نظام قياس و متابعة األداء للمؤسسات
Enterprise Performance Management System
IT Department (Example)

Organization Unit

Advance Business
Management Practices

Strategic Axis Level
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Capabilities to Foster
Collaboration

Strategic Objectives Level

Add Collaborative feature to
Major IT Business Processes
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Deploy an early alert systems

KPI Level
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A
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B
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Infrastructure

Develop at least 10
Notification for Process
C

يتميز النظام بالسهولة و المرونة و السرعة في قياس األداء إلجمالى المؤسسة او الى وحدة على حده مما يساعد المديرين التنفيذيين من
مراقبة و معرفة مواضع الخلل و الوصول الي السبب الجذرى لهذا الخلل بسرعة و كفائة و ذلك عن طريق خطوتين أساسيتين :

الخطوة األولى  :بناء الهيكل التنظيمي للمؤسسة
 -1قم ببناء و تعريف الهيكل التنظيمي للمؤسسة عن طريق
واجهة المستخدم التخطيطية

Step 1 : Build Your Organization Hieratical Structure
1- Build and Define Your Organization Structure
through Graphical User Interface

يقوم النظام بعرض خريطة الهيكل التنظيمى للمؤسسة مع عرض النسبة المئوية الداء كل وحدة إدارية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة

الخطوة الثانية  :بناء الهيكل االستراتيجي لوحدات المؤسسة

Step 2 : Build Your Strategic Objectives Diagram

و يتكون الهيكل االستراتيجى من التالي بالترتيب من األعلى و االشمل الى األدنى و األخص :
المحاور االستراتيجية – تظهر في المخطط اسفله بالخلفية ذات اللون األخضر
األهداف االستراتيجية  -تظهر في المخطط اسفله بالخلفية ذات اللون الوردى
البرامج التنفيذية  -تظهر في المخطط اسفله بالخلفية ذات اللون األصفر
مؤشرات األداء الخاصة بالبرامج التنفيذية – يتم إدخال مؤشرات األداء بالنظام و يقوم النظام بحساب األداء اتوماتيكيا بناءا على القيم الفعلية لكل مؤشر على حده
يتميز النظام بالمرونة في بناء الهيكل االستراتيجي حيث يمكنك بناء هيكل استراتيجي موحد لكل الوحدات اإلدارية بالمؤسسة او لمجموعة من الوحدات اإلدارية
او بناء هيكل استراتيجي مستقل لكل وحدة على حدة

الوحدات المختلفة بالنظام

