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  های بیمهمروری بر معماری سازمانی در شرکت

  شگفتارپی
                      
 از استفاده نحوه كه سازمان، يك مختلف هاي جنبه كننده توصيف هاي مدل از پيوسته هم به است اي جموعهم سازماني عماريم

 كسب و كار مشکالت با سازمان مواجهه نحوه يسازمان يمعمار. كند مي بيان سازمان اهداف به رسيدن راستاي در را سازماني منابع

 از سازد و هماهنگ سازمانكسب و كار  اهداف با را اطالعات يفناور يها رساختيز تواند يمو همچنين  كند يم مشخص را ندهيآ

 .كند يبانيپشت بخش كي عنوان به اطالعات يفناور رشد و تاليجيد تحول

در يك جهان مبتني بر فناوري، معماري  .است سازمان كي در ينوآور پرورش يبرا افتهي ساختار کرديرو كمعماري سازماني ي

 ييكارا يبرا را ظهور نو يروندها ريسا و نيماش يريادگي ا،ياش نترنتيا ،يابررايانش  مانند ييها يفناور از استفاده امکان سازماني

 و است شده مطرح ديجيتال تحول خصوص در هاييبيمه بحث صنعت در كه اين به توجه با اخيرا. كند يم فراهم مشاغل در بهتر

 به حاضر است. گزارش گرفته قرار توجه مورد سازماني معماري بحث شوند،مي روبرو جديدي هايچالش با بيمه هايشركت

 همکارانم كليه از .گيرد قرار كشور بيمه صنعت فعاالن استفاده مورد اميدواريم كه است پرداخته سازمان معماري مفاهيم بر مروري

-مي تالش آن خدمات بهبود و بيمه صنعت جايگاه ارتقاي جهت بيمه صنعت نياز مورد هايپژوهش انجام با كه بيمه پژوهشکده در

 ناظر از و اندنموده تنظيم را حاضر گزارش كه پور منطقي دكتر خانم سركار و آهنگراني خانم سركار از ويژه به سپاسگزارم كنند

 .نمايممي تشکر اندافزوده گزارش اين غناي به خود ارزشمند نظرات با كه ....... محترم

 

 کردبچه حمید
 رئیس پژوهشکده بیمه
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 خالصه مدیریتی
 

در معماري سازماني ي و همچنين ضرورت توجه و بازنگري سازمان يمعمار هايي مروري بر انواع مدلبررس هدف با گزارش نيا

 ،ي معماري سازمانيتوانمندساز قيطر از تواننديم هاي بيمهشركت .است شده پرداخته مهيب صنعت در براي تحقق تحول ديجيتال

 در ستين ديجدمعماري سازماني  ياساس مفهوم دهديم ارائه آنها كسب و كار از يكل ينما كي كه كنند، جاديا يرقابت تيمز كي

. دارد وجود كه است سال 51 از شيبزكمن  يمعمار چارچوبتوگف و  مانندمعماري سازماني  اصول و هامدل ها،روش قت،يحق

 هنوز يمال خدمات يهاسازمان از ياريبس درآن  يندهايفرآ و هاچارچوب ،معماري سازماني ميمفاه مورد در دانش وجود، نيا با

 راتييتغ با متناسب را خود سازمان تا داشته آن بر را ها سازمان ،تاليجيد و يفناور يايدن در . پيشرفت و تغييراتاست محدود كامالً

 سازمان هر يبرا مؤثر ياستراتژ. است تاليجيد يها يفناور با  رابطه دري استراتژ اتخاذ تاليجيد تحول. كنند متحول حاضر عصر

 كنترل و كار و  كسبي ها سكير تيريمد ،يمشتربه  بهتر تجارب ارائه ،يور بهره و فرآيندها بهبود يبراو  است فرد  به منحصر

 . شود يم استفاده ها نهيهز

 واژهدر بخش اول به معرفي معماري سازماني، مزاياي آن و تحول ديجيتال و نقش معماري سازماني پرداخته شده است. معماري 

 معيني حد از آن پيچيدگي يا ابعاد كه باشد سيستمي ياموجوديت  يك طراحي به نياز كه جا هر ديگر  عبارت  به نيست اي ناشناخته

 آن به اصطالح در كه داشت خواهد نياز را اي جانبه  همه و ويژه نگرش نمايد، تحميل را خاصي هاي نيازمندي يا رفته، فراتر

 موارد زير به مزاياي معماري سازمان اشاره دارد:شود.  مي گفته معماري

o شود. مي بهبود يافته گيري موجب تصميم 

o كند. ايجاد مي بازار شرايط يا تقاضا تغيير با بهبود يافته سازگاري 

o شود. مي ناكار آمد فرآيندهاي منجر به حذف 

o كند. را بهينه مي دارايي سازماني از استفاده 

o كند. مي پشتيباني مجدد سازماندهي و مجدد طراحي براي سازمان تغييرات از 

o كند. مي تر آسان بلند مدت اهداف برابر در را معماري ارزيابي 

و  اطالعات يفناور ديجد يروندها با شدن سازگار، تاليجيد تحوالت يبرا يفناور انيبن در يبازنگردر ادامه اين مطالعه به 

 معماري در را متفاوتي بسيار رويکرد بايد اكنون سنتي هاي شركتپرداخته شده است.  ديجد و ميقد ،يسازمان يمعمار يکردهايرو

 هاي هم قابليت مداوم طور به تا دهد مي امکان ها آن به زيرا كنند مي تکامل هميشگي ياد عنوان  به آن كه از كنند اتخاذ سازماني

 دهند. ارتقا را زير مجموعه هاي فناوري هم و خود ديجيتال تجارت

و  كسب  اطالعات، جريان چگونگي تا گيرد مي قرار مورد استفاده مشاغل در پذيري انعطاف و چابکي ايجاد براي معماري سازماني

 بخش يك عنوان به IT نوسازي و اطالعات فناوري رشد ديجيتال، تحول از معماري سازماني .ارائه كند به شما را فناوري و كار
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 براي را نو ظهور روندهاي ساير و ماشين يادگيري ،5اشيا اينترنت رايانش ابري، مانند هايي فناوري از استفاده امکان .كند مي پشتيباني

 رقابتي مهم مزيت يك است ممکن ها شركت هاي حجيم، داده از استفاده با .كند مي فراهم فناوري بر مبتني دنياي در مختلف مشاغل

 كنند. كسب

 گذشته يهاوهيش. بمانند يباق يرقابت همچنان ،امروز تاليجيد تجارت عرصه در تا كنند استفاده تاليجيد تحول از بتوانند ديبا مشاغل

 يسازمان طرح از يسازمان يمعمار كي باشدقابل اجرا نمي گريد اطالعات، يفناور يهاپروژه يبرا يزمان جدول و بودجه نييتع در

 استفاده با توانديم يسازمان معمار مشکل، بروز صورت در زمان هر در و كنديم يبردار نقشه كار و كسب ارزش به يابيدست يبرا

 .آن گام بردارد ميتنظ و در جهت ،ي كردهريگيپ را موضوع يسازمان يمعمار نقشه از

 عنوان به را سازماني يمعمار ديبا هاسازمان، رقابت و ارتباط يبرقرار يبرا ،يتاليجيد يهاچالش و هافرصت نيا در ساده، انيب به

 .دهند انجام را كياستراتژ و مداوم تاليجيد تحول بتوانند تا كنند، اتخاذ تاليجيد فرهنگ

 يك  ACORDپرداخته شده است كه مدل مرجع  مهيب صنعت يبرا مرجع يمعماربه انواع  گزارش اين از پاياني بخش در

 محصول، هاي مدل و كار،  كسب فرآيندهاي شامل اين مدل. كند مي فراهم بيمه صنعت براي را سازماني معماري چارچوب

 توسعه، اجرا، براي ها سازمان به كه و كار است  كسب توانايي هاي مدل و ها داده مدل اطالعاتي، هاي مدل توسعه، هاي چارچوب

 .كند مي كمك بيمه صنعت مختلف هاي برنامه نگهداري و اصالح

 خدمات و فروش مانند موضوعاتي بر تمركز با و است دسترسي قابل  و كار  كسب كاربران براي راحتي به  IAAمدل مرجع 

 منطبق است. ريسك و ادعاي خسارت مشتري، با ارتباط مديريت و تحليل، تجزيه  و بازاريابي مشتري،

 دهد مي اجازه ها سازمان سازمانشان ايجاد كنند. به براي رسمي طرح دهد يك مي اجازه بيمه كه به مديران صنعت IRBI مدل مرجع

سازند و در  پذير امکان را بيني پيش قابل  تحوالت و كرده مديريت بهتر را اجتماعي و نظارتي رقابتي، استراتژيك، هاي محرک تا

 شرح را موضوع اصلي هاي جنبه و باشد مشترک همه ذينفعان براي است كه زباني تهيه كه اين مدل مرجع IPSنهايت مدل مرجع 

 .كند مي فراهم را و كار كسب  مسئله يك كامل و سريع سنجش امکان دهد،
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 معماری سازمانی -1

 كي يبرا يساز کپارچهي و ساختار كي عنوان به كه جامع طرح كي باشد،مي شركت كي از جامع مدل يك يسازمان يمعمار

 و اهداف به يابيدست در را كار گردش و يسازمان ساختار، اطالعات يفناور كار، و كسب نهيزم و ساختار. كنديم عمل سازمان

 اهداف به يابيدست با همسو مختلف، ابعاد نيب ييافزا هم جاديا دنبال بهسازماني  معماري. دهديم پوشش سازمان يهاياستراتژ

 .(Chung & McLeod, 2002)است كسب و كار يكل

 يبرا IT يهاستميس استقرار و توسعه ،يطراح يبرا را ماتيتصم دهديم توسعه را ياستراتژ ي عالوه بر اينکهسازمان معمار كي

-يم ريپذ امکان را نيز سازمان يهاساخت ريز در يفناور ادغام و انتخاب ،يابيارز نيهمچن و كسب و كار از يبانيپشت

 .(Armour & Kaisler, 2015)سازد

 و سازماني و اطالعاتي عملکردهاي و ها فناوري كليدي، هاي فعاليت استراتژي، مورد در جامعي مشخصات سازماني معماري

 ،IT عناصر مانند داخلي منابع بر تنها نه  سازماني معماري حوزه (Ibm,2006) دهد مي ارائه كسب و كار فرآيندهاي بر ها آن تأثيرات

 بايد به منظور انجام گرفتن آن آن، اجراي از قبل بنابراين، گذارد مي تأثير نيز سازماني خارجي روابط بر بلکه پرسنل، و فرآيندها

 كند، نمي كمك سازماني هدف تأمين تنها به نه  نامناسب معماري يك انجام كه باشيم داشته توجه نکته اين به بايد شود ارزيابي دقيقاً

 .(Ibm,2006) كند مي تحميل سازمان به را زيادي هاي هزينه و شود و كار مي  كسب فرآيندهاي در نظمي بي ايجاد بلکه باعث

 سازي يکپارچه  منظور به ارتباطات  و اطالعات يفناور ي، استفاده از امکانات ابزارهاها سازمان ياصل هاي دغدغهاز  يکيامروزه 

 و ها ها، چارچوب ن منظور مدليبه ا ه سطوح استيدر كل يور بهرهش يافزاو در سطح سازمان  ياطالعات يها ستمياطالعات س

ـك يبـه  يابيها را در جهـت دسـت شده است كه سازمان ارائه TOGAF  و FEAFي مانند سازمان يمختلـف معمار هاي متدولوژي

 (.5831علي احمدي و همکاران، ـد )ينما يمـ يـاريارتباطـات  و اطالعـات يطـرح جـامع فنـاور

ممکن است  رو  از اين، اند نشده يع مختلـف طراحـيصنا يبرا يتخصص صورت و بهها عام بوده  يـن متدولوژيا كه  از آنجايي 

مرتبط بـا  هاي ريزي  ي برنامهپارچگيکباعث عدم  عالوه  بهبه خود اختصاص دهند  سازي پياده را جهت  ياديار زينه بسيهزو زمان 

 گيرند مي تصميم موجود، چارچوب بر تکيه جاي به ها سازمان اكثر ع مختلف گردند.يصـنا ياطالعـات ارتباطـات بـرا يفنـاور

 (. 5831علي احمدي و همکاران، ) كنند ايجاد خود را 2 معماري سازماني چارچوب

 سازماني معماري. شود انجام سازمان سطح در بايد بنابراين و كند مي نگاه سازمان نگر به كل  نهاد يك عنوان  به معماري سازماني

 هاي سيستم و كار، فرآيندهاي كسب  سازمان مانند افراد، عملکردي هاي جنبه تراز بندي و توصيف براي پويا تحول، حال در روشي

 به سازمان ارو ك كسب  اهداف به دستيابي براي ها آن همه كه طوري  به  اطالعات، فناوري فني هاي زيرساخت اطالعات، فناوري

معماري  هاي روش بيشتر .(Konrad Niggli.Marcel Lötscher,2020) كند مي كنند فراهم مي همکاري يکديگر با مؤثرتري طور

 :(Konrad Niggli.Marcel Lötscher,2020) كنند مي تقسيم قسمت چهار به سازماني )از جمله توگف( معماري سازماني را

                                                           
2 Enterprise architecture (EA) 
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 كند. مي تعريف را و كار  كسب فرآيندهاي و سازمان حاكميت، و كار، استراتژي كسب : و كار كسب  معماري -

 كند. ها را تعيين مي داده مديريت منابع و سازمان فيزيکي و منطقي هاي داده هاي دارايي ساختار: ها داده معماري -

 تعريف را و كار كسب  فرآيندهاي با آنها روابط و تعامالت و استفاده حال در IT كاربردي هاي برنامه معماري :معماري كاربردي -

 كند. مي

 غيره و استانداردها افزارها، ميان ها، شبکه شامل و كند مي توصيف را افزاري  سخت و افزاري نرم  هاي معماري تکنولوژي: قابليت -

 .است

 كساني چه به سازمان ماري سازماني درمع كه است اين دارد، معماري سازماني هاي اولويت تعيين در اي عمده تأثير عاملي كه

 كنند، مي تمركز و كار كسب  معماري بر بيشتر دهد، مي گزارش مدير عامل به مستقيماً معماري سازماني كه  هنگامي دهد. مي گزارش

 Konrad) است ديگر معماري حوزه سه بر بيشتر تمركز دهد، مي گزارش فناوري بر متمركز مديران ديگر به وقتي كه  در حالي

Niggli.Marcel Lötscher,2020). 

 ی معماری سازمانیایمزا 1-1

 ارائه سازماني، عمده تغييرات هنگام در ويژه  به مجدد، سازماندهي و مجدد طراحي براي را پشتيباني تواند مي معماري سازماني

 است مفيد بيشتر، سازگاري براي فرآيندها تلفيق و استاندارد سازي طريق از سازمان در بيشتر نظم ايجاد براي همچنين. دهد

(Alexander Gillis,2020.) تري گسترده و كار كسب  مدل تا كند مي كمك و كار  كسب يك در بخش چندين به سازماني معماري 

 هماهنگي و اتحاد در مهمي نقش سازماني معماري دليل، همين به كنند بيان را و كار كسب  خطرات و ها چالش و كرده درک را

 :(Alexander Gillis,2020) موارد زير به مزاياي معماري سازمان اشاره دارد كند سازمان ايفا مي يك در دپارتمان فرآيندهاي

o شود. بهبود يافته مي گيري موجب تصميم 

o كند. ايجاد مي بازار شرايط يا تقاضا تغيير با بهبود يافته سازگاري 

o شود. مي ناكار آمد فرآيندهاي منجر به حذف 

o كند. را بهينه مي دارايي سازماني از استفاده 

o كند. مي پشتيباني مجدد سازماندهي و مجدد طراحي براي سازمان تغييرات از 

o كند. مي تر آسان بلند مدت اهداف برابر در را معماري ارزيابي 

o معماري از نماهايي تواند مي IT از خارج افراد به را IT دهد. ارائه 

o در فرآيندها سازي يکپارچه  به تواند مي IT كند. كمك 

o كند. كمك مالي هاي تيم سازي ساده  به تواند مي 

 سازمانی معماری های چارچوب 2-1
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ها، استانداردها و اقدامات اجرايي براي تحول از وضعيت موجود به وضعيت  معماري سازماني شامل مجموعه مستندات، مدل 

روز   بهمداوم توسعه و  صورت به اجرا شده و  تکرار پذيراست كه در قالب يك چرخه  طالعاتمطلوب با محوريت فناوري ا

هاي متفاوت تفکيك  كارگيري آنها به گروه به حيطه به هاي معماري سازماني با توجه  (. چارچوب5833 مهجوريان،شود ) مي رساني

 اند. شوند كه در ادامه شرح داده شده مي

 )همه منظوره( عمومی سازمانی معماری های چارچوب 1-2-1

 استفاده مختلف قابل  شرايط و ها سازمان براي عمومي صورت به  و اند نشده توليد خاصي صنعت يا دولت براي ها چارچوب اين

 (.5833 مهجوريان،) است ضروري خاص كاربرد يا صنعت هر در سازي  سفارشي بودن عمومي به دليل البته هستند،

آيد، چارچوب مرجعي است كه شش جنبه  مي حساب  به يمعمار هاي مدلجدول مندليف  نوعي به كه  8زكمن يچارچوب معمار

 يها در ايجاد چارچوب يچارچوب زكمن نقشي كليد دهد ، مکان، افراد، زمان و اهداف را تحت پوشش قرار ميفرآينداطالعات، 

 (.5833مهجوريان، فدرال داشته است ) يديگر، مانند چارچوب معمار

كه به معماران و مديران كمك  طوري  كند به  را بازي مي "ابزار تفکر"مروزه جان زكمن معتقد است چارچوب وي نقش يك ا

هاي بعدي و  ها را جدا سازي و مرتب كنند چارچوب معماري زكمن تأثير مستقيمي بر اكثر چارچوب ها و جنبه كند حوزه مي

 (.5833 مهجوريان،) مفاهيم معماري سازمان داشته است

يك مدل پاية است اين ابزار بـر  هـاي معماري سازماني حابزاري براي كمك به پذيرش، توليد، استفاده و نگهداري طر 4توگف

 استفادهاي از اجزاي معماري بـا قابليت  هراهکارهاي عملي و مجموع است كه توسط بهترين ADM پذير به نام فرآيندي تکرار

هاي  ، معماري داده، معماري برنامهو كار كسب اصلي معماري شامل معماري  حوزةاز چهار  توگف. گردد مجدد پشتيباني مي

 (.5811، فراحي و همکارانكند ) كاربردي و معماري فناوري پشتيباني مي

اول ارائه راي اجراي رويکرد متدبريزان دولتي  اي از ابزارها را براي كمك بـه برنامه فدرال، مجموعه چارچوب معماري سازماني

هاي فدرال را با يك زبان و يك چارچوب  و سازمان6كه اداره مديريت و بودجه است1 لفيقيآن، مدل مرجع ت هستهدر  دهد مي

 (.5811، فراحي و همکاران) كند ها مجهز مي گذاري مشترک براي توصيف و تحليل سرمايه

هاي داخلي را كه مفهومي كلي  و گرايش و كار كسب ، شامل استراتژي و كار كسب چارچوب معماري سازماني گارتنر يك مفهوم 

و   كسبديدگاه )گارتنر از سه ديدگاه معماري  چارچوب معماري سازماني كند آورد، تعريف مي براي معماري سازمان فراهم مي

 (.5811، فراحي و همکارانكند ) استفاده مي (فناوري ات و ديدگاهالع، ديدگاه اطكار

 :شامل موارد زير هستند عمومي سازماني معماري هاي چارچوب ترين معروف

                                                           
3
 Zachman 

4
 TOGAF 

5
 The Consolidated Reference Model (CRM) 

6
 The Office of Management and Budget (OMB) 
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 The Zachman Framework 

 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

 Gartner’s Enterprise Architecture Framework (GEAF) 

 The Oracle Enterprise Architecture Framework (OEAF) 

 ( )دولتی ملی سازمانی معماری های چارچوب  1-2-2

 و اند توليد شده دولتي هاي دستگاه سازماني معماري پيشرفت بر نظارت و حمايت هدايت، براي و ها دولت توسط ها چارچوب اين

كشور  براي ها چارچوب اين محتواي اگر چه (5833 مهجوريان،) اند شده الزام و ابالغ رسمي صورت به  قانوني مراحل طي از پس

 هاي و تجربه دانش از غني مخزن دربردارنده شده توليد مرجع هاي مدل و راهبردها شناسي،  روش اما شده است، تهيه خاصي

 (.5833 مهجوريان،) گيرد قرار نيز كشورها و صنايع ساير مورد استفاده سازي، سفارشي  با تواند مي كه است سازماني معماري

 :شامل موارد زير هستند ملي سازماني معماري هاي چارچوب ترين معروف

Korea Government Enterprise Architecture (KGEA) 

Australian Government Architecture (AGA) 

Singapore Government Enterprise Architecture (SGEA) 

Netherlands Government Reference Architecture (NORA) 

Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) 

United Kingdom Reference Architecture (UKRA) 

 (...  و مخابرات بیمه، )بانک، صنایع مختص سازمانی معماری های چارچوب 1-2-3

 (... و مخابرات بيمه، )بانك، مشخصي و كار كسب  حوزه براي خصوصي بخش و صنايع توسط مرجع هاي مدل و ها چارچوب اين

معماري  براي جديدي شناسي  روش و بنيادي مفاهيم ارائه توليدكنندگان هدف (. از آنجا كه5833 مهجوريان،) اند شده تهيه

 را صنعت مورد نظر تخصصي محتواي اند، ولي نموده استفاده عمومي هاي چارچوب ساير قالب از طور كلي به نبوده است، سازماني

مختص  سازماني معماري هاي چارچوب ترين (. معروف5833 مهجوريان،) اند داده قرار آن در مرجع هاي مدل و الگوها قالب در

 :شامل موارد زير هستند صنايع

Insurance Application Architecture (IAA)  

TeleManagement Forum (TM Forum) Frameworx 

Banking Industry Architecture Network (BIAN) 

IBM Information FrameWork (IFW) for Banking Industry 

Automotive Architecture Framework (AAF) 

Supply Chain Operations Reference model (SCOR) 
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 سازمانی معماری طراحی 3-1

 از )يکي ، CompTIAطبق ادعاي انجمن دارد جدي ريزي برنامه  به نياز مؤثر، سازماني معماري طراحي درک است كه قابل 

 را زير موارد سازماني، معماري ريزي برنامه  بر تمركز براي اختصاصي گروه يك (، داشتن ITصنعت كسب و كار برتر هاي انجمن

 :(Voytek Janisz,2020)دهد مي انجام

 كند. مي فراهم را سازمان يك و كار واحدهاي كسب  و IT بين بهتر همکاري امکان -

 دهد. مي را ها گذاري سرمايه بندي اولويت  توانايي سازمان به -

 كند. مي تر آسان بلند مدت اهداف برابر در را موجود معماري ارزيابي -

 كند. مي ايجاد جديد فناوري تهيه و ارزيابي براي را فرآيندهايي -

 دهد. مي IT معماري از كاملي نماي ، ITاز خارج كسب و كار واحدهاي كليه به -

 كند. مي فراهم استانداردها يا ها سازمان ساير برابر در نتايج مقايسه براي معيار چارچوب يك -

 سازمانی معماری نقش و دیجیتال تحول 4-1

 گرفته قرار خصوصي و دولتي هاي سازمان از بسياري استراتژيك ريزي برنامه  و تفکر كانون در اي فزاينده طور به ديجيتال تحول

 روشي به و كار  كسب نحوه و شهروندان تجربه 7تبديل و ديجيتال هاي برنامه و خدمات تغيير چگونگي بر تأكيد مورد اين است

 .(ITU,2019) شود3 پايدار توسعه اهداف به دستيابي و رفاه و زندگي كيفيت بهبود به منجر كه است

 پلتفرم ديجيتال، كه استراتژي شده است شناسايي اول سطح بلوک سازنده هشت 1مخابرات يالملل نيب هياتحادهاي  گزارش اساس بر

 شهروندان بينش حاكميت، و نهادها ديجيتال، سازماني معماري ديجيتال، هاي هاي سرويس ويژگي ارزش، ارائه اكوسيستم ديجيتال،

 شهروند ديجيتال سرويس تحول از برداري بهره  و استقرار طراحي، ريزي، برنامه  براي بنيادي عنوان  به كه و قابليت تحويل است

 سفر در اساسي نقشي سازنده، قطعه هر. دارند بستگي يکديگر به و اند وابسته  هم  به سازنده عناصر آن همه .است مورد نياز محور،

 .(ITU,2019) كند مي بازي ديجيتالي تحول سوي به 

 :(ITU,2019) دهد مي پوشش را معماري حوزه هشت كه است سازنده بلوک هشت شامل سازماني معماري

 . نتايج و تصميمات ها، اولويت هدايت براي اقدامات و اهداف مأموريت،: عملکرد

 .عملکرد تحقق و سازي عملياتي  فرآيندهاي و ها قابليت خدمات،: و كار  كسب

                                                           
7
 transform 

8
 SDG 

9
 ITU 
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 .عملي بينش كسب براي اطالعات و ها داده تبادل ذخيره، توصيف، روش: داده

 . IT هاي سيستم و افزار  توسط نرم اتوماسيون با كار و فعاليت سازي امکان  فراهم: كاربرد

 . ICT فيزيکي توسط زيرساخت كاركردن، سازي توانايي سازي / محدود  قادر : فناوري

 .اطالعات قرار دادن دسترس در و محافظت نحوه: امنيت

 ها در جهت اهداف مشترک كار. همگرايي و هماهنگي همه جنبه : يکپارچگي

 . معماري عملکرد براي مورد نياز هاي مسئوليت و گيري  تصميم حقوق: حاكميت

 و فناوري اجتماعي، اقتصادي، سياسي، عوامل بين توازن يك به نياز ديجيتال تحول. است مهم تحول در سازماني معماري نقش

 .(ITU,2019) بخشند مي بهبود را خود شهروندان زندگي و شد خواهند شکوفا كنند، كسب را حق اين كه كشورهايي. دارد قانوني
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 دیجیتال برای تحوالت فناوری بنیان در بازنگری-2

 ,Bossert) كنند كار سرعت متناسب با بتوانند بايد شده تأسيس هاي دارد شركت بيان مي شركت مشاور مديريت جهاني ،مکينزي

O., & Laartz,2017) ها است آن سازماني معماري دليل به زيادي حدود تا و توانند نمي ها آن اكثر اما (Bossert, O., & 

Laartz,2017.) تکامل " عنوان  به آن كه از كنند اتخاذ سازماني معماري در را متفاوتي بسيار رويکرد بايد اكنون سنتي هاي شركت
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50هميشگي
زير  هاي فناوري هم و خود ديجيتال تجارت هاي هم قابليت مداوم طور به تا دهد مي امکان ها آن به زيرا كنند مي ياد "

 (.Bossert, O., & Laartz,2017) دهند ارتقا را مجموعه

 جدید و قدیم سازمانی، معماری یکردهایرو 1-2

 سريع ها شركت نبود الزم كه اي دوره است، قديمي اي دوره كننده منعکس بزرگ هاي شركت اكثر در سازماني معماري رويکردهاي

 به را خود و كار  كسب فرآيندهاي و بخشند تکامل مداوم طور به را خود خدمات و محصوالت دهند، تغيير را خود هاي استراتژي

 همراه، تلفن هاي دستگاه مانند ديجيتال هاي فناوري دهه، اين تا (Bossert, O., & Laartz,2017) بخشند بهبود مداوم طور

 & ,.Bossert, O) نبودند حياتي بازار در رقابت توانايي براي و تحليل  تجزيه و هاي حجيم و داده اشيا، اينترنت سنسورهاي

Laartz,2017.) 

اصلي  عناصر بررسي آينده، و حال گذشته، سازماني معماري هاي شيوه مورد در انديشيدن براي معماري سازماني روشي

 خدمات اطالعات، فناوري يکپارچه پلتفرم و كار،  كسب هاي قابليت و كار، كسب  عمليات: است سازماني هاي متعدد عمليات

 هاي متعدد اصلي عمليات عناصر .(Bossert, O., & Laartz,2017) ارتباطات و اطالعات فناوري و اطالعات فناوري زيرساخت

 باشد:  سازماني در رويکرد قديم به شرح زير مي

 پشتيباني نگر درون  ديدگاه سيستم يك از كه دادند توسعه را هايي روش و فناوري ها شركت ،و كار كسب  عمليات طراحي در -

 (.Bossert, O., & Laartz,2017) بخشد مي بهبود فزاينده صورت به  و خودكار صورت  به را و كار  كسب فرآيندهاي كه كند مي

 مرحله در زياد احتمال به  مشتري كه محصولي مانند يافتن) و كار كسب  هاي قابليت مداوم ترغيب كردن به شديدي نياز ها شركت -

 (.Bossert, O., & Laartz,2017) نداشتند خود هاي فعاليت در اطالعات فناوري با شده فعال جديد كند( مي خريداري بعدي

مديريت  و 58مديريت چرخه عمر محصول ،52مديريت زنجيره تأمين ،55ريزي منابع سازمان  برنامه مانند و كار  كسب هاي برنامه -

 در بزرگ تغييرات ايجاد مستلزم اغلب برنامه از قسمت يك در تغيير ايجاد. بودند مشتركي كامالً هاي سيستم 54ارتباط با مشتري

 (.Bossert, O., & Laartz,2017) است ديگر هاي قسمت

صورت  به  را ها ESB امر اين ناميم مي 51گذرگاه سرويس سازماني را آن ما كه بود چيزي همان اطالعات فناوري يکپارچه پلتفرم -

 ,Bossert)است دشوار كرده ها را شركت براي واقعي زمان در صورت ديجيتالي،  فعاليت به امروزه و است كرده تبديل يکپارچه

O., & Laartz,2017.) 

 (.Bossert, O., & Laartz,2017) شد مي مديريت مستقل تيم يك توسط متمركز طور به IT زيرساخت خدمات -

                                                           
10

 Perpetual Evolution 
11

 Enterprise resource planning(ERP) 
12

 Supply chain management(SCM) 
13

 Product Lifecycle Management(PLM) 
14

 Customer relationship management(CRM) 
15

 ESB 
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 كار به رسيد، مي حداقل به بايد كه( ضروري اما) اي هزينه عنوان به بايد بنابراين و بود بر هزينه  ارتباطات و اطالعات فناوري- 

 (. Bossert, O., & Laartz,2017)شود گرفته

چند  و عمده تغييرات ايجاد به مجبور هر از گاهي ها شركت آن در كه بود آميز  موفقيت جهاني در معماري هاي ها شيوه نمونه اين

 تا 50 هر تغييرات اين (Bossert, O., & Laartz,2017) شدند مي خود اطالعات فناوري و و كار هاي كسب  زيرساخت در جانبه

 ،مديريت زنجيره تأمين ،ريزي منابع سازمان  برنامه مانند بزرگي سازماني سيستم سازي  پياده نتيجه معموالً و افتد مي اتفاق سال 51

 نياز متفاوتي بسيار معماري به امروز ديجيتال دنياي در فعاليت است. اما مديريت ارتباط با مشتري و مديريت چرخه عمر محصول

زير  و روند كسب و كار در مستمر تغييرات تا سازد قادر را ها شركت بايد جديد معماري (.Bossert, O., & Laartz,2017)دارد

 در يسازمان متعدد يها اتيعمل ياصل عناصر .(Bossert, O., & Laartz,2017)كنند  ايجاد خود اطالعات فناوري هاي ساخت

 :باشد يم ريز شرح به جديد کرديرو

 شتريب نيآفال و نيآنال يمشتر تجربه بر كه شوند يطراح يرونيب يدگاهيد با ديبا تاليجيد يها ستميس و و كار كسب فرآيندهاي -

 فرآيند كي در ،عنصر كي يمشتر كه درگذشته در حالي . اند كرده رييتغ ها تياولو. است متمركز شركت اتيعمل يدرون دگاهيد از

 .(Bossert, O., & Laartz,2017) هستند يمشتر سفر كي از جزئي خدمات و محصوالت امروزه بود، محور شركتتوليدكننده 

 مشتري سفرهاي شامل كه را و كار كسب  ديجيتال هاي توانايي معماري تکامل هميشگي، اتخاذ با مداوم طور به بتوانند بايد ها آن -

 .(Bossert, O., & Laartz,2017) كنند اضافه آن به جديدي هاي قابليت لزوم، صورت در و بخشند بهبود است، ها آن

 (.Bossert, O., & Laartz,2017) است مستقل يها سيسرو به 56معماري سرويس گرا از رييتغ: و كار كسب  يها برنامه -

 خود هاي سرويس بين 53وزن سبك  ارتباطات به ها شركت. نيستند مشکالت همه براي پاسخي ديگر 57گذرگاه سرويس سازماني -

 (.Bossert, O., & Laartz,2017) است برخوردار بااليي اهميت از عملکرد ميزان كه دارند نياز مناطقي در

 كه را اطالعات فناوري متخصصان است گروه گرفته قرار استقبال مورد كامالً ها شركت از بسياري در 51توسعه عمليات مفهوم -

 توانايي در DevOps. كند مي جمع بودند شده جدا يکديگر از اطالعات فناوري عمليات و افزار نرم  توسعه عملکردهاي در قبالً

 ,.Bossert, O) كند مي پيدا مهمي نقش بازار به ها آن آوردن سريع و ديجيتال و كار  كسب جديد هاي قابليت آزمايش براي شركت

& Laartz,2017.) 

 مختلف هاي اندازه در ها شركت براي صرفه به  مقرون  منبعي به را اطالعات فناوري ابري، فروشندگان از فناوري هاي سرويس -

 (.Bossert, O., & Laartz,2017) كند مي تبديل

                                                           
16

 SOA 
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 ESB 
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 lightweight connections 
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 development and operations(DevOps) 
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 تکامل معماري سراغ به تا سازد مي قادر را ها شركت سازماني، هاي متعدد عمليات در اساسي ذكر شده تغييرات اين دادن پيوند

 .(Bossert, O., & Laartz,2017) بروند خود اطالعات فناوري و و كار كسب  هميشگي

 اطالعات فناوری جدید روندهای با شدن سازگار 2-2

و  كسب  اطالعات، جريان چگونگي تا گيرد مي قرار مورد استفاده مشاغل در پذيري انعطاف و چابکي ايجاد براي معماري سازماني

 رشد ديجيتال، تحول از معماري سازماني .(Konrad Niggli.Marcel Lötscher,2020) ارائه كند به شما را فناوري و كار

 اينترنت رايانش ابري، مانند هايي فناوري از استفاده امکان .كند مي پشتيباني بخش يك عنوان به IT نوسازي و اطالعات فناوري

 از استفاده با .كند مي فراهم فناوري بر مبتني دنياي در مختلف مشاغل براي را نو ظهور روندهاي ساير و ماشين يادگيري ،20اشيا

 انتظار (Konrad Niggli.Marcel Lötscher,2020) كنند كسب رقابتي مهم مزيت يك است ممکن ها شركت حجيم،هاي  داده

 Konrad) باشند داشته زير هاي زمينه در بيمه هاي شركت براي زيادي هوشمند نقش هاي و تحليل  تجزيه و بيگ ديتا كه رود مي

Niggli.Marcel Lötscher,2020): 

 بهتر تقلب كشف -

 ارزيابي بهبود يافته ريسك -

 تر سفارشي محصول ايجاد -

 بازارها و مشتريان بهتر دانش دليل به بازاريابي بهبود و متقابل فروش افزايش -

 مشتري با اشتراک قابل دانش و بينش -

 گذاري،  هزينه/  نويسي  پذيره تا فروش/  بازاريابي از ها سازمان و اطالعات فرآيندها، ها، برنامه بر اي عمده تأثير سطوح اين همه

افزايش معماري  به منجر كه دارد وجود نيز ديگر IT روند چند هاي حجيم، داده بر عالوه. دارند هاي گزارش و ادعاي خسارت

 :(Konrad Niggli.Marcel Lötscher,2020) شود مي بيمه هاي شركت در سازماني

 براي شدگان  بيمه يا نمايندگان براي self-service دسترسي مثال عنوان   به) ها سيستم به25 شخص سوم هاي برنامه دسترسي -

 غيره( و بيمه هاي گواهي چاپ يا مطالبات/  ادعاي خسارت به مربوط اطالعات به دسترسي

 ابري پردازش -

 منفرد هاي برنامه ايجاد جاي به  گرا سرويس چارچوبي -

 شده مدیریت و مدرن سازمانی معماری 3-2

                                                           
20

 IOT 
21

 third party 
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 :(Voytek Janisz,2020) گيرد مي نظر در را اصلي هاي مؤلفه اين هاي سازماني معماري بيشتر

 و كار شركت  كسب استراتژي و مأموريت -

 مشتريان و داران  سهام -

 فرآيندها -

 كاربردي هاي برنامه -

 زيرساخت -

 ها داده -

 امنيت -
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 بیمه صنعت مرجع برای معماری-3

 بيمه صنايع در. كند دنبال را مختلفي اهداف و باشد داشته مختلفي اشکال تواند مي بزرگ هاي سازمان در سازماني معماري عملکرد

 براي كننده  مصرف دائمي انتظارات با بايد شركت فناوري در موجود هاي گذاري سرمايه سازي ايمن  و حفظ به نياز مالي، خدمات و

 .(Bossert, O., & Laartz,2017) شود متعادل جديد خدمات و محصوالت ارائه

ACORD مرجع مدل 1-3
22 
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 Association of Cooperative Operations Research and Development  
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 محصول، هاي مدل و كار،  كسب فرآيندهاي شامل اين مدل. كند مي فراهم بيمه صنعت براي را سازماني معماري چارچوب يك 

 توسعه، اجرا، براي ها سازمان به كه و كار است  كسب قابليت هاي مدل و ها داده مدل اطالعاتي، هاي مدل توسعه، هاي چارچوب

 .(ACORD,2020) كند مي كمك بيمه صنعت مختلف هاي برنامه نگهداري و اصالح

  :(ACORD,2020) از اند عبارت مدل اساسي مؤلفه

 و كار.  واژه نامه كسب – گيرد مي قرار مورد استفاده و دارد وجود بيمه اكوسيستم در كه اصطالحاتي رايج واژگان (5)

 و كار. قابليت كسب  مدل - هستند اساسي بيمه هاي و كار شركت  كسب در كه عملکردهايي مدل (2)

 است مدل ترين دقيق اين. است ايهاي بيمهرشته تمام در داده عناصر از مفهومي و رسمي نمايش مدل اطالعات كه يك (8)

 دهد. مي نشان را بيمه صنعت از مفهوم يك كلي نماي كه

 مدل از كه است شده طراحي بيمه هاي شركت هاي داده معماري نيازهاي به پاسخگويي براي خاص طور به داده كه مدل  (4)

 گيرد. قرار مورد استفاده داده پايگاه سازي پياده  هر در تواند مي و شود مي توليد اطالعات

 در آفريني ارزش  زنجيره كل در خدمات و رابط دقيق تعريف با و كار كسب  فرآيندهاي دهنده تشکيل مؤلفه، اجزاي مدل (1)

 مؤلفه. مدل - است بيمه هاي شركت

 كند. مي فراهم شركت سراسر در ACORD هاي پيام و بيمه فرآيندهاي سازي پياده  براي را كار گردش فرآيند كه مدل (6)

 و به آساني سرعت،  به را بيمه محصوالت سازد مي قادر را كاربران كه است گرافيکي عالمت يك محصول كه چارچوب (7)

 باشد. مفيد شركت يك سطوح همه براي كه دهند نشان اي گونه  دقيق به

 IAAمدل مرجع  2-3

IAA
 را گر بيمه مشاغل IAA است. بيمه در ها روش بهترين معرف كه است بيمه خاص هاي سازماني مدل از جامع اي مجموعه 28

قابل  و كار  كسب كاربران براي راحتي و به  است فناوري و و كار كسب  جوامع بين مؤثر ارتباطي پل يك و كند مي توصيف

 مشتري، با ارتباط مديريت و تحليل، تجزيه  و بازاريابي مشتري، خدمات و فروش مانند موضوعاتي بر تمركز با و است دسترسي 

 .(Ibm,2006) منطبق است ريسك و ادعاي خسارت

 دنبال به كه است كرده ايجاد را آگاه و فعال كنندگان مصرف  از جديدي كامالً سطح نهايي، مشتريان به مالي مسئوليت مداوم انتقال

 را ويژه خدمات دهندگان  ارائه از بيشتري تعداد فناوري حال،  در عين (Ibm,2006) هستند بيمه صنعت از بيشتر راحتي و خدمات

 مشتري، به پاسخگويي در سرعت افزايش هاي روش مجدد بررسي به شروع ها بيمه نتيجه، در است. كرده بازار به ورود به قادر

 متفاوت، هاي سيستم قديمي، سيلوهاي از پيچيده شبکه يك اغلب، حال،  با اين. كنند مي بازار نو ظهور تغييرات و جديد مقررات

 شود مي تقاضا صورت در كار براي الزم پذيري  انعطاف و چابکي به گران بيمه دستيابي از مانع اضافي ظرفيت و اضافي عملکرد

(Ibm,2006). 
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 Insurance Application Architecture (IAA) 
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 مکان و زمان در مهم اطالعات بازيابي و استفاده در توانايي عدم و اضافي هاي هزينه اضافي، فرآيندهاي به منجر پيچيدگي اين 

 بلکه محصول، به محصول يا فرآيند به فرآيند واحد، به واحد نه - شوند ساده بايد و كار كسب  پيچيده هاي مدل. شود مي مورد نياز

 .(Ibm,2006) سازمان كل در

 كاهش استراتژي به اين. كنند ايجاد ها داده تعاريف و استانداردها و كار، كسب  مفاهيم از مشترک زبان و چارچوب يك بايد ها بيمه

 كلي چارچوب يك از كلي طرح يك .(Ibm,2006) كند مي كمك اطالعات به دسترسي و سرعت افزايش و سازي يکپارچه  هزينه

و  كسب  فرآيند جديد هاي معماري سازي  پياده يا كسب و كار اصلي فرآيندهاي استاندارد سازي و گسترش مجدد، مهندسي براي

 تأثير و وفاداري مشتري، خريد رفتار از كاملي درک كنند كمك شما به توانند مي هم كنار در ها قابليت اين. كند مي كار فراهم

 .(Ibm,2006) كنيد كسب خود بازاريابي هاي فعاليت

 هاي زير ساخت ها بيمه از ها بسياري سال طول در سودآوري انجام شود رساندن حداكثر به براي فرآيندها سازي همچنين بايد ساده 

 زده تخمين. اند شده متصل خود خاص هاي كانال و ها سيستم ها، پروسه به سختي  به ها سيستم از كه اند داده تشکيل را اي پيچيده

 بسيار پذيري  انعطاف كه است اين نتيجه. شود صرف مي قديمي هاي سيستم اين حفظ براي بودجه درصد 70 به نزديك كه شود مي

  .(Ibm,2006) دارد وجود بازار تغييرات و مقررات كننده، مصرف  تغيير با انطباق براي كمي

 وابسته به اطالعات جديد روندهاي با مقابله براي برتر خدمات و نوآورانه محصوالت بهتر، گيري  تصميم براي و كار  كسب كاربران

 سازگار جديد مقررات با سرعت  به كنند، نگهداري گزارش براي را ها داده بايد ها بيمه انطباق، اقدامات براي دارند. نياز سازگاري و

 در را شركت تواند مي نادرست اطالعات. است سازگار ها كانال و محصوالت بين در فرآيندها كه كنند حاصل اطمينان و شوند

 .(Ibm,2006) دهد قرار دولتي و نظارتي مقررات توجه قابل  خطر معرض

 و توصيف شناسايي، را و كار  فرآيندهاي كسب و ها داده عملکردها، كليه تا كند مي كمك گران بيمه به IAA و كار كسب  هاي مدل

 .(Ibm,2006) دهند ساختار

IAA است زير موارد شامل (Ibm,2006): 

 استاندارد سازي و براي برقراري ارتباطات تعاريف و اصطالحات بيمه: بنياد هاي مدل •

 شركت كل در ها داده سازي منطقي  و اطالعات وسيع نماي براي بيمه هاي داده محتواي: اطالعاتي هاي مدل •

 اجرا و سازي  شبيه و كار،  كسب فرآيند سازي مدل  مانند مناطقي سطوحي براي و كار كسب  فرآيندهاي محتواي هاي فرآيند: مدل •

 سرويس گرا معماري و ها مؤلفه توسعه براي و كار كسب  سرويس محتواي: يکپارچه هاي مدل •

 بيمه محصول طراحي در تسريع براي روشي: محصول هاي مدل •
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IAA ديجيتال شود. تحول مي سفارشي راحتي به و كند مي پشتيباني را گر بيمه و كار كسب  نيازهاي ٪30 از بيش معموالً عمل در 

 رهبر يك به شدن  تبديل براي مداوم تالش با كه طلبد مي را عظيمي سازماني تغييرات چنان اما داند، مي مناسب بسيار را چابکي

 افزايي هم  صورت  به بايد كه ديجيتال تحول مختلف هاي مؤلفه درک و شناسايي بنابراين كشد؛ مي طول زيادي زمان مدت  ديجيتال

 .(Ibm,2006) است مهم كنند كار

  بیمه برای صنعت  24IRBI مدل مرجع 3-3

 تا دهد مي اجازه ها سازمان سازمانشان ايجاد كنند. به براي رسمي طرح دهد يك مي اجازه بيمه كه به مديران صنعت مرجع نقطه يك

 سازند پذير امکان را بيني پيش قابل  تحوالت و كرده مديريت بهتر را اجتماعي و نظارتي رقابتي، استراتژيك، هاي محرک

(IRBI,2015). 

  کار و  کسب مدل 1-3-3

 كند مي فراهم زير موارد ارائه با را سازمان گيرندگان تصميم توجيه و صحيح گيري تصميم براي الزم متقابل و كار درک مدل كسب 

(IRBI,2015): 

 رسند. مي خود اهداف به بيمه هاي سازمان "چگونه" - فرايندها

 شود. مي انجام بيمه سازمان يك فرآيندهاي "كجا" - ها مکان

 كند. مي شركت بيمه سازمان يك به مربوط فرآيندهاي در "كسي چه" - ها نقش

 شوند. مي سازمان در فرآيندهايي ايجاد باعث "موقعچه " خارجي رويدادهاي - رويدادها

 شود. مي استفاده فرآيندها داده / محتوايي در "چه" - اطالعات

 هنگام اطالعات، و نقش همه اين  از استفاده با مختلف هاي مکان در را مراحل تمام گر بيمه هاي سازمان "چرا" - معيارها/  اهداف

 دهند. مي انجام مختلف رويدادهاي به پاسخگويي

 اطالعاتی یها ستمیس مدل 2-3-3

 شوند، مي مستقر بيمه شركت يك در معموالً كه را اطالعاتي سيستم اجزاي از منطقي بندي گروه هاي اطالعاتي يك مدل سيستم 

 را اطالعاتي هاي سيستم آينده نيازهاي و موجود هاي دارايي دهد مي اجازه سازمان يك به بخش اين (IRBI,2015) دهد مي ارائه

 ترسيم فناوري مدل و و كار مدل كسب  به استراتژيك، ريزي برنامه  روند در موردنياز دهي مدل براي را ها آن و كرده بندي  دسته

 شود مي استفاده بيمه سازمان يك اطالعات پردازش نيازهاي تأمين براي كه است فرعي مدل دو شامل مدل اين. كند

(IRBI,2015). 
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 ی کاربردیها برنامهمدل  3-3-3

 .(IRBI,2015) كنند مي پشتيباني و كار  كسب مدل از كه دهد مي ارائه را سيستم عملکردهاي از باال سطح با بندي گروه 

 ها مؤلفه مدل منطقی

 قرار مورد استفاده كاربردي برنامه هاي متعدد فعاليت آوري جمع براي تواند مي كه كند مي فراهم را اجزا از بااليي سطح بندي گروه  

 .(IRBI,2015) گيرد

 اطالعات  مدل 4-3-3

 و سازمان هاي داده مديريت براي فناوري هاي پيشرفت آخرين از كه دهد مي ارائه را سطح بااليي معماري اطالعات، منطقي مدل

 كرد استفاده ها فناوري انتخاب براي راهنما عنوان  به توان مي مدل اين از. كند مي استفاده آن هاي داده و تحليل تجزيه 

(IRBI,2015). 

  مفهومی داده مدل

 مختلف اقدامات پيشبرد براي تواند مي بندي  گروه اين. كند مي فراهم بيمه هاي داده سازماندهي براي را بااليي سطح بندي  گروه

و  كسب  فرآيند و ها سيستم در مورد استفاده هاي داده بندي  طبقه و شناسايي سازماني مختلف واحدهاي بين ارتباط تسهيل :مانند

 .(IRBI,2015) كار مورد استفاده قرار گيرد

 مدل فناوری 5-3-3

كند.  مي ارائه را اطالعاتي هاي سيستم تحويل براي سازمان مورد استفاده ابزارهاي و ها فناوري منطقي هاي بندي گروه  فناوري، مدل

 .است ها شركت اكثر براي هميشگي آن، چالش فناوري اثر مديريت است، تکامل حال در دائماً كه تکنولوژي انداز چشم  به با توجه 

 .(IRBI,2015) سازد تکنولوژي اثر اين مديريت و تهيه به قادر را سازمان يك كه است اين فناوري مدل هدف
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OMG كسب فرآيند سازي  ها، مدل داده سازي مدل در محور صنعت استانداردهاي توزيع و مديريت پشتيباني، ارائه طوالني سابقه  

و  كسب  فرآيند گذاري ، مدل و نشانه 26يکپارچه سازي مدل  زبان پيشرفت. (TDAN,2010) دارد گرا سرويس معماري و و كار
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 و سازماني معماري در انديشه رهبري همچنين و 21 مشترکئ ش درخواست واسطه يمعمار ،23مدل بر مبتني معماري ،27كار

 .(TDAN,2010) باشد مي تکنولوژي دنياي به 80گروه مديريت شئ كليدي هاي كمك از برخي گرا سرويس معماري

 IPS31مدل مرجع  5-3

 هستند. روبرو جدي جديد هاي چالش هاي بيمه با شركت است، روبرو تغيير سريع سرعت با همچنان بيمه صنعت كه درحالي

هاي بيمه  شركت از بسياري .(IBM,2016) كنند مي شتابنده و بيني پيش غير قابل  مداوم، تغييرات با انطباق به شروع موفق هاي بيمه

. كنند مي تالش مازاد ظرفيت اضافي، عملکرد متفاوت، هاي سيستم قديمي، سيلوهاي از پيچيده شبکه يك مديريت براي هنوز

 بسيار بيمه عملياتي هاي مدل عملکرد، در تغيير يك به دستيابي براي است دشوار ساختار اين در مادي هاي هزينه كاهش به دستيابي

 .(IBM,2016) شوند ساده بايد امروز پيچيده

 باشد داشته سازمان و كار كسب  نيازهاي در محکم ريشه بايد اطالعات فناوري تصميمات اما است، اساسي تحول يك فناوري

(IBM,2016) همچنين و و كار كسب  فرآيندهاي مجدد ارزيابي با را خود روش بايد ها سازمان بيشتر، چابکي با فعاليت براي 

 .(IBM,2016) دهند تغيير خود فناوري هاي زيرساخت

 طراحي بيمه هاي سازمان براي خاص طور به كه هستند محتوا از غني هاي مدل از اي مجموعه بيمه، سرويس و فرآيند هاي مدل

 :(IBM,2016) توان به اين موارد دسترسي يافت مي از اين مدل مرجع استفاده اند و با شده

 مشتري به دهي سرويس  و فروش هزينه كاهش و مشتري رشد مشتري، رضايت افزايش •

 تر سريع و تر ارزان خدمات ارائه فرآيندها، سازي  ساده هاي فرصت شناسايي •

 فرآيند افزونگي از جلوگيري و موجود فرآيندهاي از برداري با بهره جديد  خدمات و محصوالت كاهش زمان بازاريابي •

 سريع سنجش امکان دهد، شرح را موضوع اصلي هاي جنبه و باشد مشترک همه ذينفعان براي كه زباني است تهيه اين مدل مرجع 

 براي را غني و كار  محتواي كسب و توسعه قابل ساختارهاي ها آن (IBM,2016) كند مي فراهم را و كار كسب  مسئله يك كامل و

 را گر بيمه هر نيازهاي تا شوند سفارشي راحتي به  توانند مي ها آن .كنند مي فراهم يکپارچه هاي پروژه يا ها سيستم توسعه مراحل تمام

 فراتر كه است برنامه و يکپارچگي توسعه به بخشيدن سرعت براي شده طراحي هاي ويژگي از اي مجموعه شامل.IPS دهند پوشش

فرآيند، طراحي و تجزيه و تحليل سرويس  و تحليل واژگان، طراحي و تجزيه  داراي مؤلفه مدل IPS است. ACORD چارچوب از

 .(IBM,2016) سازي محصول است  و مدل
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 Unified Modeling Language(UML) 
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 Business Process Model and Notation(BPMN) 
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30

 Object Management Group(OMG) 
31

 IBM Insurance Process and Service Models  



  

25 

  های بیمهمروری بر معماری سازمانی در شرکت

 واژگان  مؤلفه مدل

 كار در انتزاعي يا سازي مدل  اينکه بدون كنند، مي تعريف و كار  كسب ساده زبان به را صنعت و كار مفاهيم  كسب اصطالحات •

 .باشد

 شود مي بيان و كار هاي كسب  فعاليت عنوان به  بيمه شركت يك عملکردي الزامات و كار كسب  عملکردهاي •

 .است موجود يا و كار جديد ابتکار كسب  يا مسئله هر تأثير حوزه و درک در حياتي ها ابزاري محدوده •

كسب  شرايط به الزامات ساير و و كار كسب  استانداردهاي از خارجي و داخلي هاي نقشه ترسيم براي را روشي پشتيبان محتواي •

 دهد. مي ارائه و كار 

  فرآیند و تحلیل  مؤلفه طراحی و تجزیه

 .(IBM,2016) است 82مدل اركستراسيون فرآيندشامل زنجيره ارزش، مدل تجزيه و تحليل فرآيند و 

 پشتيباني و كار كسب  فرآيندهاي از اي مجموعه توسط كه است و كار عملکردهاي كسب  از خطي زنجيره ارزش، بازنمايي •

 .شود مي

را شامل  المللي بين سطح در بيمه هاي سازمان توسط شده انجام فرآيندهاي كل از ٪30 حدود تا88 و تحليل فرآيند تجزيه  مدل •

 شود. مي

 مؤلفه طراحی و تجزیه و تحلیل سرویس 

 و براي يکپارچگي مبنايي عنوان به گرا، سرويس معماري است بيمه هاي سازمان هاي نگراني ترين مهم از يکي يکپارچگي، مسائل

 مدرن بيمه هاي سازمان پشتيبان اصلي به تبديل حال در سرعت به بزرگ، مقياس در افزار نرم معماري ساختار براي ابزاري عنوان به

 را و كار  كسب عملکرد و كارايي دهد، افزايش را و كار  تغييرات كسب سرعت تواند مي گرا سرويسمعماري  .(IBM,2016) است

 .(IBM,2016) كند محافظت مهم اطالعات هاي دارايي امنيت و خصوصي حريم از همچنين بخشد، بهبود

 (:IBM,2016) اين مؤلفه شامل موارد زير است

 و كار كسب  مدل•

 رابط طراحي مدل •

 Transfer Object مدل  •
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 OPM 
33

 Analysis Process Model (APM) 
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 سرويس  وب طراحي مدل •

 پيام سرويس طراحي مدل •

 جاوا سرويس طراحي مدل •

 RESTful API طراحي مدل •

 سازی محصول   مؤلفه مدل 

 از يکي مداري  مشتري. شود حاصل شركت تمايز يا( هزينه كنترل) قيمت رقابت طريق از تواند مي رقابتي كامالً محيط يك در بقا

 سريع عرضه و توسعه و نوآوري رقابت، با شدن همگام براي بنابراين، است؛ محصول تمايز مهم، عامل دومين. است تمايز عوامل

 محصوالت سازي مدل  راهنماي. است محصوالت و تحليل تجزيه  نحوه IPS قوت نقاط از يکي. است ضروري جديد محصوالت

IPS، دهد مي ارائه ساختار يافته كامالً روشي به بيمه محصوالت تعريف و تحليلو   تجزيه براي را ها تکنيك از اي مجموعه 

(IBM,2016). 
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يابيم كه مدل مرجع  دهد و از اين شکل در ميهاي مرجع مربوط به صنعت بيمه را در مقايسه با هم نشان مي ( مدل4-5شکل )

ACORD  اجرا، براي ها سازمان بهطور كه اشاره شد  باشد و همان و كار، حوزه برنامه كاربردي و حوزه داده مي در حوزه كسب 

 .كند مي كمك بيمه صنعت مختلف هاي برنامه نگهداري و اصالح توسعه،

در  IPSبر روي حوزه داده و   OMGباشد، اما مدل  ها و همچنين حوزه فناوري مي و كار، داده در حوزه كسب  IRBIمدل مرجع 

 باشد. ها مي و كار، برنامه كاربردي و داده حوزه كسب  8در  IAA و كار و در نهايت مدل مرجع حوزه كسب 

 ي مرجعها چارچوبفهرست معماري و  5-4شکل 

 معماريهاي  حوزه چارچوب صنعت

و  کسب 

 کار

برنامه 

 کاربردی

 فناوری ها داده

 

 

 بيمه

ACORD × × ×  

IRBI ×  × × 

OMG   ×  

IPS ×    

IAA × × ×  

 

 اهداف با فناوري اطالعات ياستراتژ ييهمسوهاي مرجع معماري سازماني ذكر شده باعث  تواند با استفاده از مدل صنعت بيمه مي

 شود. ي اتيعمل هاي برنامه ج،ينتا ،و كار  كسب ياستراتژ بهبودباعث  و كار و  كسب

  برنامه با استفاده از معماري سازمان خود فناوري اطالعات راه نقشه و و كار كسب  ياستراتژ در رييتغ يبراتواند  صنعت بيمه مي

 بايددهند. معماري سازماني جديد  ارائه باالتر سرعت و باالتر تيفيك كمتر، نهيهز با را و كار هاي كسب  سرويس ند وكن ريزي

 تغييرات كنند انجام ايجاد خود اطالعات فناوري هاي زير ساخت و روند كسب و كار در مستمر تغييرات تا سازد قادر را ها شركت

 هم و خود ديجيتال تجارت هاي هم قابليت مداوم طور به تا سازد مي قادر را ها شركت سازماني، هاي متعدد عمليات اساسي در

 دهند. ارتقا را زير مجموعه هاي فناوري
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