أشكال جديدة من القيادة واإللهام
واملشاركة والتواصل ملواجهة التحديات املتفاقمة املتمثلة يف
التعاطف اإلنساين واإلبداع والشعور باالنتماء.

املرونة

٦ شبكات وسحب مختلطة آمنة ومنفتحة

تحقق املؤسسات االفرتاضية االستفادة القصوى من املرونة
والسالسة اليت وعدت بهما البنية األساسية للسحب
املختلطة .إذ يمكنان انفتاح املؤسسة على التواصل مع
ً
فضال عن الوصول إىل اإلمكانيات الكاملة
الرشكاء التجاريني،
للتقنيات املفتوحة الرائدة لدفع وترية االبتكار .ولذلك فإن
املؤسسات االفرتاضية مدعومة بشبكات متينة وبنية تحتية
تقنية آمنة ،مع وجود أعباء عمل متوافقة ضمن إطار البنية
الشاملة الصحيحة واملتوافقة مع العامل .وعليه ،فإن املطالب
ً
رشط ا
املزدوجة املتمثلة يف القدرة على التكيف والتحمل ُت عد
أساس ًي ا ملسرية التحول إىل مؤسسة افرتاضية ،وهي رحلة
رشعت فيها منظمات عديدة اآلن.
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Yara International ASA
ً
ً
مزتايدا من السكان
عددا
تغذية
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ويف إطار من الجهود اليت تبذلها رشكة  ،Yaraالقاطنة
ٍ
يف الرنويج ،إلقامة عامل مستدام خال من الجوع ،قامت
ٍ
ببناء منصة زراعية رقمية وداعمة للزراعة املستدامة
عامل ًي ا ،وهي  .Atfarm/FarmXوكونها واحدة من أ كرب
منتجي األسمدة املعدنية يف العامل ورشكة رائدة عامل ًي ا يف
حلول الزراعة الرقمية ،أنشأت  Yaraاملنصة للجمع بني
املزارعني املستقلني وتمكينهم يف شىت أرجاء العامل.
ويف النهاية ،تساعد  Yaraعلى تجنب إزالة الغابات
وزيادة إنتاج األغذية يف األرايض الزراعية املوجودة ،وذلك
عن طريق توفري الخدمات الرقمية الشاملة والنصائح
الزراعية الفورية .على سبيل املثال ،توفر املنصة توقعات
دقيقة ،ويف وقتها املناسب ،حول اإلنتاج الزراعي
وتوصيات بشأن إدارة النيرتوجني واملياه ،تدعمها
بيانات أحوال الطقس يف الدقيقة الواحدة.
ً
نموذج ا تجار ًي ا لدفع
وتتبع املنصة السحابية املحايدة
املستحقات ً
أوال بأول ،كما تقدم خدمات متطورة
للبيانات .حيث تستخدم وحدات استشعار إنرتنت
األشياء والذكاء االصطناعي لزتويد املزارعني بتوقعات
حول أحوال الطقس ،وتنبؤات بتلف املحاصيل،
واقرتاحات بشأن التخصيب يف الوقت الفعلي.
لقد مكّ نت هذه املنصة ،البالغ عدد زوارها أ كرث من 3
مليون مزارع ،رشكة  Yaraمن توسيع نموذجها التجاري
ً
ُ
فارق ا تنافس ًي ا أثناء دعمها للعمليات املستدامة.
وص نع
كما مهدت الطريق لتقنيات متطورة أخرى من شأنها
تمكني املزارعني ،كتقنية  Blockchainالرامية إىل
الشفافية واكتساب الثقة يف العمليات التجارية.
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النتائج
حيث تغطي املنصة أ كرث من  10مليون
هكتار من األرايض الزراعية الصالحة
للزراعة
لقد جذبت  Yaraأ كرث من  3مليون مزارع
يف العامني املاضيني
وتوفر حلول الري عند الطلب ادخارًا يف
استهالك املياه بنسبة تصل إىل %20

منصات صناعة األسواق والنظم اإليكولوجية

—أنشأت  Yaraمنصة تجارية على مستوى الصناعة،
ُت دعى  ،Atfarm/FarmXمن شأنها ربط املزارعني
املستقلني وتمكينهم.
—لقد قامت  Yaraبتوسيع نظامها اإليكولوجي
على املنصة ليشمل املصارف ومقدمي الخدمات
اللوجستية.

االبتكار القائم على العلم والبيانات

—تجارب  Yaraمع التقنيات األسية مثل الواقع املعزز،
اليت تعمل عن طريق طائرة بدون طيار ،لتمكني
املزارع الصغرية الناجحة.
—ويحدد علماء البيانات أولويات النمذجة واالبتكار،
كنتيجة لنهج  DataOpsالذي يقوم بأتمتة عدد ال
حرص له من الوظائف.

مسارات العمل الذكية املمتدة
—تمتد مسارات العمل ،املُ دعمة بالذكاء االصطناعي،

من العالقات مع املوردين إىل املزارعني واملصنعني يف
عالقة تعاونية.
ٍ
—وتدمج مسارات العمل ً
كال من وحدات استشعار
إنرتنت األشياء والذكاء االصطناعي وبيانات الطقس
من أجل توقعات أحواله ،والتنبؤات بتلف املحاصيل،
والتفعيل بالوقت الفعلي.
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االستدامة والتأثري

—أنشأت  ،Yaraبالتعاون مع  ،IBM Food Trustسلسة
القيمة "من املائدة إىل املزرعة" اليت تنادي بحياد الكربون
وإمكانية تتبع املنتج.
—تساعد  Yaraعلى إقامة عامل مستدام خال من الجوع،
ٍ
مما يعزز من تحسني املمارسات الزراعية واملحصول.

الرشاكات الشاملة بني التقنيات والعامل البرشي

—تعمل  Yaraمع املزارعني والرشكات الرائدة يف سالسل
القيمة الغذائية للتعاون يف مجال تغذية املحاصيل،
واملنتجات القائمة على العلم ،واألدوات الرقمية.
— ُت تيح الرؤى املتطورة إلنتاج املحاصيل تحسني عملية
املعايرة والتواصل مع العمالء ،مما يحد من النفايات
ويضمن الشفافية.

شبكات وسحب مختلطة آمنة ومنفتحة

—تعمل منصة  Yaraعلى بيئة سحابية من أجل التعاون
والتبادل الفوري للمعلومات ،حيث ُت عد األوىل من نوعها
يف الصناعة والتمايز التنافيس.
—وتتيح االسرتاتيجية السحابية املحايدة الحوكمة املتسقة
للبيانات وأمن البيانات.
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Schlumberger
تعزيز التعاون باستخدام بيئة الذكاء االصطناعي
3
املنفتحة القائمة على الخدمات السحابية

النتائج

ً
حلوال رقمية رائدة
تعمل  ،Schlumbergerاليت توفر
وتنرش تقنيات مبتكرة لتمكني األداء واالستدامة
لصناعة الطاقة العاملية ،على ترسيع انتقال العمالء
إىل السحابة من خالل بيئة  DELFIاليت تتمركز حول
االستكشاف واإلنتاج واملعرفة ،حيث يمكن لفرق
العمالء التعاون بحرية عرب الحدود ،مما يؤدي إىل
تحطيم صوامع البيانات التقليدية.

من املتوقع أن يرتاوح االنخفاض يف إجمايل
تكلفة ملكية العمالء بني  10إىل %20

من خالل توفري إمكانيات الوصول إىل أحدث الحلول
والتطبيقات االستكشافية واإلنتاجية للرشكة (،)E&P
فإن بيئة  DELFIتمكن رشكات الطاقة من خلق
مسارات عمل جديدة مستندة إىل البيانات وتنتهج
تقنيات التغيري الجذري مثل الذكاء االصطناعي،
والتحليالت ،واألتمتة .يمكن للعمالء والرشكاء يف
جميع أنحاء العامل دمج نرشهم لبيئة  DELFIمع منصة
بيانات ،OSDU™واليت ُت عد معيار الصناعة لبيانات
الطاقة.

8

يضمن مبدأ "الكتابة ملرة واحدة ،والنرش
يف أي مكان" تطويرًا أرسع للتطبيقات
ومسارات العمل ومنصة شاملة للطلبات
الخاصة بالعمالء مما يؤدي إىل تحسني
حجم الخدمة ورسعتها ونطاق نرشها
توسع السوق العاملية اليت يمكن الوصول
إليها من قبل ما ال يتجاوز نسبة %50
ِ
اليوم إىل العامل بأرسه تقري ًبا

6
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االنفتاح

منصات صناعة األسواق
والنظم اإليكولوجية
تتمثل الفكرة االسرتاتيجية األ كرب لدى Virtual
 Enterpriseيف الجمع بني التفكري يف صناعة املنصات
ومفهوم النظم اإليكولوجية .تجعل Virtual Enterprise
من النظم اإليكولوجية جوه رًا السرتاتيجيتها الرامية
إىل دعم االبتكار ،وصناعة األسواق ،وتعزيز القدرات
على نطاق واسع .مما يتطلب قيادة ذات رؤية واضحة
ٍ
إلمكانيات النمو الناشئة عن إقامة عالقات اسرتاتيجية
ً
فضال عن املزية التنافسية اليت تنتج
مع منظمات أخرى،
عن تنسيق منصة األعمال املمتدة اليت يحتاج إليها
اآلخرون ويرغبون يف املشاركة بها.
ويزيد انفتاح النظام اإليكولوجي من إمكانية تغطيته
ُ
وص نع قيمته أثناء تمكينه للكيانات ،املسماة "يف النادي"،
من املشاركة يف النتائج القصوى لألعمال التجارية ضمن
سياقات الصناعة ومع تركيبات جديدة من الصناعات
املتعددة.

كما ُت منح إمكانية االتصال بالعمالء واملشاركني لدى النظم
ً
جديدا من خالل قدرة االتصال الرقمي
اإليكولوجية إصدارًا
وتبادل املعلومات والرتكيبات الجديدة من البيانات.
وبفضل البنية األساسية للتقنيات القائمة على معايري
مفتوحة وآمنة وشبكات معرفة بواسطة الربامج ،أصبحت
املشاركة مبارشة بشكل مزتايد.
ٍ
توفر العمليات التجارية الخارجية ومسارات العمل
املمتدة ،اليت تختلف عن طريق القدرة املشرتكة للتقنيات
ً
التطبيقيةً ،
وفرص ا أخرى للذهاب
فرص ا ألسواق جديدة
إىل األسواق لجميع املشاركني .ويمكننا رؤية النظم
اإليكولوجية ومنصات الصناعة الواحدة والصناعة
ً
حلوال ومعايري ال تستطيع املنظمات
املتعددة وهي تقدم
الفردية توفريها.
وتحتاج العديد من التحديات الكربى اليت تواجه العامل
إىل هذا النوع من التعاون .تتجلى قوة املنصات املفتوحة
واآلمنة واملمتدة ،سواء تعلق األمر بالرشاكات املمتدة
بني القطاعني العام والخاص (مثل الرشاكات اليت توفر
ً
حلوال بشأن لقاح الوباء) أو بالتحالفات بني قائدي التأثري
املستدام يف مجاالت التغري املناخي أو األمن الغذايئ.

تجعل Virtual Enterprise
من النظم اإليكولوجية جوه رًا
السرتاتيجيتها الرامية إىل دعم
االبتكار ،وصناعة األسواق ،وتعزيز
القدرات على نطاق واسع.
ٍ
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لقد كانت اتحادات سالسل الكتل تقنية تشغيل للنظام
اإليكولوجي لصناعة واحدة أو للصناعة املتعددة ،واليت
نشأت على مدى السنوات القليلة املاضية .وتساعد
املشاركني على الثقة يف البيانات أثناء إزالتهم للتكلفة،
وزيادة الكفاءة ،و"معرفة" جميع املشاركني بشكل آمن يف
ٍ
جميع أنحاء مسارات العمل.
وتواجدت التطبيقات اليت ظهرت ً
أوال يف مجاالت مثل
سلسلة التوريد واملصدر والهوية .وبوسعنا أن نتصور أن
الجمع بني التحديد اآلمن واملوثوق به للمشاركني وحالة
ً
مجتمع ا مع املزامنة الفورية يف الوقت الفعلي،
العمليات،
لن يؤدي سوى لتعزيز القدرة على االستمرار واإلبداع يف
تشكيل املنصات والنظم اإليكولوجية (انظر الشكل .)2
يختلف مدى القفزة االسرتاتيجية ،اليت قد تنتج عن
التفكري املنفتح يف صناعة املنصات والنظم اإليكولوجية،
بشكل هائل وقد يعود ذلك إىل جوهر الطريقة اليت تنظر
ٍ
بها املنظمة إىل نفسها .وتتيح االفرتاضية والنماذج املتصلة
الجديدة لصغار املشاركني ،كالرشكات الصغرية واملتوسطة
وحىت األفراد ،املشاركة يف تشغيالت النظم اإليكولوجية
ً
قيمة أعلى.
املمتدة ،حيث تصبح أ كرث جاذبية وتضيف
وكخطوة أوىل نحو نموذج أعمال املنصة ،تعمل العديد
من املنظمات اليت تسوق املنتجات أو الخدمات املادية
على خلق تجارب رقمية جديدة تعزز النسخ األصلية .على
سبيل املثال ،يمكن للخدمات الرقمية اليت تدعم مراقبة
الدم املادية إرسال تنبيهات لبدء الفحص الدوايئ.
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إن قوة الحلول الرقمية يف الحد بشكل كبري من العقبات
اليت تحول دون الدخول وإنشاء معايري جديدة للتكاليف
واقع ا ً
ً
أيض ا ،وذلك مع اتساع الفرصة الستبدال
أصبح
اإلنفاق الرأسمايل الباهظ بنفقات تشغيل مشرتكة .وتعزز
أساليب األتمتة والالتالمسية هذه اإلمكانية.
إن التداعيات الثقافية املرتتبة على املشاركة الفعلية يف
النظم اإليكولوجية هائلة .ومن الرضوري أن تصبح النظم
اإليكولوجية هي النظام االجتماعي األسايس ومحور ارتكاز
التفاعل والطاقة للمنظمات املشاركة .وينبغي مواءمة
شخصية املنظمة واختصاصها األسايس مع هذا القصد.
تحتاج أفرقة القيادة إىل تطوير الثقة املتبادلة حيث إنها
تتعهد بالزتامات مشرتكة وتنشأ ثقافة منفتحة ،مما يعين
التخلي عن العديد من جوانب امللكية والسيطرة.
وقد رأينا أن مقتضيات أزمة كوفيد قد فرضت مستويات
من الثقة بني الكيانات ،بينما كشفت ً
أيض ا عن الضعف
يف سالسل القيمة التجارية البحتة والتبعية .إن قوة
استخدام مسارات العمل الذكية املفتوحة واآلمنة
باعتبارها النسق الذهيب للنماذج الجديدة املشرتكة بني
املنظمات سوف تساعد على تجنب تدهور املنصة أو
النظام اإليكولوجي من أضعف حلقاته.

الشكل2

االنفتاح املزتايد لألعمال

4

100٪

2x

النماذج التجارية للمنصات

80٪

 4أضعاف

النظم اإليكولوجية لألعمال

60٪

 4أضعاف

الشبكات الرشيكة داخل الصناعة

40٪

 4أضعاف

20٪

الشبكات الرشيكة خارج الصناعة

٪
0 
2018

2020

2022

الرؤى األساسية
ً
آفاق ا جديدة للنمو
توفر املنصات والنظم اإليكولوجية املفتوحة
والكفاءة واالبتكار.

وقد أصبحت الرشاكة رضورة حتمية بالنسبة ملعظم املنظمات إليجاد
قيمة ،مع الرتكزي على مجموعات أقل وأعمق من النظم اإليكولوجية
إلنشاء جداول أعمالها الرامية للنمو.

تدعم التقنيات الجديدة الناشئة والقائمة على مبادئ االنفتاح واملعايري،
مثل سلسلة الكتل والسحابة املختلطة ،ترسيع هذه الفرصة.
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Cleveland Clinic
ترسيع االكتشاف العلمي باستخدام السحابة
املختلطة والذكاء االصطناعي والحوسبة الكمية

5

يقيم مركز  Cleveland Clinicالطيب األكاديمي غري الربحي
املتعدد األخصائيات واملستحوذ على املرتبة األوىل بني مراكز
رعاية القلب رشاكة مع  IBMبهدف إنشاء Discovery
 ،Acceleratorوهو املركز الذي سيتخذ من تقنيات السحابة
ً
عتادا له
املختلطة والذكاء االصطناعي والحوسبة الكمية
لتعزيز وترية االكتشاف يف مجال الرعاية الصحية وعلوم
الحياة.
سيستخدم باحثو  Cleveland Clinicتقنيات الحاسوب
املتقدمة إلنشاء كميات هائلة من البيانات وتحليلها بهدف
تعزيز األبحاث يف علم الجينوم ونسخيات الخاليا املفردة
والتطبيقات الرسيرية واكتشاف املواد الكيميائية والعقاقري
وصحة السكان ،بما يف ذلك النهج الجديدة املتبعة للتصدي
لتهديدات الصحة العامة مثل جائحة كوفيد .-19وسيعتمد
املركز على الجيل القادم من تقنيات وابتكارات  ،IBMمثل
البحث العميق والذكاء االصطناعي واملحاكاة املدعومة
بالكمية والنماذج املولدة والتوليف الكيميايئ املستقل
القائم على الذكاء االصطناعي.
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النتائج
يقدم الربنامج التعاوين املستمر ملدة
 10سنوات منهجيات االكتشاف
املتسارعة لدفع عجلة التقدم يف
مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة
الوصول السحايب إىل أ كرث من 20
من أنظمة  IBMالكمية
أ كرث من  1,000كيوبت لنرشها
يف 2023
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الترسيع

االبتكار القائم على العلم
والبيانات
 Virtual Enterpriseهي يف األساس مؤسسة تتطلع
ً
قدم ا نحو املستقبل .فهي ال تسعى إىل ابتكار
إىل امليض
ً
القرارات أو توجيهها استنادا إىل التاريخ واملعلومات
الداخلية ،بل من خالل الجمع بني التحليل التنبؤي
واملستقبلي القائم على الوصول الواسع النطاق إىل
البيانات وأنواع جديدة من الحشود والذكاء الرسيب.
ً
نهج ا أعمق
كما أن  Virtual Enterpriseأ كرث رصامة ،وتتبع
لالكتشاف العلمي الساعي لالبتكار .ومع تطوير لقاحات
ً
بدال من
فريوس كوفيد واختبارها حال ًي ا يف غضون أشهر
سنوات ،فإن االكتشاف العلمي هو مدلول العرص .ماذا لو
استطعنا تطبيق محفز مماثل على ابتكار األعمال؟
لطاملا شكلت تجارب الفرضيات ومحاكاتها واختبارها
جوهر االكتشاف العلمي .بالنسبة للمؤسسات
االفرتاضية ،يتيح الوصول إىل التقنيات األسية مثل الذكاء
االصطناعي وإنرتنت األشياء والحوسبة الكمية عمليات
مماثلة لألعمال التجارية ،واليت تتسم بوترية أرس ع من
أي وقت مىض ،عرب العديد من الصناعات املختلفة
(انظر الشكل .)3

ويمكن اآلن تنفيذ كل هذا يف الوقت الفعلي من خالل
النظم اإليكولوجية ومسارات العمل الذكية ،مما يسمح
للمؤسسة االفرتاضية بتحديد مجمعات القيمة الجديدة
واستخالصها على نحو أرس ع وأفضل .ولعل التطوير
الرسيع ونهج  IBM Garageمثالني رائعني على رؤية تطور
قوة التجريب من اإلنشاء املشرتك عرب التنفيذ املشرتك إىل
التعاون لتحقيق التأثري الواسع النطاق.
يستفيد علماء البيانات من انفتاح بىن املؤسسات
االفرتاضية وأنظمتها اإليكولوجية اليت تضاعف فوائد
مشاركة البيانات ،بما يف ذلك الرؤى املتعمقة اليت ال يمكن
الحصول عليها إال بالرقمنة القصوى .تسمح الشبكات
ً
حرج ا
العصبية والتقنيات األخرى بتحلل أ كرث املشاكل
ً
وتعقيدا ،مما يسهل إيجاد حلول مثرية وجديدة.
كما يتيح الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل التع رّف على
ً
فضال عن حلول
األنماط بشكل أفضل من ذي قبل،
ً
وضوح ا وقوة ،مما يعزز
تحسني مسار العمل اليت تزداد
من استمرارية النسق الذهيب ملسارات العمل على صعيد
املؤسسة ومنصاتها ونظمها اإليكولوجية .ويمكن ً
أيض ا
تضخيم الرشاكات واالتحادات عرب الصناعة من خالل
التطبيق الذيك لألساليب العلمية لدفع عجلة االبتكارات
على نطاق النظام اإليكولوجي.

تستخدم املؤسسات االفرتاضية
وأنظمتها اإليكولوجية بىن مفتوحة
ملضاعفة مزايا مشاركة البيانات.

15
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وعلى نحو مماثل ،فإن الحواسيب الكمية ،القادرة على
تحليل املشاكل يف دقائق واليت قد تستغرق الحواسيب
قرون ا إلكمالها ،توفر ً
ً
أيض ا إمكانية إحداث ثورة
التقليدية
يف مجاالت مثل الخدمات اللوجستية واملواد أو اكتشاف
العقاقري .فمن شأن مسارات العمل املستندة إىل الكمية
وعمليات االكتشاف املتسارعة مساعدة املؤسسات
االفرتاضية على إعادة التفكري يف مسارات العمل الحايل
وإعادة هيكلتها بالكامل ،األمر الذي يؤدي إىل ظهور
منهجيات وكفاءات وسبل جديدة إلرشاك العمالء
والرشكاء واملوظفني .سيتم إنشاء مسارات العمل الذكية
املوسع لتفريغ مهام محددة إىل الحواسيب الكمية
واالبتكار الصادر عن ذلك.
ويعمل االبتكار القائم على البيانات على مستويات
متعددة يف املؤسسات االفرتاضية .فقد يكون على
املستوى األسايس للرؤى املستمدة من تحليل معني
لبيانات العمالء اليت تحفز على إعادة تشكيل طرح
الخدمات .ويمكن أن يكون ذلك يف سياق مسار العمل،
حيث يمكن للرصد املستمر ألنشطة وأداء العمليات
واستخالصهما أن يسلط الضوء على مجاالت التحسني
والتعجيل بالتدخل اآليل أو البرشي .ويمكن أن يتم
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ذلك ً
أيض ا على مستوى املنصة ،حيث يمكن تصور فرص
مشرتكة أعمق من خالل سحب مصادر البيانات على
صعيد املؤسسة ورشكاء األعمال لتحديد الفجوات اليت
تعانيها السوق واالبتكارات اليت تشهدها املنتجات أو
الخدمات .غري أنه يمكن رؤية اإلمكانيات األكرب للمثالية
واالنطالقة ضمن النظم اإليكولوجية الشاملة ،حيث
يحفز الحجم الهائل للبيانات واملدخالت واملشاركني ترسيع
عملية نشأة الفكرة ،واألهم من ذلك ،تنفيذ االخرتاعات
وتوسيع نطاقها .ولهذا السبب ،فإن النماذج والنظم
اإليكولوجية االفرتاضية ستكون على نحو مزتايد هي
الحل ألكرب التحديات اليت نعايشها.

يحدث االبتكار القائم على
البيانات على مستويات
متعددة عرب املؤسسات
االفرتاضية :تحليل البيانات
األساسية وضمن مسار العمل
وعرب مستوى املنصة ،وحىت عرب
النظم اإليكولوجية الواسعة.

الشكل 3

العلم واالكتشاف يقودان مسرية االبتكار عرب الصناعات ،ويشكالن  52تريليون
6
دوالر من االقتصاد العاملي الذي تبلغ قيمته  88تريليون دوالر

العلم واالكتشاف
كعمل تجاري

األعمال التجارية
القائمة على العلم
واالكتشاف

املؤسسات القائمة على
املعلومات واالكتشافات

6.5

الفضاء الجوي والدفاع ،املواد الكيميائية،
علوم الحياة ،املواد

تريليون دوالر

25.9
رشكات الطريان ،السيارات ،األجهزة التقنية بني الرشكات ،النقل التجاري ،السلع االستهالكية األساسية ،الطاقة
واملرافق ،خدمات الرعاية الصحية ،السلع الصناعية ،خدمات تكنولوجيا املعلومات ،األجهزة الطبية

تريليون دوالر

20.3
الخدمات املرصفية ،السلع االستهالكية التقديرية ،التجارة اإللكرتونية ،األسواق
املالية ،التأمني ،البيع بالتجزئة ،الربمجيات ،رشكات االتصاالت

تريليون دوالر

الرؤى األساسية

ً
قدم ا نحو املستقبل،
تسعى املؤسسات االفرتاضية إىل امليض
واالستفادة من أنواع البيانات واملعلومات الجديدة.

إذ تطبق مبادئ االكتشاف العلمي البتكار مشاريعها ومنصاتها
وأنظمتها اإليكولوجية جن ًب ا إىل جنب مع منتجاتها وخدماتها
ونماذج أعمالها.

إن األنواع الجديدة من البيانات والتقنيات املستجدة ،مثل
استخالص العمليات والشبكات العصبية والذكاء الرسيب
والحوسبة الكمية تمنح ً
ً
تمام ا لترسيع التجريب
فرص ا جديدة
واالبتكار املوجهني واملستندين إىل الرؤى.
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we.trade
بساطة التجارة باستخدام مسارات العمل الذكية

7

تستخدم  ،we.tradeاملُ نشأة من ق بَل كربى املصارف
ِ
يف أوروبا ،تقنية سلسة الكتل لربط املشرتين والبائعني
واملصارف ورشكات التأمني واملنظمات اللوجستية بقدر أ كرب
من املعلومات االستخبارية وإمكانية تعقبها .وتعمل هذه
املنصة ،اليت ُت عد األوىل من نوعها ،على تبسيط التجارة
العابرة للحدود ،وتعزيز املزيد من الثقة والشفافية ،وفتح
ً
أسواق ا جديدة للمشاركني من خالل الحد من الحواجز اليت
تحول دون االنخراط يف النظام اإليكولوجي.
وتبسط منصة  we.tradeمسار العمل يف مجال اإلقراض
املايل التجاري ،مما يحد من الخالف ويدعم الرشكات يف
توسعها ألسواق جديدة .وإىل جانب تزويد التجار بالدخول
املوثوق إىل التأمني ،والتصنيف االئتماين ،والخدمات
اللوجستية ،تساعد هذه املنصة على الحد من مخاطر
األطراف املناظرة ،وأتمتة العمليات ،والتكامل التام للنظام
اإليكولوجي للتجارة بني الطرفني.
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النتائج
الحد من تكاليف تشغيل العمليات
بنسبة %80
لقد أخذت يف النمو لتشمل 17
ً
مرصفا عرب  15دولة منذ عام 2019
التتبع والتعقب يف أ كرث من 400
دولة
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الركائز األساسية
للمؤسسات االفرتاضية

رسعة الحركة

مسارات العمل الذكية املمتدة
ُت عد مسارات العمل الذكية بمثابة الداعم أو العمود
الفقري للمؤسسة االفرتاضية واملنوط بتشكيل النسق
الذهيب للغرض والقصد والقيمة .ويتعني أن يكون
املشاركون الذين يعملون ضمن مسار العمل ،سواء
كانوا داخل املنظمة أو يف رشاكات أو خارجها عرب نظمها
اإليكولوجية ،متوافقني مع هذا القصد ،ويجب أن
يقدموا تجربة متكاملة ومتسقة.

وس عنا نطاق مسار العمل وزادت إمكانية االتصال
وكلما ّ
التام بني الطرفني ما بني عمالء مسار العمل واملشاركني
املساهمني ،كلما زادت النتائج التجارية .وبتعمق امتداد
هذا النطاق ،ليشمل العمالء واملوردين وغريهم من
أصحاب املصلحة ،يمكن أن تتضخم القيمة املحتملة
للمؤسسة االفرتاضية ألضعاف مضاعفة.
ٍ

تهدف مسارات العمل يف نهاية املطاف إىل خدمة العمالء،
الذين يخوضون تجربة قيمتها الجماعية .وقد أبرز وباء
كوفيد بالتأ كيد أهمية مسارات العمل الذكية املمتدة يف
تقديم تجارب تحويلية وفق وترية وحجم.

ومع تحول مسارات العمل الذكية املمتدة إىل منصات
ً
ً
هائال من املشاركني ،فإنها
عددا
حقيقية ذات سمات تجذب
تصبح حجر األساس للمؤسسة االفرتاضية وما يتعلق
بها من منصات ونظم إيكولوجية .وتؤدي فرصة تحديد
التطوير املحتمل عن طريق تطبيق مجموعة من التقنيات
األسية ،واليت يتم تنفيذها للعمل عرب مسارات العمل
املمتدة ،إىل تحريك تحويل النماذج التجارية واألداء على
املستوى التايل .وعلى هذا النحو ،تحدد مسارات العمل
املزية التنافسية للمؤسسة املمتدة الحديثة وتمايزها.

كما تعتمد فعالية مسار العمل الذيك واملمتد على معدل
الساعة والدقة وأمن جميع املشاركني به .ويضع ً
كال من
انفتاح مسار العمل وتوافق التوصيل الخاص به حدو ًدا
لتوسيع نطاق ُص نع القيمة واالستفادة منها .لقد شهدنا
قوة فحص مسارات العمل داخل املؤسسة واستخدامها
لتمتد إىل صوامع العمليات التاريخية.

تغدو االفرتاضية ً
فئة أخرى من التقنية األسية اليت يمكنها
تحريك ً
فرص ا جديدة لألداء .وتكشف إمكانية تحويل
األصول املادية إىل كيانات رقمية ،كالتحويل من النفقات
الرأسمالية إىل النفقات التشغيلية ومن األشخاص والفرق
واملكاتب إىل نماذج جديدة من املشاركة ،عن مستودعات
جديدة للقيم.
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الركائز األساسية
للمؤسسات االفرتاضية

ولقد شهدنا تطورات يف اإلنتاجية ناتجة عن نماذج العمل
عن بعد ،والتأخر الكبري من املنظمات ،وتعقيد العمليات
الناجم عن النهج الرقمية الالتالمسية .وهو اليشء الذي
أتاح الجديد من فرص تطوير مسارات األعمال ،وذلك
باالتحاد مع األتمتة املفرطة واالستفادة الواسعة من
ً
شموال من
الروبوتات ،باإلضافة إىل تطوير نماذج أ كرث
"التوأم الرقمي".
فاحتمالية إخراج املوقع من املعادلة هائلة ،مما يفسح
املجال ملستودعات جديدة من تكلفة العمالة ،ومراكز
االمتياز االفرتاضية ،وإعادة تعريف املساحات اليت تعمل
فيها مسارات العمل الذكية .ويمكن تصور النماذج
التجارية الرقمية القصوى ،مثل األسواق ،والتجميعات،
واالتحادات القائمة على التقنيات ،والحدود الجغرافية
املتداخلة.
وتعمل البيانات على تغذية مسار العمل الذيك ،حيث
ُي كشف عن مصفوفات وتركيبات البيانات .يمكن ملعايري
البيانات واالستفادة من الربوتوكوالت املفتوحة أن توسع
مدى إمكانية التجريب واالبتكار مع الرشكاء .مما ينشأ
عنه أحد العوامل املحركة للبنية األساسية للسحب
املختلطة املفتوحة (انظر "شبكات وسحب مختلطة،
آمنة ،ومفتوحة") ،فتصبح رسعة الوصول إىل البيانات
مهمة بالغة األهمية بالنسبة للعمليات الجديدة القائمة
يف الوقت الفعلي.
ومن أجل تحقيق أقىص استفادة ،ينبغي اتساق مسارات
العمل يف غرض مشرتك ،سواء كانت هذه املسارات داخل
ٍ
املنظمة ،أو خارجها ،أو يف الرشاكات .ويتعني عليها أن
تمدد الصوامع وأن توفر تجارب متسقة بصفة عامة.
ٍ
تعتمد فعالية مسار العمل ،تتبعه ،Virtual Enterprise
على رسعة كل منظمة أو فرد مشرتك ودقتهما وأمانهما
(انظر الشكل .)4
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ويمكن إلعادة اخرتاع مسارات العمل الذكية املمتدة أن
تنتقل إىل ما هو أبعد من عامل املعرفة االفرتايض إىل عامل
الهندسة والتصنيع .يجلب إنرتنت األشياء مع وحدات
االستشعار املعلومات من حافة املؤسسة ،أو من قلب
اآلالت اليت تصنع األشياء ،إىل مسار العمل من أجل املزيد
من األتمتة والرؤية والتنبؤ.
وباعتبار أن مسار العمل املمتد هو النسق الذهيب
للمؤسسة االفرتاضية ،فيصبح آلية انتقال تجارب وقيم
النظام اإليكولوجي اليت يتم تمريرها .وتصبح مسارات
العمل العمود الفقري للمعلومات والعالقات املوثوقة
ومستودع القواعد والخوارزميات املؤتتمة اليت تحرك
عملية اتخاذ القرارات يف الوقت الراهن.

والبد من مواءمة مسارات العمل
مع الغرض املشرتك؛ كما يتعني
عليها أن تتخلل الصوامع وأن
توفر تجارب متسقة يف املجمل.

الشكل 4

دمج املكونات االفرتاضية والنظم اإليكولوجية يف
8
مسارات العمل الذكية املمتدة
األنظمة البيئية

الذكاء االصطناعي
السوق

انرتنت األشياء (IoT)

مسار العمل الذيك املمتد

النتائج

النسق الذهيب

Blockchain

التشغيل اآليل

القيمة االفرتاضية املضافة
مهارات التوائم الرقمية عن بعد ،واالستشعار الالتالميس

الرؤى األساسية

إن مسارات العمل الذكية املمتدة هي النسق الذهيب للمؤسسات
االفرتاضية اليت تدمج تجربة املستخدم اليت توفرها املؤسسة
ومنصاتها وأنظمتها اإليكولوجية.

ويمكن تضخيم القيمة بشكل كبري إذا وسعت مسارات العمل الذكية
نطاقها على نحو أعمق لتشمل العمالء واملوردين ورشكاء النظام
اإليكولوجي وغريهم من أصحاب املصلحة.

تضيف املحاكاة االفرتاضية فرصة تزايدية لتعزيز كفاءة وفعالية
مسارات العمل الذكية واملنصات اليت تدعمها.
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موقع OREN
 Shellو :IBMدفع االستدامة عن طريق
9
التحول الرقمي
وضمت  Shellجهودها ،بعالقاتها الدائمة مع العمالء
عرب النظام اإليكولوجي للتعدين ،لجهود  IBMمن أجل
إطالق موقع  ،Orenوهي السوق الرقمية األوىل املشرتكة
بني الرشكات يف هذا القطاع .فقد جاء إنشاؤه للتعجيل
بتبين الخدمات الرقمية يف مجال التعدين عن طريق
تنسيق الحلول والخدمات ،متضمنة تلك اليت تستهدف
االستدامة ،وجمع املشرتين والبائعني على منصة مفتوحة.
ويجعل تصميم  ،Orenسهل االستخدام ،املهمة الشاقة
املتمثلة يف التحول الرقمي يف متناول اليد من خالل تقديم
متجر الخدمات املتعددة الشامل للحلول والخدمات
والحلول املدمجة تفصيل ًي ا .يوجه  Orenرشكات التعدين
ً
وفق ا ملسار اسرتاتيجي نحو االستدامة عن طريق
ويدعمها
تقديم خرائط طريق رقمية طويلة األجل من أجل رقمنة
عملياتها ،وزيادة الكفاءة ،والحد من االنبعاثات ،وتعزيز
رخصتها املجتمعية للعمل.
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النتائج
السوق الرقمية األوىل املشرتكة بني الرشكات
لصناعة التعدين
أ كرث من ً 60
ً
جاهزا لالستخدام
حال
أدوات النظام اإليكولوجي للمساعدة على
تحقيق أهداف محايدة الكربون وإزالته

الركائز األساسية
للمؤسسات االفرتاضية

الغرض

االستدامة والتأثري
وجاءت الدروس املستفادة من أزمة كوفيد بشأن الرتابط
بني العامل ،ودور الطبيعة وعالقتها باإلنسانية ،يف ظل الرتكزي
املتجدد على االستدامة ووضع أهداف بيئية واجتماعية
وإدارية جديدة لألعمال التجارية اليت كانت تظهر حىت
قبل الوباء .وقد شهدنا التأثري املُ جدي للتحول إىل نماذج
أ كرث افرتاضية لألعمال ،وقلة السفر ،وانخفاض مستويات
النشاط الحرضي والتجارة املادية العاملية على الكربون يف
الغالف الجوي.
حيث يدعم التطور الحاصل يف  Virtual Enterpriseهذا
التوجه ،ويمكن أن يكون جز ًء من تحول هيكلي أ كرب نحو
كوكب مستدام .وقد اتسع مقصد ارتباط األعمال التجارية
ٍ
إىل هدف أ كرب ،حيث تسعى املؤسسات إىل تحريك رؤوس
ٍ
أموال أصحاب املصلحة بينما يسعى العمالء واملوظفون
إىل اختيار األعمال وعمليات الرشاء ،استنا ًدا إىل قيم
املنظمة اليت يتفاعلون معها.

تتمتع النظم اإليكولوجية املمتدة للمؤسسة االفرتاضية،
اليت تعمل عن طريق مسارات العمل الذكية املؤتتمة
ومجموعات األصول املُ عاد تشكيلها والتأثري الذيك
للبيانات ،بإمكانية الرتيق إىل هذا املستوى الجديد من
التأثري .ستتكون الرشاكات اليت ستحدد خصائصها من
مشاركني ذوي قيم مشرتكة.
يقف كل ذلك ضد الرتكزي املزتايد على رأسمالية أصحاب
املصلحة ،حيث تم تمديد نطاق الغرض من املؤسسة
ليشمل أثرها املجتمعيُ .ت ستهدف كل القضايا الكربى اليت
يواجهها العامل يف الوقت الحايل ،ابتدا ًء من الصحة واملناخ
واألمن الغذايئ إىل انعدام املساواة ،من ق بَل الرشاكات
ِ
والنظم اإليكولوجية اآلخذة يف النمو.
حيث نشاهد تنافس الرشكات على تويل زمام املبادرة
لتشكيل منصات تحويلية جديدة وفتح مرشوعات
مشرتكة جديدة ونماذج رشاكة مبتكرةVirtual .
 Enterpriseهي الوسيلة املثالية لتسهيل هذه التحركات
بنهجها املفتوح ،حيث يمكن إدراج نماذج التأثري عرب النظم
اإليكولوجية وتنظيمها بهذا النهج.
كما ُي فيض ظهور  Virtual Enterpriseإىل دمج خيوط
االستدامة يف نسيج الرشكة .يمكن للمنظمات نسج
االستدامة يف محتواها ،ومقرتحاتها للقيم ،ورشاكات
األعمال التجارية الخاصة بها ،واسرتاتيجياتها يف إرشاك
العمالء من أجل إحداث تغري حقيقي من خالل التأثري على
كيفية تعامل البرش مع بعضهم البعض وكيفية تعاملهم
مع الكوكب ،مما يشجع السلوكيات املساهمة يف ترك
بصمة إيكولوجية إيجابية .وباإلضافة إىل ذلك ،يمكنها
االستفادة من هذه النقطة الزمنية الفريدة عن طريق
ُص نع منتجات وخدمات مبتكرة ترتبط على وجه التحديد
بجهود االستدامة.
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ً
ضخم ا يف
تتمتع االفرتاضية بقدرتها على لعب دورًا
رحلتنا املشرتكة لالستدامة .ويمكنها دعم عمليات إزالة
الكربون عن طريق الوصول الرقمي ،والعمل عن بعد،
والحد من التنقل ،وتقليص الحزي املكتيب ،كما يمكنها
دعم وتعزيز االقتصاد الدائري من خالل قوة التقنيات
األسية .على سبيل املثال ،يمكن للتحليالت املُ طبقة على
مصادر سالسل التوريد املمتدة وإمكانية التنبؤ بها الحد
من النفايات ،ومواءمة االستهالك مع مصادر التوريد،
واملساعدة على التنظيم من أجل إعادة االستخدام.
وستنشأ آليات جديدة للحد من الكربون والطاقة
املتجددة بينما يرتسخ التقدم املناخي يف تدابري ومقاييس
النجاح لجميع الكيانات.

ستتغري أساليب العمل إىل األبد ،وسيظل اإلقرار الرصيح
بصحة املوظفني وأصحاب املصلحة وعافيتهم األولوية
العليا .ومع قيام  Virtual Enterpriseبتطوير شبكات
جديدة من نماذج األنشطة والفرق ،سيتعني عليها
االعرتاف بذلك من حيث أساسيات الصحة ،والشهادات،
ً
ضخم ا بهذا
واألحكام اليت تدعمها .وستلعب التقنية دورًا
الصدد .ومع تكنولوجيا املعلومات التنظيمية ،ستنتقل
العالقة بني املوظف وصاحب العمل ،اليت شهدنا بها
ً
تحوال على مر العام املايض ،إىل مستوى أ كرث ثراءً .وسوف
يتم إحضار املؤسسة إىل منازل املوظفني ،مما يؤدي
إىل وجود عالقة جديدة بني العمل واملوظفني وأرسهم
واملجتمع أجمع (انظر الشكل .)5

كما نشاهد بالفعل تطبيق أمثلة للتوائم الرقمية ملحاكاة
املمارسات املستدامة يف البنية التحتية الكبرية .ولدينا
مثاالن هما مطار هونج كونج وميناء روتردام ،حيث
يؤدي الجمع بني اإلبداع التقين التشغيلي واملخرجات
املتجددة والتفاعالت بني البرش واآلالت إىل نتائج أفضل
10
لهذه املنظمات ،ولنظمها اإليكولوجية ،وللعامل أجمع.
أضحى نهج التوأم الرقمي ً
حال أساس ًي ا لتصميم ونمذجة
ومراقبة تأثري القرارات على العامل الحقيقي.

يدعم التطور الحاصل يف Virtual
 Enterpriseالتوجهات العاملية نحو
النماذج األكرث افرتاضية لألعمال،
وقلة السفر ،وانخفاض النشاط
الحرضي والتجارة املادية.
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إعراب قادة األعمال التجارية عن قلقهم بشأن الناس والكوكب
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التأثري البييئ

الرؤى األساسية
ُت مثل االستدامة والغرض من املشاركة عنرصان مزتايدان يف
األهمية للنجاح مع العمالء واملوظفني ورشكاء النظم اإليكولوجية
واملجتمع أجمع.

حيث توسع االفرتاضية قدرة املنظمات على االنفتاح على الفرص
االقتصادية الجديدة ،بينما تصبح أ كرث استدامة يف الوقت نفسه.

وستكون النظم اإليكولوجية ومنصاتها القائمة على التقنيات يف
صميم حل التحديات املعقدة وتوفري الغرض للعمالء واملوظفني.
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Orange France
ربط املواهب والتقنيات

12

تحتاج رشكة االتصاالت الوطنية الرائدة Orange
 Franceإىل تطوير عروض عمالء جديدة عرب القنوات
الرقمية .وقد طورت الرشكة برنامج Orange
 Campusالشامل لتعزيز الكفاءات الرقمية
للموظفني.
باستخدام استوديوهات اإلنشاء املشرتك ،شكلت
 Orange Franceرؤية أللية عمل املواهب البرشية
والتقنيات ً
مع ا بسالسة.
وخالل هذه العملية ،تم تقليص  150دورًا حال ًي ا
إىل  30دورًا رئيس ًي ا ،وتم تحديد  80من الكفاءات
الرقمية للقوى العاملة املستقبلية .أعادت Orange
 Franceتنظيم مسارات التدريب وعززت التنقل
الوظيفي من خالل مساعدة املوظفني على اكتساب
مهارات رقمية جديدة وحاسمة.
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النتائج
 %50من القوى العاملة املشاركة يف
التحول حققت مهارات رقمية جديدة من
خالل Orange Campus
زيادة بنسبة  %150يف مبيعات العمالء
على القنوات الرقمية مع أ كرث من  10من
نقاط NPS
زيادة بنسبة  %30يف الخدمة الذاتية
للقناة الرقمية مع مساعدة رقمية كاملة

الركائز األساسية
للمؤسسات االفرتاضية

الثقافة

الرشاكات الشاملة بني التقنيات
والعامل البرشي
إن الواجهات الجديدة بني الناس والنظام اإليكولوجي
والتقنيات األسية اليت يحصلون عليها هي أبرز خصائص
 .Virtual Enterpriseفعندما يصبح املوقع أقل أهمية،
تغدو فرصة الحصول على املهارات والقدرات من أي
مكان حقيقية .ينطوي هذا الوصول املمتد إىل الناس عرب
املنظمة ،من املنظمات الرشيكة والحشد األكرب عرب النظم
اإليكولوجية ،على إمكانيات هائلة .ويف الوقت ذاته،
تتطلب فعالية هذا التعاون الدينامييك املمتد مسارات
عمل قوية ومحددة ،وأدوات وأنظمة سهلة االستخدام.
ً
ً
وتهديدا يف
فرصة
ُت مثل  Virtual Enterpriseللناس
الوقت ذاته .هناك فرصة إلظهار مهاراتكم يف مجاالت
جديدة من خالل قوة االتصال العاملي ،ولكن ،على نحو
ٍ
مماثل ،فإن الوصول ً
أيض ا إىل املهارات اليت يمكن أن تتفوق
بها على نفسك أ كرث ي رسًا .وعليه ،فإنها تزيد من حتمية
ً
فضال عن مواءمة النهج الرسيعة.
التعلم املستمر واملمتد،
إن مفهوم املوظف مفتوح إلعادة النظر بطريقة تتجاوز
نطاق اقتصاد العمل إىل نهج هيكلي مدروس إزاء التنظيم
وبناء القدرات .وبالتايل ،ستحتاج Virtual Enterprise
إىل اسرتاتيجية واضحة ومعاد ابتكارها ومفتوحة للقوى
العاملة.

ويجب أن تكون املؤسسات االفرتاضية كيانات يتمتع
فيها القادة واملوظفون وأصحاب املصلحة بثقة
متجددة يف البيانات والتقنيات باعتبارهم محركني
رئيسيني لصنع القرار والقواعد األساسية لنموذج
التشغيل .سوف يتخذ العاملون الرقميون والروبوتات
املزيد من القرارات ذات الوقع األكرب من حيث التأثري.
ستصبح القدرة على تنفيذ ذلك بطريقة مضمونة
وسياقية ،وتقدمية على حد سواء ،تحد ًي ا.
واألهم من ذلك ،فإن  Virtual Enterpriseلديها
ً
محفزا هائال لإلدماج والتنوع
القدرة على أن تكون
حيث تتمكن األقسام واملنظمات واملناطق الجغرافية
والخلفيات املختلفة من املشاركة يف مسارات العمل
املوسعة اليت يتم إنشاؤها .هناك فرصة لخلق
"تراكمات" جديدة لالقتصاد العاملي ألولئك الذين
يستبعدون حال ًي ا من خالل منصات مفتوحة وموسعة
موثوق بها .كما يمكن تخفيض الحواجز اليت تحول
دون الدخول ،ويمكن للنماذج االفرتايض إلغاء الحاجة
إىل الهجرة للوصول إىل النشاط االقتصادي .ولكن
إمكانيات االنفتاح يف هذا املجال ال تحركها ببساطة
جاذبية التقنيات أو املنصة.

يمكن أن تكون Virtual
ً
ً
هائال
محفزا
Enterprise
لإلدماج والتنوع حيث تتمكن
مختلف األقسام واملنظمات
واملناطق الجغرافية والخلفيات
املختلفة من االنخراط يف
مسارات العمل املمتدة.
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وينبغي أن يكون هناك انفتاح عميق يف ثقافة املنظمة
وقيمها ونظامها اإليكولوجي لقبول وتقدير تنوع
املساهمات والبرش .يمكن للتعاريف السيئة املدروسة
أو الضيقة األفق لفريق  Virtual Enterpriseأن ترض
يف الواقع بتنوع املجموعة إذا كانت املجموعة تعتقد يف
إمكانية ازدهارها يف فقاعات بعيدة ومنفصلة.
بعد ما أصبحت األتمتة القصوى والرقمنة
والخوارزميات هي النهج السائد ومع تجزئة الناس إىل
ً
بعدا ،يظهر بالطبع خطر تعرض سمة
بيئات عمل أ كرث
إنسانية  Virtual Enterpriseللضغط .ويمكننا أن نرى
أن بعض نماذج العمل الجديدة قد أدت بالفعل إىل
توسيع نطاق قدرة األفرقة واألفراد على التعامل مع
عوامل املزنل والعمل غري الواضحة.
لقد شهدنا هيمنة بعض التقنيات ،مثل االجتماعات
ً
جميع ا .ورغم
عرب الفيديو على التفاعالت االفرتاضية لنا
أن "عملية" العمل املشرتك كانت ممكنة ،إال أن التمسك
بالتعاطف والتعاون والتواصل بدأ يف التاليش.
نحن نفتقر إىل اللحظات الحميمية غري املألوفة وسط
تحديات الصحة العقلية الناجمة عن التفاعالت عن
بعد املوسعة النطاق واليت ال تزال غري مؤثرة يف  Zoomأو
 Teamsأو .Webex
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سيتعني على  Virtual Enterpriseوقيادتها التصدي
لهذه التحديات بشكل استبايق .إن إعادة "العامل
البرشي" محل اآللة أمر بالغ األهمية يف حني تأيت
التدخالت التنفيذية الفعلية على قدر كبري من األهمية.
ً
اختالط ا هي املعتاد
وقد أصبحت بيئة العمل األكرث
الجديد ،عالوة على وجود قواعد جديدة ملشاركة الفرق
واملنظمات فيما يتعلق بطرق وأماكن العمل واإلرشاف
والقيادة (انظر الشكل .)6
سوف يصبح موقع املكاتب وتصميمها وتقسيمها
ً
ً
تعقيدا وأهمية بالنسبة للرشكات .يجب أن
عامال أ كرث
يتطور التوازن بني املساحات املفتوحة والخصوصية مع
مسارات العمل واألدوات اليت يستخدمها كل عامل.
وسوف تحتاج قيادة املؤسسة إىل طرح هذه األدوات
الجديدة للتجارة كرضورة اسرتاتيجية ،مما يوفر مسارًا
ً
واضح ا لتحقيق مزية تنافسية.
وسوف يتطلب بناء ثقافة قوية للرشكات إرساء طريقة
عمل جديدة تواكب تزايد افرتاضية املؤسسة .سيواجه
القادة التحدي املتمثل يف غرس هوية مؤسسية
إيجابية بني القوى العاملة اليت تمتد عرب العامل وتضم
موظفني يجتمعون افرتاض ًي ا فقط .وس يُعد التواصل
الواضح ،والقيادة بالقدوة ،والتلقيم االرتجاعي املستمر
ً
حاسم ا إلنشاء ثقافة رابحة.
لتعزيز نمو املوظفني أم رًا

الشكل 6

تطور الرشاكات بني التقنيات والعامل البرشي
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قد عجل الوباء يف إضفاء الطابع االفرتايض على تفاعالت العمالء
ً
سبال جديدة دائمة للعمل.
واملوظفني وشكل

وقد فتح الطابع االفرتايض للعمل ً
فرص ا وتحديات جديدة للمنظمات
واملوظفني على حد سواء ،حيث يمكن الوصول إىل القدرات العاملية
بسهولة أ كرب.

ورشعت طرق العمل املختلطة الجديدة يف الظهور ،وعليه ،سوف
تتطلب أدوات وقواعد مشاركة جديدة لألشخاص والفرق واملنظمات.

27

خطوط  Deltaالجوية
تحديث منصة التقنيات

14

النتائج

تدرك خطوط  Deltaالجوية الحاجة إىل تطوير وجودها
الرقمي بشكل مستمر ،وتعزيز خربة عمالئها (وموظفيها).
ٍ
ً
فرصة
ومع انخفاض الطلب بسبب الوباء ،وجدت الرشكة
فريدة لتحديث مؤسساتها وعملياتها الرقمية.

تتوقع  Deltaتحول أ كرث من %90
من تطبيقاتها وقواعد بياناتها إىل بيئات
سحابية بحلول عام 2024

وكجزء من التحول الرقمي ،تنقل  Deltaمعظم بياناتها
وتطبيقاتها إىل السحابة لتحسني خربة العمالء وزيادة
الكفاءة يف جميع أعمالها .ويمكّ ن االنتقال إىل بنية سحابية
مختلطة ومفتوحة من اتباع نهج متسق قائم على املعايري
يف التطوير ،والنرش ،واألمن ،والعمليات عرب السحب.
وستساعد البنية السحابية الجديدة لخطوط Delta
يف نسج شبكاتها ً
مع ا ،مما يزيد من رسعة الحركة وفتح
البيانات الستخدامها عرب التطبيقات.

تتوقع  Deltaحدوث تحسن يف إنتاجية
ً
نتيجة لهذا
التطوير ،بنسبة تتعدى ،%30
التحول

28

س ُيدرب أ كرث من  1000خبري يف
تكنولوجيا املعلومات الخاصة بـخطوط
 Deltaعلى تطوير التطبيقات وتقديمها،
وإدارة البيانات ،وأمنها
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املرونة

شبكات وسحب مختلطة آمنة
ومنفتحة
تتمتع املؤسسات االفرتاضية بإمكانيات هائلة .قد ذكرنا
بإيضاح منصات صناعة األسواق الجديدة املدمجة ضمن
عالقات النظام اإليكولوجي الجديد ومسارات العمل
الذكية الفعالة اليت تتم إعادة هيكلتها من خالل العلم
واالبتكار القائم على البيانات وتقديم تأثري مستدام واسع
ً
ً
شامال يف كيفية تفاعل
تحوال
النطاق .كما استطلعنا
الناس مع التقنيات عرب مسارات العمل هذه ،مما يستمد
التعاطف واإلنتاجية والخربة .غري أنه لن يكون أ ًي ا من هذا
ً
ممكن ا بدون تطبيق وايف بالغرض وبنية أساسية لدعمه.
ً
تسارع ا طبيع ًي ا يف معدل
ولعل الوباء األخري قد أثار
استخدام البنيات القائمة على السحب لتحقيق
متطلبات التسارع الرقمي املتمثلة يف املرونة والتكيف.
ولكن تظل "السحب" وحدها ال تكفي لدعم مستقبل
املؤسسات .يمكن للسحب املالئمة ألعباء العمل املناسبة
يف البنية الشاملة الصحيحة أن تمكن عنرصي االنفتاح
واألمان.
يتم تمكني املؤسسات االفرتاضية بشكل كبري من خالل
البنيات الحديثة واملنفتحة واآلمنة اليت تقدمها السحابة
املختلطة .تخلق جزر التطبيق ،داخل املؤسسة ،صوامع
تحد من وصول مسارات العمل الذكية ،ومل يؤد ظهور حلول
متعددة قائمة على السحابة إال إىل وجود مستويات جديدة
من التفكك املحتمل.

وقد أدى ذلك إىل زيادة قيمة البنيات مفتوحة املصدر
اليت يمكن أن تمتد عرب البيئات املركزية والخاصة والعامة
وتدعم مسارات سري العمل املمتدة.
تتيح هذه البنية وأجزاء التحكم املصاحبة لها قيمة أ كرب إثر
تعزيز اتصال الرشيك والنظام اإليكولوجي خارج املؤسسة.
ويستفيد العديد من النظم اإليكولوجية الجديدة املتطورة
املتعددة املنصات من توافق التواصل النائش عن واجهات
برمجة التطبيقات املفتوحة والخدمات الدقيقة اليت يمكن
مشاركتها ،إىل جانب القيمة العميقة اليت يمنحها نقل
البيانات عرب الرشكاء.
ً
مضاعف ا آخر يف التعاون
تشكل الحلول املفتوحة املصادر أث رًا
وبناء القدرات املشرتكة اليت يمكن أن تقدم قيمة جديدة
شاملة للوظائف وعابرة للصناعات.
وتعتمد الحلول اليت يتم إنشاؤها من خالل هذه النماذج
على تطور الحشد وابتكاره ،ووصول املساهمات املختلفة
إىل توافق متأصل .وهذا أمر أسايس لتكييف Virtual
.Enterprise
كما أن املصدر املفتوح له تأثري كبري يف الوصول إىل املهارات
الالزمة لبناء هذه النظم الجديدة وصيانتها مع تقليص
القيود والتخصصات الخاصة .وتكافح املنظمات التحديات
اليت تواجهها يف مجال إعادة ابتكار املهارات مع موروثات
القوى العاملة يف مجال تكنولوجيا املعلومات أثناء رشوعها
يف مسرية التحول.
ً
انفتاح ا ،وكلما
كلما كانت الحلول والبنيات األساسية أ كرث
امتدت عرب البيئات السحابية الرئيسية والخاصة والعامة،
كلما سهُ لت آلية استبدال الفرق املضطلعة بأعمال التطوير
والصيانة وإعادة استخدامها.
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الركائز األساسية
للمؤسسات االفرتاضية
تضاعفت أهمية كبري موظفي املعلومات وكبري موظفي
التكنولوجيا كأعضاء مسؤولني ،وذلك ليس فقط ألن
التكنولوجيا أصبحت هي مرساة األعمال التجارية،
ُ
ولكن ألن الدعوات االسرتاتيجية اليت أجريت حول
بنية التكنولوجيا أصبحت هي محددات معدل املزية
التنافسية مرة أخرىُ .
وت عد الحاجة إىل اتخاذ القرارات
الصحيحة بشأن النظم املؤسسية من الجيل التايل
بوصفها األعمدة األساسية ملسارات العمل الذكية
ومنصات العمل أم رًا أساس ًي ا .وكذلك خيارات البنيات
السحابية املحلية والخاصة والعامة اليت من شأنها دعم
البيانات واالحتياجات األمنية للنظام اإليكولوجي .ويجب
أن يتم كل هذا ضمن إطار التكلفة االقتصادية اليت يمكن
ضبطها بما يتماىش مع سياق األعمال.
ُي عد تحديث التطبيقات الخادمة للمؤسسات االفرتاضية
مهمة معقدة ،وال يمكن غض الطرف عن الخطر الحقيقي
املتمثل يف االستعاضة عن التعقيد الرتايث بالتعقيد
الرقمي والسحايب .يمكن أن تساعد النهج الرسيعة ومبدأ
 DevSecOpsواألتمتة على تحسني الوضع ،ولكنها ال
تزال بحاجة إىل أرشطة ومسارات إرشادية لتنظيمها .إن
ظهور نهج برج املراقبة لتنسيق األجزاء املتحركة من بنية
املؤسسة أمر مهم ،ويمكننا تصور امتداد هذا التفكري
ً
مدعوم ا
ليشمل بيئات النظام اإليكولوجي بأ كملها،
باملعايري املفتوحة.
وسيكون توافر البيانات وجودتها وأمنها وقابليتها
ً
حاسم ا الزدهار ،Virtual Enterprise
للتوسع أم رًا
وسينعكس أثر ذلك بصورة كبرية يف بنية التقنيات
األساسية ً
أيض ا (انظر الشكل .)7
مع انتشار الحلول السحابية املتعددة عرب مسارات العمل
الذكية واملنصات ،تزتايد الحاجة إىل فهم وإدارة موقع
البيانات اليت تغذيها ،ورسعة الوصول إليها .ومن املفارقات
الجلية يف العامل االفرتايض هي أن جاذبية البيانات يمكن
أن تهم أ كرث من أي وقت مىض.
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وعلى نحو مماثل ،تلعب حلول تخطيط موارد
املؤسسات املستندة إىل السحب دورًا حيو ًي ا يف البنية
العامة ،حيث تشكل دعامة أساسية ملسارات العمل
الذكية .ومن خالل التكامل الدقيق للحلول املستندة إىل
السحب لتخطيط موارد املؤسسات ،والبيانات املتمايزة،
ومنصات التطبيقات املفتوحة ،تعمل مسارات العمل
ً
الذكية املمتدة ً
مرتكزا
مع ا عرب بيئات متعددة ،مما يوفر
قو ًي ا للمؤسسات االفرتاضية.
ومما ال شك فيه أن األمن هو بالفعل أحد أهم العوامل
اليت تقوم عليها تطور نماذج األعمال واألعمال التجارية
األكرث قدرة على استخدام التقنيات .ونظ رًا للتوسع
الذي يشهده النظام البييئ للمؤسسة ليشمل رشكاء
ُ
آخرين أو منصات ،فإن الحاجة إىل اتساق أطر األمان عرب
مسارات العمل الذكية يف تزايد مستمر.
تشكل البيانات واملعلومات املادة الخام ملسارات العمل
الجديدة ،ولكن قيمة تلك البيانات تعتمد بشكل كبري
على شفافية هذه املصادر وثقتها ومستوى أمنها .ومن
املمكن أن تلعب التقنيات املستحدثة مثل Blockchain
ً
ً
تمام ا وتعزز وترية ترسيع هذه النماذج
مختلف ا
دورًا
الجديدة ،اليت توفر بدورها ضمان الهوية واملصدر
والنشاط عرب مسار العمل.
ً
وختام ا ،فإن قدرة الشبكة على ربط األطراف املشاركة
داخل املؤسسات االفرتاضية ً
مع ا بطريقة سلسة
ً
ُ
وآمنة وفعلية أمر بالغ األهمية أيض ا .ت عد الشبكات
املعرفة بواسطة الربامج ،باإلضافة إىل تقنيات السحابة
املختلطة ،هي الحلول التكيفية اليت توفر الجيل القادم
من االتصال واملرونة .مما يعيد تحديد دور مقدم
خدمات االتصاالت ،ويفتح املجال أمام الجهات املعنية
الجديدة والرشكاء يف النظام اإليكولوجي ،الساعني إىل
توفري مكونات يف سالسل القيمة الشبكية الجديدة
هذه .ومجد ًدا ،تزداد أهمية انفتاح البنيات التقنية
األساسية.

الشكل7

الشبكات والسحاب املختلطة ،اآلمنة،
واملفتوحة هي أساس Virtual Enterprise 15
األنظمة البيئية

الذكاء االصطناعي
السوق

انرتنت األشياء (IoT)

مسار العمل الذيك املمتد

النتائج

النسق الذهيب

Blockchain

التشغيل اآليل

نسيج البيانات
بنية مفتوحة مدمجة بحاوية

الشبكات والبيئات السحابية املتعددة املختلطة

الرؤى األساسية

ال بد من تمكني انفتاح  Virtual Enterpriseعن طريق بنيات تقنية،
آمنة ،مختلطة ،مفتوحة ،ومتعددة السحابة.

وتتطلب النظم اإليكولوجية الجديدة ومسارات العمل الذكية املمتدة
تحديث التطبيقات على نطاق واسع وتجديد التقنيات من أجل
ٍ
االستفادة من الوصول إىل البيانات ،واملرونة ،والتكلفة اإلجمالية للملكية.

فالخيارات الهيكلية واالستفادة من الحلول اآلمنة املفتوحة مع
مجموعات املهارات القابلة لالستبدال أمران أساسيان لنجاح
.Virtual Enterprise
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 Garageكوسيلة تنفيذية
للمؤسسة االفرتاضية
نطاق التغيري الذي تمثله  Virtual Enterpriseكبري ويتسع
ليصل إىل املنظمة ورشكائها يف النظام اإليكولوجي .وهناك
حاجة إىل االحتفاظ بالرتكزي على القصد العام لالسرتاتيجية،
واملواءمة بني أصحاب املصلحة الرئيسيني ،وإحراز تقدم
رسيع ذي مغزى ،مع عدم إغراق املؤسسة بالتغيري أو إطالق
"الفوىض" العارمة.
فنهج  Garageهو وسيلة فعالة للجمع بني مختلف العنارص
والجهات املعنية يف بنية تغيري قادرة على متابعة ُ
الن سق
الذهبية للقيم ،وبناء وحدات ملموسة لتحسني األداء،
والجمع بني الناس والعمليات والنظم على نطاق واسع.
ٍ
ولقد ثبتت فعالية نموذج  Garageلإلنشاء املشرتك والتنفيذ
املشرتك والتعاون يف العامل االفرتايض الذي فرضه علينا الوباء.

إن القدرة على جلب املهارات واملواهب واملعرفة من أي
مكان ،لتغيري مسارها ،مثمر للغاية .حيث يشمل الحدود
الوظيفية يف املنظمة ويمكّ ن رشكاء النظام اإليكولوجي
من املشاركة يف االبتكار والتحول الرقمي.
كما يعزز هذا النهج من مجاالت الرتكزي األساسية والقصد
ً
فضال عن وضع القواعد الهيكلية أو
االسرتاتيجي،
مسارات القطارات للفرق املتحركة املتداخلة املهام حىت
تعمل يف إطارها .وإىل جانب ذلك ،فلدى  Garageبيانات
تعترب مادته الخام لتحديد الفرص واالستفادة من األفكار
ً
ً
مسبق ا من
حلوال مصممة
وللتأثري ،ويمكنه أن يضم
النظام اإليكولوجي للتعجيل بالتقدم.

الشكل8

انتقال املؤسسة من الق َدم إىل الحداثة
ِ

16

مسارات العمل
الذكية واملمتدة
الجديدة

Garage

نسيج البيانات

بنية مفتوحة مدمجة بحاوية
الشبكات والبيئات
السحابية املتعددة
املختلطة

جديد
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قديم

دليل العمل األسايس
للمؤسسة االفرتاضية

ولذلك يمكن تقديم الرضورات الست للمؤسسة االفرتاضية والتعجيل بهم
من خالل نهج  ،Garageبما يتماىش مع مسارات العمل الذكية املمتدة اليت
تحتاج إىل بناء وتوحيد ضمن برنامج التحول الواضح والشامل .وعن طريق
هذا النهج ،يمكن القيام بما يلي:

اغتنام الفرص

اغتنام فرصة النظام اإليكولوجي يف تصميم املقاصد االسرتاتيجية ومنصات
األعمال التجارية كدافع لتعجيل التحول الرقمي

االبتكار

االبتكار من خالل العلم والنهج القائمة على البيانات لدفع التقدم عرب
مسارات العمل واملنصات والنظم اإليكولوجية

التمديد

تمديد مسارات العمل الذكية لصنع ُن سق ذهبية متمايزة من تحويل
األعمال القائم على التقنيات

الحل

حل أ كرب تحديات عرصنا من خالل مواءمة االسرتاتيجية واألثر التنفيذي
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة مع تشكيل هدف الفريق ومشاركته

التمكني

تمكني القوى العاملة االفرتاضية من إثراء مسارات العمل الذكية األساسية
ومن التجربة املستمرة لتحسني خربات العمالء واملوظفني

الترسيع

ترسيع برامج التغري املعقدة اليت تقوم بإنشاء املنصات والنظم اإليكولوجية
ومسارات العمل املمتدة من خالل الشبكات والسحب املختلطة

يجمع نهج  Garageبني املكونات
والجهات املعنية يف بنية أساسية قادرة
على متابعة ُ
الن سق الذهبية للقيم،
وتعزيز األداء ،والجمع بني الناس
والعمليات والنظم على نطاق واسع.
ٍ
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عالمات تجارية لرشكةIBM أو رشكات أخر 
التجارية لرشكة  IBMيف اإلنرتنت يف"معلومات حقوق النرش والعالمات
التجاري ة " على .www.ibm.com/legal/copytrade.shtml
تعترب هذه الوثيقة فعالة اعتبارا من تاريخ النرش األويل ،ويمكن تغيريها من
ت .وال تتوفر جميع العروض يف كل من البالد اليت
قبل رشكةIBM يف أي وق 
تعمل بها رشكةIBM.
ي " دون أي ضمان،
يتم توفري املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة"كما ه 
رصيحة أو ضمنية ،بما يف ذلك أي ضمانات تتعلق بالتسويق ،واملالءمة
م .يتم ضمان منتجات
لغرض معني وأي ضمان أو رشط بعدم االلزتا 
رشكةIBM طبقا للرشوط واألحكام الخاصة باالتفاقية اليت يتم تقديمها
بموجبها.
ط .وال يقصد به أن يكون بديال عن
هذا التقرير موجه لالرشاد العام فق 
ين .لن تكون رشكةIBM مسؤولة
البحث التفصيلي أو ممارسة الحكم امله 
عن أي خسارة مهما كانت تكبدتها أي منظمة أو شخص يعتمد على هذا
املنشور.
قد يتم اشتقاق البيانات املستخدمة يف هذا التقرير من مصادر خارجية وال
تقومIBM بالتحقق من هذه البيانات أو التحقق من صحتها أو مراجعتها
بطريقة مستقل ة .يتم اتاحة نتائج استخدام هذه البيانات على أساس"as
is " وال تقدم رشكةIBM أي تعهدات أو ضمانات رصيحة أو ضمني ة.
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