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هاي جدیدي براي ارتقاي کیفیت خود، باال بردن  دنیاي کار و تجارت همیشه در حال تغییر و رشد و به دنبال راه

هاي مختلف براي موفقیت در این زمینه همیشه به دنبال  بیزنس. استکارایی و دست یافتن به سود بیشتر 

. هاي دیگر است هایی براي نظم دادن به اطالعات و ارتباط با مشتریان احتمالی و شراکت با بیزنس راه

آنقدر  IT هاي بزرگتر کند و در شرکت ها براي این منظور کمک می یا فناوري اطالعات به بیزنس IT هاي سیستم

 .اهمیت دارد که بخشی جدا و متعلق به خود دارد

IT چیست؟  

IT هاي مخفف فناوري اطالعات است و سیستم IT شود که بیزنس از آن  افزارهایی گفته می به کامپیوترها و نرم

تاپ،  افزارهایی مثل دسکتاپ، لپ سخت. کند هایش استفاده می براي رسیدن به اهداف خود و تکمیل استراتژي

بعضی . هستند اما ارزشمندتر از اینها خود نرم افزارها هستند IT هاي مهم از اه و اسکنرها بخشهمر تلفن

هم نرم افزارهایی که توسط دیگران ساخته شده است را   سازند و بعضی خودشان را می IT هاي ها برنامه بیزنس

  .ندکن هاي رایگان استفاده می هاي کوچک هم از برنامه بیزنس. کنند خریداري می

  ارتباط

شود، براي  اندازي می راه IT وقتی یک سیستم. تسهیل ارتباطات است IT یکی از مهمترین کارهاي سیستم

هاي اجتماعی و کنفرانس  ایمیل، شبکه. شود ها از آن استفاده می ارتباط بین کارمندان، مشتریان و سایر بیزنس

اي را از  ارتباط را آسان کرده و موانع فاصله یک سیستم خوب. موثر است IT تلفنی همه بخشی از یک سیستم

  .دارد میان برمی

  بازاریابی

این اطالعات را  IT هاي سیستم. سازند اما براي کار کردن نیاز به اطالعات دارند بازاریابان تبلیغات و برند می

خرند،  که مشتریان میآوري اطالعات مربوط به چیزهایی  براي جمع IT هاي بازاریابان از سیستم. آورند فراهم می

توان انجام داد،  دلیل خرید آنها و کارهایی که براي تشویق آنها براي خرید بیشتر یا باال بردن وفاداري مشتري می

. شوند ساخته می IT هاي توانند پیچیده باشند و از طریق برنامه هاي تحلیلی می این برنامه. کنند استفاده می

  .شوند ساخته می IT هاي تبلیغاتی نیز از طریق سیستم هاي هاي گرافیکی و کمپین طراحی

  مدیریت اطالعات

بایست به فایلی دسترسی پیدا  اگر مدیري می. گذارند بر ساختار پایه اطالعات در بیزنس تاثیر می IT هاي سیستم

به آن فایل به  گردد؟ آیا براي دسترسی پیدا کردن اندازد؟ به دنبال چه می کند، به کدام قسمت کامپیوتر نگاه می

گیرد اطالعات چطور سازماندهی شوند  تصمیم می IT رمز عبور نیاز دارد؟ کارمندان جزء شرکت چطور؟ سیستم

http://sinahesabdar.blogfa.com/post/167


همچنین حجم اطالعات و فرایندهاي کاري را  IT هاي سیستم. هاي امنیتی براي آن به کار ببندد و چه پروتکل

  .کنند کنترل می

  حسابداري

دن وضعیت مالی شرکت و اینکه حسابدارها چطور این اطالعات را در اختیار براي آسان کر IT هاي سیستم

خوب به حسابدار  IT یک سیستم. کنند افزارهاي حسابداري را کنترل می دهند، نرم اعضاي دیگر شرکت قرار می

هاي  ههاي تحلیلی اتوماتیک را اجرا کرده و برگ دهد که اشتباهات را بررسی کرده، برنامه این امکان را می

  .اطالعاتی و جداول مفیدي براي افراد مناسب در موقع خاص بفرستد
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