Бизнес стратегическо
консултиране

Бизнес стратегическо консултиране

На прага на втората индустриална
революция (така както я нарича Андрю
МакАфи и Ерик Бринджолфсън в едноименната им книга) компаниите са
изправени пред предизвикателството
да приемат, че технологиите са един
от двата най-ключови фактора за развитието им наред с този на управлението. Разбирането на смисъла за бизнеса
на така експлоатираното понятие в последните години „дигитална трансформация“ е в основата на всеки проект
по бизнес стратегическо консултиране.
Проучвания на университета в Харвард
показват, че много малък процент



МОДЕРНА
РАБОТНА СРЕДА



БИЗНЕС
ПРИЛОЖЕНИЯ



СОФТУЕР
И ИНФРАСТРУКТУРА
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ДАННИ И ИЗКУСТВЕН
ИНТЕЛЕКТ

от съвременните компании са готови
за тази втора индустриална революция
анализирайки големи компании от различни сектори и определят тези, които
използват дигиталните технологии
като „Digital masters“.

2. Без значение от вида и географското
местоположение бизнесите ще станат
много по-дигитализирани в бъдеще.
Тенденцията е неизбежна и правилният
момент да започнете да се стремите
към „Digital Master“ е сега.

Какви са ползите от
извършването на дигитална
трансформация?

Какво показват анализите
на експертите в областа?

1.„Digital Masters“ изпреварват своите
конкуренти като статистиката показва 26% по-високи печалби от средните
за сектора, както и 9% по-голям оборот
при съществуващия капацитет.





Единственият ефективен начин за дигитална трансформация е отгоре надолу
– от висшия мениджмънт посредством
световно утвърдена методология.













ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ

АНГАЖИРАНЕ
НА КЛИЕНТИ

ОПТИМИЗИРАНЕ
НА ОПЕРАЦИИ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ
НА ПРОДУКТИ

В какво се изразява
т.нар. Digital Mastery?

Дигитални възможности

Инвестициите в дигитализация са
неизбежни, но не могат да изведат
компанията напред без непрекъснато
управление на процесите, свързани
с това. Така се заключават два основни
определящи фактора за степента на
дигитална зрялост, а именно – внедрени
технологии и умението за управлението
им. Практиката показва, че това, което
инвестираш има значение до определен

момент, а как използваш тази инвестиция е ключът към успеха. Лидерството
е това, което превръща технологиите
в трансформация. Именно затова тя
трябва да бъде налагана отгоре надолу,
за да бъде определена посоката, да бъде
следена визията, чрез овластяване
на служителите и трансформиране
на вътрешните бизнес процеси.

МОДЕРНИСТИ

ДИГИТАЛНИ МАСТЪРИ

• Много съвременни цифрови функции (напр. социални
мрежи, мобилни приложения) в отделни направления
• Без обширна визия
• Неразвита координация
• Дигитална култура може да съществува
в отделни направления

• Много обширна дигитална визия
• Отлично управление между направленията
• Много дигитални инициативи, които генерират
бизнес стойност по измерими начини
• Силна дигитална култура

НАЧИНАЕЩИ

КОНСЕРВАТИВНИ

• Управление, скептично настроено към бизнес
стойността на съвременните дигитални технологии
• Може да извършва някои експерименти
• Незряла дигитална култура

• Обширна дигитална визия, но може би недоразвита
• Малко съвременни дигитални функции, въпреки че
традиционните такива може да са добре развити
• Силно дигитално управление между направленията
• Активни стъпки към изграждане на дигитални
умения и култура

Организационни възможности
• Начинаещите често намират оправ-

• Модернистите са едни от първите

• Консервативните са твърде пред-

дание в правните регулации и чакат
да видят примери на някой, който
вече се е престрашил да го направи.

и инвестират в последен писък на технологиите, но без да променят това,
което седи зад тях. По този начин не
съумяват да извлекат максимума от
инвестицията. често имплементирайки
много различни съвременни технологии
без ясна визия за техния принос в конкретните процеси на компанията

пазливи и са концентрирани върху това
всяка дигитална инвестиция да е добре
обмислена и координирана. В стремежа
си да не допуснат грешка, която да им
коства време и средства те не успяват
да постигнат напредък.
• Дигиталните мастъри (Digital Masters)
са на върха и при двата показателя,
което ги извежда напред с финансови
резултати пред всички останали.
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Предимството на Дигиталните
мастъри се вижда ясно и по отношение
на печалба и по отношение на оборот.
Печалбата е с 26% повече, а оборота
с 9% ръст.
Тези, които влагат повече лидерски
умения имат по-добра печалба, докато
тези с по-добри дигитални способности
генерират повече оборот от наличните
им активи. Безспорно предимството да
си „Digital Master“ e голямо. Тенденцията
за различните нива донякъде е свързана
все пак и с различните сектори. В някои
от тях процесът тече доста по-отдавна, при други предметът на дейност изисква по-голяма предпазливост. Затова
логичният въпрос е:

Индикатори:
• Мраж на приходите преди
лихви и данъци
• Марж на нетната печалба

Доходност
МОДЕРНИСТИТЕ

ДИГИТАЛНИТЕ МАСТЪРИ

-11%

+26%

-24%

+9%

НАЧИНАЕЩИТЕ

КОНСЕРВАТИВНИТЕ

Ефективност на генерирането
на приходи

Индикатори:
• Приход/служител
• Оборот на дълготрайните
активи

МОДЕРНИСТИТЕ

ДИГИТАЛНИТЕ МАСТЪРИ

+6%

+9%

-4%

-10%

НАЧИНАЕЩИТЕ

КОНСЕРВАТИВНИТЕ

Твърдения, на които практиката отговаря:
Ако компанията се намира в индустрия,
в която трябва да догонва нивото, за
да бъде в крак с нея, то значи е необходим по-бърз темп. Но в случай, че секторът ти е по-скоро с профил на начинаещ
може би ще се изкушиш да изчакаш,
да следиш конкуренцията и да бъдеш
бърз последовател. Няма как да си бърз
последовател в дигиталното съвършенство освен ако вече не си там. Може
да си помислиш, че ако твоята индустрия не е в квадранта на дигиталния
мастър, то можеш да грабнеш възможноста и да изпревариш останалите.
Всички тези твърдения в по-малка или
по-голяма степен са грешни, тъй като
както е видно от таблицата с резултати от проучване, във всеки сектор има
поне един дигитален мастър, а това би
трябвало да подтиква към действие.

Дигитални мастъри
по индустрии
МОДЕРНИСТИТЕ

ДИГИТАЛНИТЕ МАСТЪРИ
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НАЧИНАЕЩИТЕ

1

Високи технологии

2

Банков сектор

3

Застрахователен сектор

33%

4

Туризъм

31%

5

Телекомуникации

6

Магазинни вериги

7

Бързооборотни стоки

8

Комунални услуги

9

Производство

10

Фармация

КОНСЕРВАТИВНИТЕ

38%

25%
23%

35%

48%

30%

26%
17%

Дигиталните мастъри

26%

28%
40%

17%

4%

17%

16%

20%

21%

50%

17%

24%

19%

13%

19%

26%

17%

23%

33%

30%

7%

21%

32%
20%

17%
43%

Консервативните

20%
45%
33%

Модернистите

Начинаещите

Развитие на дигиталните
способности

Трансформирането на клиетските преживявания е сърцето на
дигиталната трансформация.
Дигитализацията има три направления – по отношение на клиентските преживявания, оперативни
процеси и бизнес модели.

Постигането му обаче изисква ясна
и осъзната концепция и задълбочено
проучване на очакванията на клиентите. Необходима е обратна връзка от
клиентите с различни средства и под
различни форми и въвеждане на нови
начини за контакт с тях, адекватен на
техния профил. Следвайки своя собствена маркетингова стратегия , насочена
към двадесет годишните компанията
Burberry "яхва дигиталното цунами" и
по този начин влиза две поредни години
(2013-2014) като номер едно в класация
за моден бранд “digital IQ”.

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ

Създаването на клиентските
преживявания в посока отвън
навътре


КЛИЕНТСКИ
ПРЕЖИВЯВАНИЯ



ОПЕРАТИВНИ
ПРОЦЕСИ
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БИЗНЕС
МОДЕЛИ

Дигиталните мастъри използват технологиите като не заменят старото с
новото, а обогатяват комуникацията
с клиента като я превръщат в преживяване. Иновацията не идва от противопоставяне на новото на старото.
Това може да стане възможно само ако
едновременно бъде разбрано клиентското поведение и организационните
изисквания. Участието на клиентите в
процесите на компанията по подобрение на продуктите и услугите е успешен
подход не само с цел да бъде отразено
като коректив, но и за засилване на
връзката с тях.

Възползване от силата
на основните операции

Изграждане на оперативно
предимство
Предимството пред конкуренцията не
би могло да се състои само в използването на дигитална технология, но
последната би могла да бъде добра за
преосмисляне на организационните процеси. Ако успеете да яхнете вълната
на претрансформиране на процесите,
можете да създадете оперативно
предимство, което трудно някой може
да изкопира.
Някои компании се фокусират върху
осъществяване на контрол, докато
други чупят стереотипа на парадокса –
контрол и иновации в едно.

Редизайн на бизнес модели
Създаване на нов бизнес модел за бизнеса е възможно да изисква съществена
промяна на това какво продаваш, как го
продаваш или как правиш пари от това.
Каквато и да е индустрията ви трябва
да сте готови да преосмисляте текущия си бизнес модел. В противен случай
някой друг ще го направи.
Има 5 различни подхода за премоделиране на дигиталните технологии.
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1

Промяна в индустриите,
което представлява откликване на съвършено новите
потребности.

2

Подмяна на услугите и
продуктите с други, когато
стават директно заместими
от нов дигитален вариант.

3

Създаване на нови дигитални
бизнес продукти и услуги, които създават допълнителен
приход.

4

5

Преконфигуриране на
стойноста на моделите за
доставка. Наново конфигуриране на продукти и услуги и
данни, така че да се промени
начина, по който една компания участва във т.нар. „value
chain“.

Преосмисляне на добавената
стойност. Използване на
нови дигитални възможности
за посрещане на нуждите на
клиентите – нови и съществуващи.

Изграждане на лидерски
умения / възможности

Предизвикателствата, които
ви помагаме да посрещнете по
време на пътешествието, наречено дигитална трансформация

Предпоставка за добро начало на промяната е създаването на дигитална визия,
която от най-високите нива в компанията да се спусне към по-ниските. Това
е и единственият истински работещ
вариант при реализиране на значителни
промени.

Как ние ви помагаме да изградите дигиталната си визия

1

2

3
8

Запознаваме ви с най-новите дигитални практики,
които биха могли да бъдат
възможност или заплаха
за вашата индустрия или
компания.

Идентифицираме
bottlenecks* или headaches*
в компанията ви, които са
резултат от стари технологии и търсим решение
на проблема чрез дигитални технологии.

Определяне кои стратегически цели ще останат
стойностни в дигиталната ера
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Помагаме ви да изградите
завладяваща и трансформираща дигитална визия

Безспорно залагането на ясни цели, очаквания, които да комуникират с визията
са задължително условие за постигането
на по-добри резултати. Последните пряко
зависят от управлението на процеса
по трансформация чрез:
• Свързаност в организацията –
използването на дигитални технологии,
за да бъде възможно всеки един от тях
да се включи и да съдейства.
• Насърчаване на отворени разговори
за целите на стратегическия диалог,
в който всеки да има възможност да
играе роля в подобряване на визията.
• Crowdsource* – използване на отворената ангажираност за съвместно намиране
на решения.

Комуникацията между
ИТ и бизнес лидерите

5

6

Създаваме заедно с вас
достатъчно конкретна
дигитална визия, която
да дава насока на служителите и същевременно
да им дава гъвкавоста да
надграждат над нея.

Визията трябва да определя едновременно намерението и изхода

Постигането на digital mastery изисква
обединяване на усилията на представителите на бизнеса и ИТ екипите чрез
конструктивен диалог в процеса на трансформацията. Необходимо е и взаимно
уважение и доверие, силна връзка между
двете страни, което да допринесе за обединяване на знанията за продукти, клиенти, технически и организационни познания.
В много компании именно комуникацията
между тези две звена изглежда по-скоро
като неуспешен брак отколкото като
гладко функциониращо партньорство.

Когато лидерството по отношение на технологиите е слабо,
всичко се превръща в една много
рискова битка.
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Истинският принос
на дигиталната трансформация
идва не от първоначалната инвестиция,
а от продължителното по-нататъшно
усилие за разгръщане на възможностите
да увеличат приходите, да намалят разходите
или да допринесат по друг начин. Първоначалните инвестиции са основата, върху
която се надграждат допълнителни
стратегически инвестиции.

Компас за пътешествието наречено
„Дигитална трансформация“

Дигиталната трансформация не е
линеен процес и включва стартиране на
различни дигитални инициативи. Необходимо е изграждане на умения в различни
области и многократно пренасочване на
усилията. В помощ може да ви бъде дигиталния компас, който включва 4 части
на пътешествието:
• Създаване на рамката на дигиталното предизвикателство чрез анализ
на дигитални възможности и заплахи,
с които да се запознаят най-високите
нива на мениджмънт.

1

Изградете съзнание

7

Дайте знак
за вашите амбиции

2

Определете отправна
точка

8

Спечелете правото
да ангажирате

3

Изградете визия
и привлечете
най-добрия състав

9

Установете ново
поведение и развийте
култура

4

Преведете вашата
визия в действие

10

Изградете фундаментални
умения

5

Изградете
управлението си

11

Съобразете поощрения
и награди

6

Финансиране
на трансформацията

12

Измерете, проследете
и променете

• Фокусиране върху инвестицията изисква превръщане на визията в конкретен
екшън план.
• Мобилизиране на организацията, което включва подготвяне на организацията, заявяване на амбициите на организацията и необходимите им промени.
Необходимо е създаването на движеща
сила, която да създаде нова организация,
основа за фирмена култура.
• Поддържане на промяната. Това включва изграждане на необходимите основни
умения за преодоляване на традиционните организационни бариери. Неразделна част са също така мониторинг и
измерване на прогреса на промяната и
коригиране, където е необходимо.
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Създаване на рамка
за дигиталната промяна
Преодоляването на инерцията изисква
познаване на предизвикателството, което
включва да познаваш къде започваш и да
решиш докъде можеш да стигнеш. Създаването на двигателна сила за дигитална
трансформация включва отношение към
следните три неща в процеса:
Изграждане на отношение
сред топ мениджмънта за възможностите и заплахите от внедряване на дигитални технологии.
Определяне на началната точка.
За тази цел трябва да си зададете
следните въпроси: Какво е нивото
на зрялост на дигиталните компетенции? Кои текущи стратегически активи ще ви помогнат да
ускорите процеса? Дали настоящия ви бизнес модел може да бъде
предизвикан дигитално?
Създаване на споделена визия
за дигиталното бъдеще
на компанията
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ПРОВЕЖДАНЕ
НА УСТОЙЧИВА
ДИГИТАЛНА
ТРАНСФОРМАЦИЯ

ФОКУСИРАНЕ
НА ИНВЕСТИЦИЯТА

МОБИЛИЗИРАНЕ
НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

1

Изградете съзнание

2

Определете отправна точка

3

Изградете визия и привличете
най-добрия състав
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ТА
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ДИ
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Фокусиране на инвестицията
Фокусиране на инвестицията е там където започва истинския план за реализация на
трансформацията, тъй като той включва
ангажирането на реални хора и влагането
на реални средства. Изследвания показват,
че много компании се борят да превърнат
визията в реалност. Фокусирането изисква
управление на следните дейности:

ТА
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ВЕ
СТ
ИЦ

6

Финансиране на трансформацията. Подготвили ли сте балансирано портфолио от дигитални
инвестиции?

4

Преведете вашата
визия в действие

5

Изградете управлението си

6

Финансиране
на трансформацията

ИН

Създаване на управленски механизми за насочване на трансформацията

4

5

МОБИЛИЗИРАНЕ
НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

5

12

Превръщане на визията в активности в т.ч. Превръщане на
дигиталната визия в стратегически цели. Превод на приоритетите
на дигиталната трансформация в
карта за реализиране.

СЪЗДАВАНЕ
НА РАМКА
ЗА ДИГИТАЛНАТА
ПРОМЯНА

6

4

ПРОВЕЖДАНЕ
НА УСТОЙЧИВА
ДИГИТАЛНА
ТРАНСФОРМАЦИЯ

ФО
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Мобилизиране на организацията
Програмите, които предвиждат значителни промени могат да успеят само при
условие че лидерите успеят да ангажират
служителите и да ги мобилизират да чувстват в начинанието. За да се случи това
трябва да си зададете следните въпроси:

7

Дайте знак
за вашите амбиции

8
А

8

Спечелете правото
да ангажирате

9

Установете ново поведение
и развийте култура

Провеждане на устойчива
дигитална трансформация

Съобразяване на поощренията
с целите на трансформацията.

12

Измерване, наблюдение и промяна
на процесите. Имате ли управленски процес, който да ви дава възможност за измерване и наблюдение на напредъка на дигиталната
трансформация?
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Изграждане на основни възможности. Имате ли план за драстично
увеличение на дигиталните компетенции в организацията? Имате
ли силни отношения между ИТ и
бизнеса?
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Това, което със сигурност можем да научим
от т.нар. digital masters е, че за да бъдете
едни от тях трябва да поемете предизвикателството да излезете от зоната си
на комфорт и да търсите винаги нови възможности. За да бъдат трансформациите
устойчиви трябва да си зададете няколко
въпроса по отношение на:

10

ОР

11

Задали ли сте нова тендеция на поведение по отношение на фирмената култура и новите дигитални
технологии? Създаването на фирмена програма за отговаряне на
тези въпроси ще увеличи значително шансовете за успех на усилията
ви за дигитална трансформация.

9

9

ФОКУСИРАНЕ
НА ИНВЕСТИЦИЯТА

7

Създали ли сте ангажираност
посредством план за действие с
отговорници за взимане на колективни решения?

Н

8

Е

Достатъчно ясно ли сте оповестили амбициите и ползите от
дигиталната трансформация?

Н
РА
ЗИ
ЛИ
БИ
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СЪЗДАВАНЕ
НА РАМКА
ЗА ДИГИТАЛНАТА
ПРОМЯНА

ПРОВЕЖДАНЕ
НА УСТОЙЧИВА
ДИГИТАЛНА
ТРАНСФОРМАЦИЯ

МОБИЛИЗИРАНЕ
НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

10

Изградете фундаментални умения

11

Съобразете поощрения и награди

12

Измерете, проследете и променете

СЪЗДАВАНЕ
НА РАМКА
ЗА ДИГИТАЛНАТА
ПРОМЯНА

ФОКУСИРАНЕ
НА ИНВЕСТИЦИЯТА

Отговорете на всеки въпрос, използвайки скалата от 1 до 7,
където 1=абсолютно несъгласен; 4=неутрален; 7=абсолютно
съгласен, и тогава сумирайте Вашия показател за дигитални умения
Използваме дигиталнитехнологии (като аналитични средства, социални медии,
мобилни и вградени устройства), за да разберем по-добре нашите клиенти.
Ние използваме дигитални канали (като онлайн, социални медии и мобилни
устройства) за да маркетираме нашите продукти и услуги.
Ние продаваме нашите продукти и услуги през дигитални канали.

Ние използваме дигитални канали, за да доставяме услуги на клиента.

Технологията ни позволява да свързваме обратната клиентска връзка
и оперативните дейност по нови начини.
Нашите основни процеси са автоматизирани.

Имаме интегриран поглед върху основните операции и информацията за клиента.

Използваме аналитични средства, за да взимаме по-добри оперативни решения.

Използваме дигитални технологии, за да повишим производителността
или да добавим стойност към нашите продукти и услуги.
Стартирахме нови бизнес модели, базирани на дигиталните технологии.

Общ резултат
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Резултат

Отговорете на всеки въпрос, използвайки скалата от 1 до 7,
където 1=абсолютно несъгласен; 4=неутрален; 7=абсолютно
съгласен, и тогава сумирайте Вашия показател за лидерски умения
Старшите ръководители имат визия за трансформация към дигиталното
бъдеще на нашата компания.
Старшите ръководители и средния ръководен състав споделят обща визия
за дигиталната трансформация.
Има възможност за всеки от фирмата да вземе участие в разговори
за дигиталната трансформация.
Фирмата промотира дигитални инициативи и се стреми към необходимите
културни промени за цифрова трансформация.
Фирмата инвестира в необходимите гигитални умения.

Дигиталните инициативи се координират в направления като функции или региони.

Ролите и отговорностите за управление на дигиталните инициативи
са вече определени.
Дигиталните инициативи се оценяват чрез общ набор от ключови показатели
за изпълнение.
IT и бизнес лидерите работят заедно като партньори.

Ефективността на IT отдела отговаря на нуждите на компанията.

Общ резултат
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Резултат

За „РИСК Елекроник“

Технологиите –
безкрайният агитатор
в света на бизнеса
Ролята на технологиите като безкраен
агитатор не само ще продължи, но и ще
се увеличава. След 5 години технологиите ще
бъдат около 10 пъти по-мощни от днес на същата
цена. След 10 години увеличението ще бъде 100
пъти повече. Влизането в тон на организацията
с темпа на трансформацията ще става все
по-трудно, освен ако не са развили вече уменията
на Digital Masters. Добрите новини са, че технологиите, които правят възможна дигиталната
трансформация са вече на хоризонта.
Те ще продължават да преобразяват
из основи клиентския опит и оперативната работа.

РИСК Електроник е една от
първите ИТ компании в България.
Зад нейното име стои стратегически подход в консултирането
и инновационен в създаването
на ИТ решения, инфраструктури
и цялостни бизнес процеси.
Като водещ системен интегратор ние сме установили
процеси и структури, необходими
за поддържане на специфичните
нужди на нашите клиенти в цялата
страна. Изградили сме и поддържаме мрежа от 28 центъра с над 60
човека екип.
Деловите ни взаимотношения
се характеризират с индивидуален
подход към всеки един от нашите
кленти и партньори.

Контакти
РИСК Електроник ООД
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg
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