СПОСОБИ И ПОДХОДИ
ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА
ТЕХНОЛОГИЧНА
ПРОМЯНА
Изготвил: ФлексиПро ООД

Актуалност: в контекста на вътрешното
си
развитие
допринася
към
изследванията в областта на Управление
на процесите на промяна в бизнес
организациите
Це: да се проучат последните методи и
модели за управление на технологични
промени и да се изследва реалната
среда на приложение
Задачи:
- Литературен обзор на изследваната
област;
- Анализ на методи и средства за
управление на технологични промени;
- Анализ на реални резултати от процеси
на управленски промени;
- Дефиниране на насоки за понататъшни изследвания.

Управление на промяната

Философия на промяната
Философия на основата на Биологията
Рационална философия

Институционална философия
Ресурсна философия
Философия на перспективата за непредвидени обстоятелства

Психологична философия
Политическа философия
Културна философия

Системна философия
Постмодерна философия

Видове
съпротива на
промяната
• Организационно
ниво
• Групово ниво
• Индивидуално ниво

Фактори, които влияят
на съпротивата
• Контрол: колкото повече
индивидът има контрол
върху промяната, толкова
по-малка е съпротивата;

• Въздействие: колкото поголямо е въздействието
върху индивида, толкова
по-голяма е съпротивата

ТОП-РЕНТАКАР
Оперира повече от 10г.

Широк набор от услуги
свързани с наемане на
автомобили

Отдели: Стратегическо
управление; Техническа
експлоатация; Маркетинг и
продажби; Финанси.

Над 120 служители в цялата
страна и над 1200
автомобила

Офиси в Варна (централен
офис), Бургас, Пловдив и
София

Резултати от следните
емпирични изследвания
• Информационна кампания под
формата на фокус група сред 10
представители на компанията от
всички отдели;
• Специализирано самостоятелно
изследване под формата на анкета
проведено в периода 11.02.2021 –
21.02.2021 година чрез анкетна
карта/въпросник онлайн чрез
използването на Google Forms.

Тема

Предимства

Недостатъци

Възможности

Заплахи

Внедряване на система за

Възможности за използване на

Неточни и двусмислени

Възможност за намаляване на

Някои служители в отдел

автоматизиране на онлайн

чат-ботове за комуникация

комуникации, защото

разходите на време при

онлайн маркетинг да останат

маркетинговите процеси във

клиентите очакват разговор с

обслужване на клиентите

без работа.

фирмата

реални хора

Внедряване на

Намаляване на времето за

Скъпа система, която изисква

Възможност за проследяване

Системата да натовари

информационна система за

престой на автомобилите в

много време за внедряване и

на досиетата на автомобилите и

финансово компанията и да

оптимизиране на

сервиза. Възможност за

настройки.

по добра поддръжка.

отнеме от ресурса време на

сервизирането на

предсказване на възможни

Намаляване на разходите от по-

служителите

автомобилите

промени

малко аварии.

Проектиране и внедряване

Подобна система би намалила

на система за оптимизиране

значително грешките при

на местодомуването на

дислоциране на автомобилите

автомобилите, за да се

когато се налага да се вземат от

голям ефект и намаляване на

бъде полезна и да доведе до

избегнат „празните курсове“

клиент в един град и да се

разходите

повече разходи от колкото

след връщане на

връщат в друг

автомобилите

Системата е сложна и ще

Ако се използва машинно

изисква голяма инвестиция във обучение и изкуствен интелект,

време и пари

Системата би била много
специфична и ако не се

това може да доведе до много проектира правилно може да не

ползи

Въпроси от
анкетата

Какво е Вашето отношение към
дигитализацията на бизнес процесите?

Смятате ли, че въвеждане на ИС относно
автоматизиране на комуникацията с клиентите
би била полезна?
Намирате ли въвеждане на СС за оптимизиране
на местодомуването на автомобилите и тяхната
логистика би Ви помогнало в работата?
Считате ли, че е момента да се интегрира система във
фирмата, която да оптимизира сервизирането на
автомобилите?

Въпрос

Какво е вашето отношение към дигитализацията на
бизнес процесите

Отговори

Резултат

Много положително

60%

Интересно и бих се включил

38%

Безразлично

0%

Не знам за какво става въпрос

2%

Мисля че това е бъдещето и трябва да се помисли
63%

Смятате ли че въвеждане на информационна система

в фирмата относно автоматизиране на комуникацията
с клиенти би била полезна

Не вярвам, че може да допринесе с нещо

13%

Страхувам се за работното си място

7%

Нямам мнение

17%

Да определено приветствам подобно решение;
42%

Намирате ли въвеждане на софтуерна система за
оптимизиране на местодомуването на автомобилите и

тяхната логистика би ви помогнало в работата

Не мисля, че може да замени човек, но може да помага много;

28%
Не е възможно;

28%

Нямам мнение;

2%

Абсолютно смятам, че трябва да се направи;

38%

Считате ли че е момента да се интегрира система в

Не разбирам от това но изглежда интересно

фирмата, която да оптимизира сервизирането на
автомобилите

49%
Не виждам с какво може да помогне;

1%

Нямам мнение.

12%

Анализ на резултатите
1. Служителите на компанията са предимно млади

хора и имат много високо ниво на възприятие
към технологичните промени.
2. Има известен процент от служители, които се

чувстват

несигурни

от

последствията

от

промените.
3. Има висок процент на скептици относно най-

модерните тенденции свързани с Изкуствения
интелект.

Изводи
От направеното изложение

може да се направи
обобщението, че
технологичната промяна е

жизнено важен процес за
оцеляването на бизнеса, но
дотолкова доколкото се

касае за работа с хора е
деликатен процес и изисква
много внимателно

обмисляне.

БЛАГОДАРА ВИ
ЗА
ВНИМАНИЕТО!
ФлексиПро ООД

