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 فری ابوالحسن تالیف:

 ای شدن قابلیت شبکهکه  یزیشود و هر چیم یجیتالی، دقابلیت دیجیتالی شدن داشته باشدکه  یزیهر چ

 شود. یم ، شبکهداشته باشد

 کند.یصدق م یکسانطور ها و محصوالت بهین، ماشورد افرادامر در م ینا 

 ایشبکه یهادستگاه ینهمه ا یراشود، زیم یلتبد یدکننده تولیینعامل تع یکبه  یایندهافزار به طور فزانرم 

 شوند. یلو تحل یه، پردازش و تجزیرهذخ یدبا یجیتالد یهاکنترل شوند و تمام داده یدبا

 فضای ابریافزار در رمو ن شوند "یافزارنرم یهاشرکت " یدبا یزن یموفق امروز یهاشرکت ینبنابرا 

  کند.یم یزندگ

 است. یضرور هارشد شرکت یبرا یجیتالد تحولاست: در حال حاضر  واضحقطعا  لهأمس یک 

 دارد.  دیجیتالی شدن موفقبه  یبستگ کشور یندهآ رونق 

 یکس أدر رکه ها آن )هم مدیران یبرا دیجیتال تحولاست که  موضوع ینا یبررس کتاب ینهدف ا 

  .دارد ییچه معنا (قرار دارند قدیمیشرکت  یکس أدر رکه ها آن هم قرار دارند یسسأت شرکت تازه

 تحول دیجیتال می بریم: زمینه موضوع در 3در این کتاب پی به اهمیت 

 استلزام ایک  یجیتالتحول د

 سب و کار یفعل یهامدلبه تجدید نظر در شدن ما را مجبور  یجیتالید در آن و ایجاد تغییراتی  خود ک

 کند. یجادا یو مخرب یدکامالً جد یکردهایتواند رویمنیز شدن  یجیتالیاما دکند. می



 تمرکز مداوم بر ارزش  ،مش  تره هس  تنددر آن  یکدیگرموفق با  نوپای یهااز ش  رکت یاریچه بس  آن

شتر ستفاده از  یم ست که به آن یافزاربرتر نرم هایفرمپلتو ا شتر یعسر یلیدهد خیها امکان ما  یم

 را جذب کنند.  یادیز یاربس

 است که  گونهیناAirbnb دهنده هتل شرکت ارائه ینترنفره به بزرگ یکتخت  یک حتی بدون داشتن

 د.ونش یلتبد یشرکت تاکس ینتربه بزرگ یهنقل یلهوس یک حتی بدون داشتن Uberو 

 یستاطالعات ن یورآمسئله فن یکصرفاً ی شدن یجیتالد. 

 است. حیاتیتجارت مهم و  یبرا ییکاز نظر استراتژ دیجیتالی شدن 

 دارد یازبه ابر ن یجیتالحول دت

 مهم هستند. یدجد یندهایمحصوالت و فرآ یهنگام معرف یسرعت و چابک 

 امر است.  ینا یبرا یورآفن یمبنا یابر رایانش 

  سازد.یرا ممکن م یجیتالیعصر د یندر ا یازمورد ن یبه سرعت باال یابیدستابر 

 کند.یتر میمنو ا یرترپذ، انعطافتریعالزم را سر یهایسسرو ابر 

 ستند، ز ضروری، یکپارچه اطالعات و ارتباطات یآوردهندگان فنارائه وجود به هر  یابر یانشرا یراه

 دارد. یازن "ارافزنرم"و  "افزارسخت"دو اساس 

 دارد یازبه اعتماد ن یجیتالحول دت

 است.  یاتیله حأمس ینا یها براحساس به داده یکردرو یک 

 هستند.  یجیتالها، مواد خام اقتصاد دداده 

 ها استفاده آن یهنه عل و مردم یها به طور موثر براو از آن یمرا مهار کن شدهیرآوجمع یهاداده انبوه یدما با

 باشد. یاصل یتاولو ارههمو یدداده و حفاظت از داده با یتامن ینبنابرا. یمکن

 دهد، یارائه م هاشرکتیجیتال در تحول د شروع یرا در مورد چگونگ یمختلف یهاینشکتاب ب ینا 

 شود. یارائه مرد در تحول دیجیتال دا یلپتانس یزانچه م ابر کهاین مهم هستند و یاربس یتموفق یکه برا 

  ییو اروپا یآلمان یهاشرکتاز  ناموفق مدلهای و و پیشرو در تحول دیجیتال موفق یعمل یهانمونهو 

 را بیان می کند.


