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معرفیاستارتآپها

استارت آپ شما نیاز به مدیر آی تی دارد

اشـتهای بـازار بـرای عرضـه عمومـی اولیـه اسـتارت آپ های تکنولـوژی ایـن روز هـا 
همـه  بـرای  باشـد.  داشـته  ادامـه  رونـد  ایـن  می شـود  پیش بینـی  و  یافتـه  افزایـش 
بنگاه هـای دیجیتالـی کـه آمـاده عرضـه عمومـی می شـوند، تشـکیل تیـم مدیریتـی 
درسـت، مهـم و حیاتی اسـت. اگرچه این شـرکت ها می داننـد تکنولوژی، هسـته فرآیند 
کسب وکارشـان اسـت و محـرک اصلـی مزیـت رقابتـی آن هـا محسـوب می شـود، اما 
معمـوال مدیـران IT را در مراحـل اولیـه تاسـیس شرکت شـان اسـتخدام نمی کننـد. در 
واقـع، شـرکت ها تا زمانـی که نیاز مبـرم به مدیـر IT پیدا نکننـد، اصال به چنین سـمتی 
فکـر هـم نمی کننـد. همان طـور که شـکی وجود نـدارد حضور مدیـران مالـی و مدیران 
بازاریابـی بـرای شـرکت ها ضروری اسـت، مدیران IT هم نقش بسـیار مهمـی برای ایفا 
کـردن دارنـد. خطـاب بـه مدیران عامـل شـرکت ها بایـد بگوییم چنـد دلیل وجـود دارد 

کـه استارت آپشـان همیـن امـروز نیاز منـد مدیر IT اسـت:
شـروع درسـت: مدیـران IT معمـوال زمانـی آورده می شـوند که شـرکت می خواهد 
عرضـه عمومـی شـود. در ایـن شـرایط معموال شـرکت غرق در مشـکالت کسـب وکار 
شـده و بسـیاری از سیسـتم های داخلی آن به درسـتی با هـم تلفیق نمی شـوند. واقعیت 
تاسـف بار ایـن اسـت کـه مدیـر IT بایـد بیایـد و بی نظمی هـای سـرمایه گذاری هایی 
از  اسـت  عبـارت  مشـکالت  ایـن  ببـرد.  بیـن  از  را  مدیریت نشـده  درسـتی  بـه  کـه 
کوته بینانـه  انتخاب هـای  اشـتباه،  تکنولوژی هـای  مـورد  در  چندسـاله  توافق هـای 
شـرکتی  چنیـن  وارد  کـه   IT مدیـر  اولیـن  کسـب وکار.  فـردی  تصمیم گیری هـای  و 
می شـود، به جـای تمرکـز بر اسـتراتژی های رشـد، به شـدت درگیـر ایـن خانه تکانی ها 
و مستند سـازی فرآیندهـای دسـتی کسـب وکار خواهـد شـد. درسـت ایـن اسـت که از 
همـان ابتـدا سـرمایه گذاری های درسـتی روی تکنولـوژی سـازمان صـورت بگیـرد تـا 
از هرگونـه بی نظمـی و اختـالل جلوگیـری شـود و امـکان تمرکز بر رشـد وجود داشـته 

شد. با
بـه روز مانـدن: هر چقـدر تکنولوژی پیشـرفت می کند، زندگـی ما سـاده تر و در عین 
حـال پیچیده تـر می شـود. بـرای این که شـرکت تان رقابتـی باقـی بماند، به یـک مدیر 
IT نیـاز داریـد تـا وضـع موجـود را به چالـش بکشـد و چابکی سـازمان را با فنـاری های 

محلـی کـه می تواننـد کسـب وکارتان را متمایز کنند، پیـش ببرد.
بـه  و  اسـت  تغییـر  حـال  در  دائـم  و  نیسـت  ایسـتایی  کار  تکنولـوژی  پیاده سـازی 
بر مشـاوران  صـرف  تکیـه  بـا  اغلـب  شـرکت ها  دارد.  نیـاز  مـداوم  سـرمایه گذاری 
خارجـی بـرای اتخـاذ تصمیم هـای IT دچـار اشـتباه می شـوند و به دلیـل نبود شـفافیت 
و مسـئولیت پذیری بـه دردسـر می افتنـد. متکـی بـودن بر نظـرات پراکنـده مشـاوران 
خارجـی بـرای کارکرد هـای حیاتـی کسـب وکار کافـی نخواهـد بـود. چیـزی کـه بـه 
آن نیـاز داریـد تخصـص داخلـی اسـت تـا مطمئـن شـوید فرآیند هـا و تکنولوژی هایی 
 IT کـه بـه کار می بریـد، شـما را در رسـیدن بـه اهدافتـان توانمنـد می کننـد. یـک مدیر
بر سـرعت و چابکـی متمرکـز خواهد شـد و تضمیـن خواهد کـرد که سـرمایه گذاری ها 
بـه باالتریـن پتانسـیل خـود افزایـش خواهـد یافت و شـرکت همـگام با پیشـرفت های 

تکنولـوژی پیـش خواهـد رفت.
داشـتن تصویـر کلی: یـک مدیـر IT تنها شـخصی اسـت کـه بـرای ایجـاد طرح 
پیوسـته کاربـردی و فنـی بـرای کل شـرکت، در چنیـن جایگاهـی قـرار گرفتـه اسـت. 
دیـدگاه همه جانبـه ایـن مدیـران نسـبت بـه کل فعالیـت اقتصـادی کمـک می کنـد 
سـرمایه گذاری ها را در راسـتای اولویت ها و اسـتراتژی کسـب وکار پیـش ببرند. مدیران 
IT بـا تخصـص خود بودجه شـرکت را هـدر نمی دهند و نسـبت به آن مسـئولیت پذیرند. 
آن هـا می تواننـد جلـوی مخـارج بیهوده ای کـه صـرف تکنولـوژی می شـود را بگیرند.
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