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7ایدهبهینهسازیفرایندهایکسبوکار
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

از کارها یا مراحل، برای کسب نتیجه مشخص است. بنابراین  فرایند، مجموعه ای 

تمام فعالیت های کسب وکار، یک فرایند است و یک کسب وکار موفق مجموعه ای 

از دستورالعمل های عالی است که نشان می دهد هر فرایندی را چگونه باید انجام 

دهید.

برای بهبود فرایندهای کسب وکار می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

1.حذفخطا
ــا  ــته اید، مثـ ــی نوشـ ــتورالعمل های عالـ ــب وکارتان دسـ ــما در کسـ ــاید شـ شـ

دســـتورالعمل خدمـــات بـــه مشـــتریان یـــا دســـتورالعملی بـــرای ارســـال محصـــوالت 

ـــه رو  ـــی روب ـــا خطاهای ـــرا ب ـــگام اج ـــت هن ـــن اس ـــدی ممک ـــر فراین ـــی ه و… ول
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ــازمان ها  ــان سـ ــای پنهـ ــن هزینه هـ ــا از بزرگ تریـ ــن خطاهـ ــه ایـ ــود کـ شـ

ـــت. اس

گاهی بخش ارسال محصوالت، محصول اشتباهی را برای خریدار ارسال می کند؛ 

این مورد شاید از دید بسیاری از افراد پرهزینه نباشد، ولی با برطرف کردن اشتباه، 

موضوع حل نمی شود و ذهنیت منفی که از خود به جای گذاشته اید تاثیرش بسیار 

پرهزینه است.

به طورکلی در محیط واقعی، این افراد هستند که کارها را انجام می دهند که ممکن 

است خسته شوند و خطا رخ دهد. بنابراین خطای انسانی دست شما نیست و 

نمی توانید آن را کنترل کنید، ولی می توانید فرایندهایتان را طوری طراحی کنید که 

خطاها تا جای ممکن حذف شود.

2.حذفباگفرایندها
نتیجه  این مشکل  که  اشتباهی است که پیش می آید  یا  باگ، مشکل  از  منظور 

بی دقتی کارمندان نیست، بلکه نتیجه درست طراحی نشدن فرایند است.

مثا فرض کنید شما در روز، سفارش هایتان را پرینت می گیرید و تک تک آدرس 

آن ها را روی بسته مربوطه می چسبانید و به پست ارسال می کنید. باگی که در این 

فرایند وجود دارد این است که روشی برای رفع خطا ندارد تا بررسی کنید همه چیز 

به خوبی پیش رفته است و تعداد سفارشات بسته شده درست است یا خیر؟

به خوبی  فرایند  این  کنید  بررسی  بتوانید  تا  باید شناسایی شود  باگ ها  نوع  این 

پیش رفته است یا خیر؟
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3.خودکارکردنفرایندها
مسلما تمام فرایندها را نمی توانید خودکار کنید، ولی برخی از فرایندهای کلیدی و 

مهم  را می توان خودکار کرد تا کار خیلی راحت تر شود.

و  تکراری  که  کنید  خودکار  را  فرایندهایی  کنید  سعی  که  است  این  نکته  اولین 

از شما آدرس دفتر یا  اگر هر روز 100 نفر تماس می گیرند و  وقت گیر است. مثا 

شماره حسابتان را می خواهند، این موضوع یک فرایند تکراری و وقت گیر است، 

بهتر است این فرایندها را تا جای ممکن خودکار کنید.

است.  فرایندها  خودکارسازی  در  بزرگ  کمک  یک  وب سایت  از  استفاده  مسلما 

وب سایت قدرتمند می تواند بخش عمده بازاریابی کسب وکار را خودکار کند؛ یعنی 

افراد با سرچ گوگل به سایت بیایند، پیشنهادهایی به آن ها داده شود، ایمیلشان 

مثال  این  ارسال شود.  اتوماتیک  به صورت  آن ها  برای  ایمیل هایی  و  گرفته شود 

ساده ای از خودکارسازی فرایندها است.

4.واکنشیسازیفرایندها
کارها،  انجام  برای  است  ممکن  که  جایی  تا  کسب وکار  در  که  است  این  منظور 

خودتان پیش قدم نشوید، بلکه از خریدار یا مشتری بخواهید اولین قدم را بردارد. 

مثا خریدار زنگ می زند و می خواهد تا لیست محصوالت را برای او ارسال کنید.

برای واکنشی کردن این فرایند می توانید لینکی در سایت قرار دهید، افراد عددی 

را به شماره پیامکی شما ارسال کنند تا لینک لیست محصوالت برای آن ها ارسال 

شود.

5.حذفزمانانتظار
بسیاری از فرایندها به نحوی است که باید طی مراحل طوالنی انجام شود، کافی 
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است در این فرایند طوالنی که شاید 10 روز طول بکشد اگر یک قدم با تاخیر مواجه 

شود، در نهایت آن فرایند بسیار طوالنی تر تمام می شود.

فرض کنید کارمندانی در محل کار دارید که گاهی چند ساعت یا چند روز بیکار 

هستند. زمانی که علت را می پرسید، می گویند باید کسی دیگر کار را تمام کند و 

بنابراین متوجه خواهید شد که در فرایندها  ادامه کار به ما واگذار شود،  سپس 

مشکلی به اسم »زمان انتظار« وجود دارد که باید بتوانید آن ها را حذف کنید.

6.سادهسازیفرایندها
بسیاری از فرایندهای کسب وکار توسط کارمندان انجام می شود. شاید کارمندان بر 

اثر یک تنبلی بسیار کوچک و برداشت اشتباه، کاری را انجام ندهند، همین موضوع 

باعث می شود که فرایندها خوب پیش نرود.

به حداقل  اشتباه  برداشت های  را در حدی ساده کنید که  فرایندها  باید  بنابراین 

برسد؛ یعنی خریدار برداشت اشتباهی نکند،  کارمندان برداشت اشتباهی از پروژه ها 

فکر شده  یا جمات  تصویری شود  مثا  بسیار ساده شود  فرایندها  وقتی  نکنند. 

باشد، در نتیجه برداشت های اشتباه کمتر می شود.

7.مستقلسازیفرایندها
اگر می خواهید به مسافرت و تفریح بپردازید تنها راه این است که حداقل فرایندهایی 

که دوره زمانی کوتاهی دارند دست شما نباشد.

انجام  نباید توسط شما  انجام شود به هیچ وجه  باید  روز  فرایندهایی که هر  مثا 

شود. اگر فرایندهایی که هر هفته باید انجام شود، دست شما باشد یعنی مسافرتی 

بیشتر از یک هفته نمی توانید بروید.
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بنابراین بهتر است مرتب یک هدف بگذارید تا فرایندها با دوره زمانی طوالنی تر 

را خودتان انتخاب کنید و هیچ کار حساس با دوره زمانی کوتاه را برای خودتان 

انجام ندهید.
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