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البيانات: تحديد رواية واحدة للحقيقة

تعد الشبكات االجتماعية وانتشار األجهزة المحمولة واالستخدام الشائع للفيديو من األمور التي تساهم في الزيادة التصاعدية 
للبيانات. فما الذي يمكن أن يقوم به مديري المعلومات الستغالل البيانات وإدارتها وإعادة توظيفها؟ ما الذي يمثل "البيانات 

الجيدة" وكيف يجب على مديري تكنولوجيا المعلومات التنفيذيين صياغة نهج يتعلق بكيفية حفظها أو تجاهلها أو إعادة 
استخدامها؟

الوصول إلى البيانات الجيدة
وفقًا لمدير المعلومات بإحدى شركات خدمات االستشارات يعمل بها 200.000 موظف، تعد البيانات من المشكالت الكبيرة 

للغاية – ومن الفرص الكبيرة أيضًا. "يعد الحصول على رواية واحدة للحقيقة أمر هام جدًا. لقد استغرقنا كثيرًا من الوقت على 
 نموذج بيانات المؤسسة الخاص بنا وحصلنا على نموذج بيانات أفضل وقمنا بالتركيز على هذه الرواية الوحيدة للحقيقة." 

وقد قال موضحًا أن مؤسسته قامت بخفض تطبيقات األعمال الخاصة بها من 2100 إلى 530 تطبيقًا.

 "كان لدينا 35 رواية لتعريفة سيارة األجرة، نظًرا ألن سكان أستراليا كانوا يعتقدون أن عدد األميال من األمور الهامة." 
واآلن تتيح لهم بنية بيانات فردية إجراء تحليالت لتعريفات سيارة األجرة حول العالم. "لقد قمنا بالتركيز على نموذج البيانات، 

مما يؤدي إلى الحصول على رواية واحدة للحقيقة، وقد أدى ذلك بالفعل إلى زيادة جودة البيانات المنظمة في المؤسسة."

إن التقارب بين تكنولوجيا المعلومات واألعمال يتطلب توجيه وتنظيم في إدارة معلومات المؤسسة، وذلك وفقًا ألحد مديري 
تكنولوجيا المعلومات التنفيذيين في قطاع الطاقة. حيث قال "إنه لمن السهل أن نتحدث حول ذلك، ولكن التنفيذ أمر صعب". 

"عليك أن تدرك ما هي المعلومات التي تعتبر إستراتيجية حيث يجب عليك أن تدرك هياكل البيانات الهامة بالنسبة لك إلجراء 
أٍي من هذه العمليات."

إن الحصول على بيانات جيدة يعمل على تحسين خدمة العمالء، ذلك ما أكد عليه مدير المعلومات إلحدى الشركات المصنعة 
لألجهزة الطبية. "أنت بحاجة إلى خبير حقيقي واحد في مجال التوريد. البيانات الجيدة هي عندما تحصل على مجموعة واحدة 

من األسعار وليس على مجموعات متعددة من األسعار للمنتج ذاته." حيث إن المجموعات المختلفة من األسعار يمكن أن تؤدي 
إلى حدوث تشوش وإعادة للفواتير. "إننا نقوم بحذف هذه الملفات الرئيسية وتحسين الخدمة التي نقوم بتقديمها للعمالء فيما يتعلق 

بنظام الفواتير." 

"إن البيانات الجيدة هي البيانات التي تخص أي مالك: هناك أحد األشخاص في العمل مسؤول عن األجهزة وحمايتها – مسؤول 
عن بيانات العميل، البيانات التجارية، البيانات المرجعية، بيانات الدين، أيًا كانت هذه البيانات - كيفية تصنيفها وكيفية تنظيمها. 

فمهمتنا هي حماية هذه المعلومات."
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أفضل الممارسات إلدارة البيانات
 لقد أشاد مدير المعلومات لشركة خدمات استشارية بقيمة التوجيه الجيد، واصفًا أفضل الممارسات إلدارة البيانات. فقد قال 

"إنني أثق ثقًة عمياء في تكنولوجيا المعلومات الموجهة مركزيًا". "أعتقد أن تكنولوجيا المعلومات هي أمر تصاعدي. فكلما تم 
توجيهها بشكل أكثر صرامة وكلما تم التحكم بها بشكل أكبر، أصبحت أفضل وأقل تكلفة." مشيرًا إلى أن هناك حاجة للمرونة 

والتجاوب ولكنه يحذر من إضافة مكونات أو تعديلها بشكل عشوائي. فهو يوضح أن الجودة يتم تحسينها من خالل تماشي 
التوجيه الحازم مع إستراتيجية تطبيق فعالة جنبًا إلى جنب.

وتقول Rebecca Jacoby – مديرة المعلومات بشركة ®Cisco – "في سلسلة اإلمداد، يكون من المهم للغاية وضع 
مقاييس للبيانات وأن يكون لدينا مالك لها، حتى أتأكد من أن لدي عملية قابلة للتكرار بصورة كبيرة، وقابلة للتوسع وموثوق بها 

للغاية." ومع ذلك، فهي توضح أنها تريد توفير مجال من الحرية للمبتكرين. "األمر برمته يعتمد على كيفية استخدامنا لها."

وأضاف أحد مديري المعلومات في قطاع الترفيه، "ال يوجد شيء أكثر أهمية بالنسبة لنا من بيانات عمالئنا. لكننا لدينا العديد 
من النسخ، والعديد من الحسابات غير المطابقة. لذا بداًل من التوثيق والتحقق، قررنا إجراء تعيين لهذه البيانات والتحقق منها،" 

مشيرًا إلى أنهم قاموا بإعادة تأسيس أنظمة عمل للبحث في قاعدة بياناتهم.

تأثير الشبكات االجتماعية
لقد أصبحت إدارة البيانات مع ظهور الشبكات االجتماعية مشكلة عصيبة بالنسبة لمديري المعلومات. فقد أوضح أحد مديري 

المعلومات، "إننا ما زلنا في األيام األولى لهذا نسبيًا. فتضمين البيانات وجمعها وحمايتها والمحافظة عليها في سرية تامة 
والسماح لألشخاص اآلخرين باستخدامها وإجراء البحث بها من األمور الهامة بالفعل."

تستخدم شركة الطاقة موقع Facebook لالتصال بعمالئها المقيمين، وهو ما يعد قيمة هامة، وذلك وفقًا لمدير المعلومات 
بالشركة. عند تحديد كيفية استخراج البيانات وتحصيلها، يقول، "إن النهج الذي نتبعه هو جلب كافة البيانات، ونعرضها بشكل 
يَمكن األشخاص اآلخرين من الوصول إليها وتوضيحها، ونحاول التعرف عليها بشكل طبيعي للغاية، بعد ذلك نقوم من خاللها 

بتكوين أنواع اآلليات التي نريد استخدامها.

 في بيان ملخص تمت مشاركته من قبل زمالئها، أكد أحد مديري المعلومات أنه: 
"ال يوجد ما هو أكثر أهمية من البيانات الخاصة بنا."
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