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 كيفية االستفادة من بياناتك كميزٍة
تنافسية

 يدرك معظم كبار قادة ا�عمال اليوم بأن البيانات هي أحد ا�صـول ا�ساسيــــة ل�عـــمال
 ويدركـــون أيـــًضا أنـــهــم بـــحاجة إلـــى االستــــفادة مـــنها لـــتحقيق نتــائج عــمٍل أفضل،

ولكن يجهلون آلية القيام بها.ب
 لذا عنــدما كـــنت فــي نـــدوة (سي أي او 100) في لـــوس انجلوس حـــيث تــحدثت مع مــحرر
 مجلة (سي أي أو) تشــارلز بيلتون عن كيفية استثمار البيانات وجـــعلها مـــيزٌة تنـافسية.
 ولثراء معلومات تلك المحادثة صرت أتناقلها مع من لم يتمكنوا من االنضمام إلينا في

لوس أنجلوس.ش
 يعد إنفاق ا�موال على الحلول المناسبة أمًرا ضروريًا للتحول الرقمي، ولــكنه ليــس كافًيا
 إذ يتوجب عليك أيًضا استثمار وقتك وجهدك وتفكيرك االستراتيجي أيًضـا مع االســتثمار
 في العالقات عبر العــمل مع القـــادة المـــسؤولـــين فـــي المؤسســـة ·عطـــاء ا�ولـــوية
 الستخدام البيانات للتفوق على المنافسين، ولكن قبل أن تتمكن من متابــعة مبــادراٍت
 محددة، كتحويل بياناتك إلى تجارب عمالء ال مثيل لها أو استخدامها الكتــشــاف فــرص

 عمٍل جديدة، فإنك تحتاج إلى إدارة بياناتك.ـ

كيفية إدارة أصول البيانات:

 عليك أن تكون متأنًيا بشأن استراتيجية البيانات الخاصة بك، فأنا ال أتــــحدث عن مــشاريع
 التحليالت الفردية أو إنشاء (قناة رقمية)، فمــــؤسستك بأكـــملها بحـــاجٍة إلـــى إدراك أن
 البيانات المتوفرة لـديك وكيـــفية استخدامها هي المفتاح لمفاضالت ا�عمال بــــشــكٍل

متزايد. ط
 تبدأ استراتيجية إدارة البيانات باكتشاٍف شامل: حول ماذا لديك، وأين تم إنشــاؤها، وكــيف
 تم استخدامها؟، فبمجرد أن تعرف ذلك، يمكنك تحديد كيفية استخدامه بشكٍل أفضل

وإعادة استخدامه في مكان آخر.ط

 وإذا اخترت إعادة استخدام البيانات عبر الوظائف والعمليات، فأنــــت بـــحاجة إلى التحـــكم
 فيها والتأكد من أن الجميع يستخدمون نفس التعريـفات والحســابات ووحدات الـــقياس
 وما إلى ذلك. فأنت بحاجة إلى وظيفة مشرف بيانات للتأكد من أن البيانات تتوافق مع تلك
 المعايير حتى يمكن إعادة استخدامها.  لذا تحتاج إلى نقله بشكل آمن، وإلــى فهـــم وإدارة
 الوصول إليها، وإلى التأكد من أن طريقة نقلها وتخزينها وتأميــنها واستخدامــها تـــتوافق

مع جميع اللوائح الحكومية السارية ومعايير الصناعة.ظ
 وحينـــئٍذ وحـــينها فقط!، يمكنك البدء في االستفادة من بياناتـــك لÍجابة علــى أسئلتك

التجارية الملّحة.ط
 



فالوصول إليها نصف ا�نجاز

 وقد تبدو زيادة الحصة السوقية، وتبسيط ا·نتاج، وزيادة والء العمالء، واالمتثال للوائح
 الخصوصية الجديدة بمثابة أربع مبادرات منفصلة، لكنني أزعــم أنهــا كلها فــي الواقع
 أجـــزاء مـــن نــهٍج واحــد شــامٍل لـلبـيــانــات، فـــعنــدما تـــفــكــر في عــمــلـــك كـــيف
 سيـــثمر في غـــــضــــون ثـــــــالث ســــنـــوات، فـــــكــر فـــي الـــــبيـــانات الـــــتــي لـــديك،

أو الـــتي يــــجـــب أن تكون لديك، لمساعدتك في الوصول إلى هناك.ط
 هل تــســـتثـــمر أصًلا جديًدا مثل بيانات الطقس أو بيـانــات إنــتـــرنت ا�شيــاء ا�خرى؟
 هل تقوم بتغيير طريقة تفاعلك مع العمالء؟ هل تستخدم البيــانات ·جـــراء تـــحوٍل
 قـّيـم في نـمـوذج العـمـل مـن "بـــيع شـــيء مـــا" إلى "توفير نتيجة"؟ طّبق هذا التفكير
 االستراتيجي على مبادرات ا�عمال الصغيرة التي تحـّل مـشـكـلـًة فـورية، مـثل مشروع
 كتالوج البيانات أو بحـيرة البيانات، ولكن ال تغفل عن هدف التـوّسـع واالنتـشار مع مرور

الوقت.ش
 اتفقت أنا وتشارلز بيلتون على أن "كـيــفـــية" التـحــول الرقمي تتـــطــلب من الشركات
 التفكير بشكٍل كبير، والبدء على نطاق صغير، والتحرك بسرعــة، لقد تــعــلمت الكثير
 من حديثنا، وا×ن لدي فضول بشأن رأيك، ما هي بعض الخطوات الملموسة التي كنَت

تتخذها لتحويل بياناتك؟.ـ


