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Bsc Designer  ای ابزار یک نرم افزار مدیریت عملکرد می باشد .با توجه به مطاالعات و نظر سنجی های انجام شده ساالنه

 ریزی و اجرای کسب و کار می باشد. همچنان یکی از محبوب ترین ابزار ها برای برنامه

های باشد. با کمک این برنامه قابلیت خلق بهترین نقشههای استراتژیک میهسته اصلی کارت امتیازی متوازن نقشه

را  و همچنین ایجاد شاخص های عملکردی  تلفاستراتژیکی، نمایش اهداف کاری خود و رابطه علت و معلولی بین عناصر مخ

در .آموزش خواهیم داد را در ابتدا مباحث مربوط به ایجاد شاخص های عملکردی به صورت دستی و خودکار.خواهید داشت

 های مربوط به نرم افزار می پردازیم.ادامه به مباحث ایجاد نقشه استراتژی و همچنین گزارش گیری 

 

 یایجاد شاخص های عملکرد

 

و بسیاری از کسب و کارها وابستگی شاخص های عملکردی مبحث بسیار مهمی در کارت های امتیازی متوازن می باشد . 

 بسیار زیادی با شاخص های عملکردی دارند . کارت های امتیازی متوازن معموال از دو بخش تشکیل شده اند :

 شه های استراتژی و .... می باشد.بخش مدیریت :این بخش شامل عملیات اهداف کسب و کار و نق-1

 اندازه گیری : این بخش شامل اندازه گیری شاخص ها می باشد .-2

شما می توانید بخش اندازه گیری را مشاهده نمائید.شما می توانید قسمت  KPIsو در بخش  BSC Designerافزار  در نرم

 (:1های زیر را در این بخش مشاهده نمائید)تصویر 

 ردی همراه با آمار و ارقامشاخص های عملک 

 پنلی برای ویرایش تنظیمات یک شاخص 

  تعدادی نمودار مربوط به شاخص 
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 KPIs: بخش 1تصویر 

 

 

 ایجاد یک شاخص جدید 

 

روی گزینه  2کارت های امتیازی متوازن با مبحث شاخص ها آغاز می شوند .برای ایجاد یک شاخص جدید همانند تصویر 

New indicator ر ابزار روی نواtoolbar .کلیک نمائید 

 
 

  New indicator: گزینه  2تصویر 

 

 انجام دهید : BSC Designerشما به راحتی می توانید عملیات زیر را در ارتباط با مباحث شاخص ها در نرم افزار 

 

 KPIحرکت شاخص ها در درخت 

 تغییر نام شاخص 

 تغییر آیکون مربوط به شاخص

 اضافه کردن توضیحات 

 ختصاص یک شخص مسئول به شاخصا
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 اضافه کردن یک طرح خاص 

 مشخص کردن فاصله به روز رسانی های مورد نیاز 

(3ویر )تصاگر روی شاخص کلیک نمایئد در پائین قسمت نرم افزار پنلی برای تنظیمات شاخص ها  مشاهده خواهید کرد.  

 

 :پنل تنظیمات شاخص 3تصویر 

 

 توضیح خواهیم داد: در ادامه  قسمت های این پنل را

Value . این فیلد وضعیت فعلی شاخص ها را نمایش می دهد: 

ارزش شاخص ها وابسته به زمان می باشد .یک تاریخ را از تقویم سمت راست انتخاب نمائید و یک مقدار جدید برای فیلد 

value نمائید. شاخص ها را مشاهده ,انتخاب نمایئید .همچنین شما می توانید با انتخاب تاریخ 

اکثر شاخص ها به صورت ماهانه و سه ماهه بروز رسانی می شوند .برای تغییر این تاریخ بروز رسانی ها مراحل ذیل را دنبال 

 نمائید :

 ( 4را از  قسمت پایین نرم افزار  انتخاب نمائید.)تصویر   Intiativesگزینه  -1
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انتخاب گزینه – 4تصویر  Intiatives   

 (5را برای انتخاب این بازه انتخاب  نمائید)تصویر  Update intervalسپس گزینه  -2

 

 
 

: انتخاب گزینه  5تصویر   Update interval 

برای انتخاب بازه های بروزرسانی تاریخ باز خواهند  6پنجره ای همانند تصویر  Update intervalپس از انتخاب گزینه -3

 (.6شد )تصویر 
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بروز رسانی تاریخ: انتخاب بازه های  6تصویر   

 

 ( 7وجو دارد .)تصویر  KPI Data Sourceگزینه ای با نام  , Valueدرست در کنار گزینه 

 

 KPI Data Sourceانتخاب گزینه – 7تصویر 

 برای شاخص استفاده نمائید : 1.توسط این گزینه شما می توانید یک منبع داده

نرم افزار اکسل و یا حتی از دیگر پروژه های مربوط به کارت امتیازی متوازن وارد این داده ها  می توانند از یک پایگاه داده یا از 

 شود .حتی این داده ها می توانند به صورت محاسبه شده وارد شوند.

  

 

 حداکثر و عملکرد  ,تعیین حداقل

ها را مشخص کرد .این برای محاسبه عملکرد و پیشرفت شاخص ها باید محدوده مقادیر شاخص  ,  Valueپس از تعیین فیلد 

به  Maxو  Baseline , Target , Minمی باشد .قیلد های یا نقطه شروع و نقطه نهایی  حداکثر  , محدوده شامل حداقل

 (8حداقل و حداکثر مقادیر شاخص ها می باشد .)تصویر  ,نقطه نهایی  ,ترتیب مشخص کننده نقطه شروع 

 

 

                                                 
1 data source 
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  : تعیین محدوده مقادیر شاخص ها8تصویر 

 نمایش داده می شود . kPIنتیجه این محاسبات در درخت 

برای یک کسب و کار بد تعداد حداقل در هفته می تواند شامل اعدد صفر باشد .این حالت ممکن است زمانی که هیچ تولیدی 

وابسته به کسب و  داشته باشد .که این اعداد 33انجام نشود رخ دهد .برای یک کسب و کار موفق این پارامتر می تواند مقدار 

 کار یک سازمان و معیارهای اندازه گیری شاخص ها دارد.

 

در شرایط کسب و کار واقعی یک مدیر انتظار رشد ناگهانی را برای رسیدن به هدف را ندارد .معموال این پیشرفت به صورت 

رسید.این نحوه پیشرفت را می تدریجی رخ می دهد.به عنوان مثال یک شرکت پس از شش ماه به نتیجه دلخواه خود خواهد 

 (.9وجود دارد)تصویر   Targetمشخص نمائید. این گزینه در کنار گزینه  Target Wizardتوان در قسمت 

 

 Target Wizard: گزینه  9تصویر 

 

  

هدف یک  وجود دارد که وظیفه این ابزار نحوه پیشرفت پروژه ها می باشد . عنوان مثال optimizationگزینه دیگری با نام 

مدیر اندازه گیری زمان پاسخ برای پشتیبانی از مشتری می باشد .هدف نهایی مدیر کاهش این زمان تعریف شده است.به دلیل 

 انتخاب شود .  10همانند تصویر  Minimize value linearlyخطی بودن این کاهش باید پارامتر 
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 Minimize value linearly: انتخاب گزینه  10تصویر 

 

 

 نتخاب واحد اندازه گیریا

 

شاخص ها وجود دارد .به عنوان مثال واحد یک شاخص می تواند بر حسب ساعت تعریف واحد های مختلفی برای اندازه گیری 

(البته در این قسمت می توان واحد اندازه 11استفاده کرد .)تصویر  Measureشود .برای تعریف این واحد ها باید از گزینه 

 تعریف کرد.گیری های جدیدی 

 

 
 

: پارامترهای گزینه  11تصویر  Measure 

 

 ایجاد اهمیت برای شاخص

 

تعیین کرد.در  weightشاخص ها از نظر اهمیت با یکدیگر متفاوت می باشند .اهمیت شاخص ها را می توان در قسمت 

 ( 12)تصویر وزن شاخص مشخص می شود . weightقسمت 
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 weight:پارامتر های مربوط به  12تصویر 

 

 

رفته و  Fileاین امکان در برنامه وجود دارد که محدوده وزن شاخص ها راتعیین کرد .برای این منظور باید به سراغ منوی 

می توانید  Max Weightپنجره ظاهر شده و قسمت   Mainرا انتخاب نمائید. در بخش  Document Propertiesگزینه  

 ( 13ویر حداکثر وزن شاخص ها را مشخص نمائید.)تص

 

 
 

:انتخاب حداکثر وزن 13تصویر   
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 نادیده گرفتن یک شاخص 

 

شرکت می نمایند.اما این امکان در نرم افزار وجود دارد که در محاسبه عملکرد  BSCتمامی شاخص ها در محاسبه عملکرد 

 Ignore inده و گزینه برخی از شاخص ها را در نظر نگریم.برای این منظور روی شاخص مورد نظر راست کلیک کر

formulas .14تصویر (را انتخاب نمائید) 

 

 

  Ignore in formulas: انتخاب گزینه  14تصویر 
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 طراحی کارت های امتیازی متوازن به صورت خودکار 

 

اندازه گیری میزان پیاده سازی استراتژی ها در هدف از کارت امتیازی متوازن ابتدایی اشاره شد  قسمت هایهمانطور که در 

 عمل می باشد .

می باشد که با طرح سواالتی شما را در انتخاب درست و ابزار اتوماتیکی  ,شامل یک ابزار قدرتمند  BSC Designerنرم افزار 

 شاخص ها و همچنین تبدیل اهداف کسب و کار  راهنمایی می نماید .

ضوح اهداف کسب و کار و همچنین شاخص های عملکردی را تعریف می نماید .این ابزار قدرتمند کارت های امتیازی به طور و

امکان ساخت نقشه استراتژی به صورت خودکار را دارا می باشد.این نقشه به ما نشان می دهد که کسب و کار در حال حاضر در 

 ن به کسب و کار مطلوب اید  انجام پذیرد .کجا قرار گرفته و قرار است به کجا برسد و چه نقشه هایی برای رسید

 طراحی کارت های امتیازی متوازن به صورت خودکار بسیار آسان می باشد.برای این منظور:

 را انتخاب نمایید . Balanced Scorecard Wizardگزینه  15را انتخاب کرده و سپس همانند تصویر Fileمنوی -1

 

 

 Balanced Scorecard Wizard: انتخاب گزینه 15تصویر 
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پنجره ساخت خودکار کارت امتیازی متوازن باز خواهد  , Balanced Scorecard Wizardپس از انتخاب گزینه  -2

مرحله می باشد که در این مراحل راهنمایی برای ساخت کارت های امتیازی انجام می دهد  7(این پنجره شامل 16شد.)تصویر 

وجود دارد که با کلیک روی  Practical introduction to Balanced Scorecard.در پایین این پنجره لینکی با نام 

 این گزینه اطالعات و راهنماهای بیشتری در ارتباط با این مراحل نمایش داده خواهد شد.

 

پنجره ساخت خودکار کارت های امتیازی متوازن : 16تصویر   

 

  گام اول :تعیین اهداف کسب و کار 2-1

یک ابزار قدرتمند برای رسیدن به اهداف کسب و کار می باشد .در مرحله اول باید این اهداف را  Bsc Designerنرم افزار 

یکی از اهدافی می باشد که می توان سازمانی به دنبال آن باشد.در این قسمت  "بهبود فروش "مشخص کرد.به عنوان مثال 

 نمائید. را انتخاب   Nextعنوان هدف ر ا مشخص کرده و سپس گزینه 
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 گام دوم :شناسایی راه حل های ممکن  2-2

در این قسمت باید راه حل های ممکن برای رسیدن به هدف مشخص شود.به عنوان مثال برای رسیدن به هدف بهبود فروش 

 (17)تصویر راه حل های پیدا کردن شرکا و یا کم کردن هزینه ها را پیش بینی کرد.

 

ی ممکن برای رسیدن به هدفوارد کردن راه حل ها -17تصویر  

 

 گام سوم :انتخاب شاخص های کلیدی عملکرد  3-2

به عنوان مثال در ارتباط با راه حل پیدا کردن شرکا در این قسمت باید برای هر راه حل ممکن معیار اندازه گیری تعیین کرد.

 (18معیار های ناحیه تحت پوشش و تعداد شرکا را نام برد.)تصویر 
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نتخاب شاخص های کلیدی عملکردا-18تصویر   

 

 گام چهارم: اختصاص شاخص ها به دسته های مناسب  : 4-2

هر شاخص مشخص شده در مرحله قبل باید در دسته مناسب خود قرار گیرد که در این مرحله این کار صورت می پذیرد .در 

تمامی شاخص ها در یک دسته به عنوان مثال این حالت ممکن است دو اشتباه رایج رخ دهد .یکی از این اشتباهات قرار دادن 

مالی است.دومی اشتباه این است که کاربری به ازای هر شاخص یک دسته بندی جدید ایجاد نماید .بهتر است ابتدا به دقت در 

ارتباط با تعلق هر یک از شاخص ها به دسته ها تحقیق انجام دهید و سپس از منوی کشویی این مرحله برای انتساب این 

 (11می باشد .) تصویر  BSCشاخص ها استفاده نمایید.به عنوان مثال پیدا کردن شرکا متعلق به دسته مالی 
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:اختصاص شاخص ها به دسته های مناسب  11تصویر   

 بررسی و ویرایش شاخص های عملکرد کلیدی -:گام پنجم  5-2

همچنین امکان حذف شاخص در این مرحله وجود دارد در این قسمت می توانید تصویر کلی از شاخص ها را مشاهده نمایید .

هر سطر از این جدول معرف یک شاخص می باشد .در صورت .استفاده نمایید Enabled.برای این منظور می توانید از ستون 

 را انتخاب نمایید . Noگزینه 23 رفته و همانند تصویر  Enabledحذف یک سطر روی ستون 
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حذف یک شاخص: 23تصویر   

 

 : گام ششم : وارد کردن داده ها 2 -6

 

به صورت خودکار  BSC Designerاگر شما تازه کار هستید بهتر از داده های خود  نرم افزار استفاده نمایید .در این حالت 

 یک مقدار به صورت شانسی به هر شاخص اختصاص می دهد .

یا   SQlد برنامه نمایید. به عنوان مثال از نرم افزار همچنین شما می توانید اطالعات واقعی را به صورت های مختلف وار

Excel   (21می توانید این کار را انجام دهید.راهنماهایی برای وارد کردن داده ها در این مرحله وجود دارد .)تصویر 
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وارد کردن داده ها -21تصویر   

 گام هفتم :بررسی داده ها  7-2

 

ابتدا در این کارهای انجام شده و همچنین شاخص های ایجاد شده را مشاهده نمایید.در این مرحله می توانید تصویر کلی از 

تا  را انتخاب نمایید Finishخورده باشد .در نهایت گزینه  create strategy mapمرحله مطمین شوید که تیک گزینه 

 (22)تصویر . کارت امتیازی متوازن ایجاد شود
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 : بررسی داده ه 22تصویر

 

ام مراحل باال می توانید شاخص های ایجاد شده را در درخت نرم افزار مشاهده نمایید.در این درخت می توانید پس از انج

شاخصی را به دسته ها اضافه نمایید همچنین می توانید یک تصویر کلی از کسب و کار و پیشرفت اهداف خد مشاهده نمایید 

 ( 23)تصویر 

 

 رخت نرم افزار: شاخص های ایجاد شده در د 23تصویر 
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 نقشه استراتژی

 

 

نقشه استراتژی یک ابزار قوی برای به تصویر کشاندن چالش های کسب و کار به اعضای تیم می باشد.همچنین برای نمایش 

 محتوی کسب و کار و یا نمایش ارتباط بین اهداف و استراتژی ها از این نقشه استفاده می شود.

نها یک ابزار طراحی ساده نمی باشد.با این ابزار می توانید اهداف کسب و کار و ارتباط بین ت BSCنقشه استراتژی در نرم افزار 

 این اهداف و شاخص های عملکردی را مشاهده نمائید 

 .در کارت امتیازی متوازن شما می توانید تعداد زیادی نقشه استراتژی داشته باشید.

اتژی را نمایش دهد .بقیه نقشه ها می توانند یک داشبورد عملیاتی باشد که یکی از این نقشه ها می تواند تصویر بزرگی از استر

 عملکرد مناطق و ناحیه های مختلف را نمایش دهد .همچنین شما می توانید نقشه های فرایند را نیز داشته باشید .

 ه شود .می تواند به صورت خودکار از داده های موجود ساخت BSC Designerاین نقشه ها در نرم افزار 

پس از ساخت شاخص های عملکردی برای نمایش نقشه استراتژی تنها کافیست که از قسمت پائین نرم افزار روی قسمت 

Strategy Map  ( 24کلیک نمائید )تصویر 

 

 

 Strategy Mapگزینه – 24تصویر 

 

را در چهار بعد کارت امتیازی نقشه استراتژی Strategy Mapمشاهده می کنید پس از انتخاب  25همانطور که در تصویر 

 متوازن نمایش داده خواهد شد.البته این امکان وجود دارد که یک نقشه استراتژی جدید در این قسمت ایجاد نمائید .
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 نقشه استراتژی -25تصویر 

 

 گزارشات 

 

انس نیاز به یک گزارش از هنگامی که شرح استژاتژی انجام و اجرای آن آغاز گردید اعضای تیم ممکن است در یک اتاق کنفر

انواع مختلفی از گزارشات را می استفاده نمائید. BSCباید از گزارشات موجود در  در این مواقع وضعیت موجود داشته باشند

 ( 26مشاهده نمائید.)تصویر  Reportتوانید از منوی 
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 Reportمنوی  26تصویر 

 

  

منو می تواند از قسمت های مختلف کارت امتیازی متوازن مانند شاخص همانطور که در تصویر باال مشاهده می کنید در این 

 ها نقشه استراتژی و ... گزارش تهیه نمائید.

 

. 

 

 

 
 

 


