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ПОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ

Познанието е интелектуалният капитал на организацията. То
е много повече от обикновените данни, защото съдържа още
опита и уменията на цялата система. Информацията е общо взето
обективна, доколкото познанието включва елементи на интерпре-
тация и разбиране. Развитието на технологиите дава тласък на
обхвата и дълбочината на познанието, до което имат достъп хора-
та, вземащи решения. Но в днешно време информацията и позна-
нието ни заливат в такива обеми, че само наистина успешните ор-
ганизации съумяват да ги използват пълноценно и творчески.

Познанието и информацията трябва да бъдат събирани, съх-
ранявани и интелигентно управлявани, за да бъдат наистина оне-
зи ценни ресурси, които насочват и информират всяка фаза от
вземането на решения. Все повече се разбират ползите от упот-
ребата не на част, а на цялото познание на личния състав, което
се постига с разработването на прости, но гъвкави системи за
пренос, с чиято помощ информацията достига до най-важните
части на организацията. Ако информацията се пази в тайна или
се управлява зле, това предизвиква подозрение, напрежение или
ненавист. В същото време въвеждането на системи за насочване
и контрол на информацията може да е вредно, тъй като носят
допълнителен обем работа и по-голям натиск върху изпълните-
лите.

Управление на познанието и информацията

Много организации разчитат на технологиите, потоците от
данни и различните процеси, но това до известна степен намаля-
ва – или в най-добрия случай лишава от възможността за опол-
зотворяване – изгодата, която носи достъпът до индивидуалното



познание на всеки отделен служител. Управлението на познание-
то има за цел да избягва и предотвратява този процес. По-долу
предлагаме няколко техники за ефективно управление на позна-
нието.

Осъществяване на одит на познанието

Малко са компаниите, които осъзнават обемите на познани-
ето, което притежават. Обикновено тези обеми се поверяват на
отделни техни членове, а най-често напълно се пренебрегват.
Одитът на познанието има за цел да разкрие широчината, дълбо-
чината и местоположението на познанието на дадена организа-
ция. Той се състои от три основни компонента:

 Дефиниране на активите от познание, които съществуват –
най-вече информацията и уменията, чиято подмяна би била
трудна или скъпа.

 Локализиране на тези активи – тоест, откриване на онзи,
който ги пази или „притежава“.

 Класифициране и оценка на начина, по който се съотнасят
към другите активи. По този начин могат да бъдат разкри-
ти и други възможности пред организацията.

Увеличение на познанието

Резултатите от одита на познанието позволяват на организа-
цията да използва и допълва своите знания и информация с оглед
подкрепа на избраната от компанията стратегия. Предизвикател-
ството е по посока разширяване на базата на познанието, което
може да бъде направено по три основни начина:

 Познанието може да се купи, например като се назначат
съответните служители, да се създадат съответните сдру-
жения и партньорства, или чрез аутсорсинг.

 Познанието може да се вземе под наем, като се изберат
консултанти или се сключат договори със съответните спе-
циалисти.
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 Познанието може да се развива чрез образователни прог-
рами, насочени към допълване и разширение на съществу-
ващите умения.

За разширяването, рафинирането и обогатяването на новите
източници на информация успешно се използва и уебсайтът на
компанията (вж. глава 9).

Поддържане нивото на познанието

Пропуските в познанието правят организацията по-уязвима
за атаките на конкуренцията. Стратегията на свиване, възприета
от много фирми напоследък, разкрива опасността от освобожда-
ване на хора с опит и познания в името на някакви временни ико-
номии. Освен това се подкопава традиционната лоялност на слу-
жителя – както вече го описахме в глава 1. Това означава, че е
много важно да уловим, кодираме и съхраним опита и познание-
то на собствените си служители.

Защита на познанието

Познанието трябва да се пази, просто защото в много случаи
то се оказва важен източник на конкурентно предимство. То се
разделя на две основни категории: явно познание – например ав-
торските права или информацията, кодирана в наръчници, спра-
вочници, системи или процедури; и вътрешно познание – онова,
което притежават отделните служители и което включва обуче-
ние, опит, наблюдения, заключения и всички видове на друго, не-
формално придобито познание. Явното познание се защищава
посредством юридически процедури, а вътрешното трябва да се
записва и предава от човек на човек (доколкото това е възможно),
макар че и то подлежи частично на юридическа защита (например
специални клаузи в трудовите договори и пр.).

Изграждане на информационни системи

Ефикасната система за управление на информацията ще ко-
ординира и контролира постъпващата информация и ще подпо-
мага планирането. Три са главните фази за изграждането на така-
ва система:
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 Решете какъв вид информация е необходима, може би чрез
изготвяне на пожелателен списък от нещата, които ще под-
помогнат вземането на решения и постигането на опреде-
лени цели. Информацията може да бъде категоризирана по
видове – например информация за клиенти, финансова ин-
формация и сведения за човешките ресурси. Не забравяй-
те, че някои видове информация влизат в повече от една ка-
тегория.

 Уточнете времето, за което е необходима информацията, а
също така и на кого е нужна тя. Твърде много данни, пред-
лагани прекалено често, могат да доведат до пренасищане
с информация, което затруднява открояването на тенден-
циите или нужните детайли. Знаейки кой се нуждае от оп-
ределен вид информация, можете да прецените как се разп-
ространява информацията в организацията. Понякога тя
тече съобразно статута – отгоре надолу, по утвърдената йе-
рархическа структура. Това е свързано с определени сла-
бости, защото отделни служители могат да изпитват глад за
дадена информация и да изискват повече време за нейната
оценка от други.

 Потърсете най-добрия начин за предлагане на информаци-
ята. Тя трябва да бъде ясна и леснодостъпна, защото пре-
комерната информация разсейва, а оскъдната – просто е
недостатъчна.

В допълнение към казаното по-горе трябва да:

 Осигурите сигурността на информацията. Конфиденциал-
ните данни да бъдат съхранени на сигурно място, а инфор-
мацията да се проследява докрай, за да се избегнат евенту-
алните є загуби. В случая е подходящо да се създават ре-
зервни файлове, които да се съхраняват на друго място.

 Управлявайте разходите и осигурете нужната подкрепа. За
да извлечете максималната стойност от инвестициите в об-
ластта на информационните технологии, направете списък
на функциите и характерните черти, които са ви необходи-
ми (включително цена и поддръжка), за да бъдете сигурни,
че минималните изисквания ще бъдат изпълнени.
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 Направете данните достъпни, като ги споделяте на всички
нива на организацията. Трябва внимателно да обсъдите
евентуалните проблеми или опасения, които могат да поп-
речат на този процес.

 Бъдете наясно с юридическите изисквания и техните пос-
ледици, особено във връзка с информацията за клиентите,
доставчиците и собствените ви служители. Тези изисква-
ния бележат постоянен ръст по обхват и сложност.

 Уточнете посоката на дейността си, за да избегнете излиш-
ната или погрешната употреба на данните (вж. глава 3 за
пропуските при използването на данните и информацията).

Управление на информационния поток

С оглед максималната полза от информационните системи
трябва да се разбере как тече информацията, за какво се използ-
ва тя и какви са начините на приложението є.

Разбиране на информационните изисквания. За да се
идентифицират информационните изисквания и за да се направи
информацията рутинна, съдържателна и леснодостъпна, трябва
да си зададете следните въпроси:

 Каква информация е необходима?

 Как трябва да бъде представена тя (например онлайн, с
писмено одобрение, случайно, неформално, на заседания,
чрез меморандуми)?

 Кога трябва да бъде доставена тя (време и честота)?

 Откъде идва тя? Това може да потвърди качеството на ин-
формацията, а също така и важните детайли, които вкарват
фактите в съответния контекст.

 Какви ограничения съществуват? Например конфиденци-
ална ли е цялата информация или част от нея?

 Кои решения и дейности ще подкрепя тя? Може да помог-
не, ако хората разбират защо е необходима информацията.
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Придобиването на правилните данни. Информацията
трябва да бъде надеждна и полезна. Има много техники за нейно-
то получаване, включително проучвания, телефонни анкети, сре-
щи и интервюта, съществуват източници като библиотеките и ин-
формационните центрове. Всички те предлагат знания, стига да
се използват интелигентно. Проучванията на мнението на клиен-
тите може да се извършва онлайн, а мрежата представлява ценен
източник за редовно обновяване на информация. Изборът на под-
ходящата техника зависи от естеството на решението, което
трябва да бъде взето.

Преглед и анализ на информацията. С помощта на прег-
леда и анализа на информацията се раждат различните опции, чи-
ято ефективност може да бъде оценена. Накрая и решенията се
подлагат на преценка, но количествените статистически методи
ще разкрият тенденциите и аномалиите, а сценарното планиране,
моделирането и симулацията (разгледани в глава 5) са полезни
техники за натрупване и анализ на информацията.

Складиране и достъп до информацията. Информацията
трябва да бъде лесно достъпна, етикетирана и категоризирана.
Освен това да е актуална и обновена, което означава създаване
на критерии за добавянето на нова информация и изхвърляне
(или архивиране) на старите и неактуални детайли. Накрая, сис-
темата и процедурите за съхранение и достъп до информацията
трябва да бъдат икономични.

Действие според получената информация. При използва-
нето на информацията прибягваме до три основни тактики:

 Мониторинг на решенията. Проследете изпълнението на
дадено решение, преценете какви нови решения са нужни
за практическата реализация на бъдещия избор.

 Методичност в действията. Това е важно, защото ако ме-
тодът е погрешен, такова ще бъде и взетото решение.

 Управление на напрежението и различните видове натиск.
Дръжте под око поставените цели и задачи, дори ако сте
притиснати от сроковете и се налага да вземате бързи и на-
сочени решения.
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Информационна ориентация

Ако се вземат предвид милиардите долари, които ежегодно
се инвестират в софтуера и хардуера, трябва да очакваме, че ме-
ниджърите знаят как информационните технологии и техните ин-
формационни системи подобряват работата на организацията. Но
редица проучвания сочат, че мениджърите изобщо не са наясно
какво трябва да правят, за да си осигурят коренно подобрение в
общата работа на компанията, възползвайки се от инвестициите
в информацията и познанието.

Доналд Марчанд от IMD в Лозана и Уилям Кетингър – ди-
ректор на Центъра за информационен мениджмънт и технологи-
чни проучвания, а също така и професор по информационни сис-
теми в бизнес факултета Moor към университета на Северна Ка-
ролина, провеждат едно проучване в IMD, което разкрива три ос-
новни фактора за успешната употреба на информацията. Комби-
нирани помежду си, те предлагат една обща оценка на информа-
ционната ориентация (ИО). (1) Много от нас са чували мнението,
че човек не може да управлява това, което не може да измери.
Марчанд го допълва като подчертава, че човек не може да изме-
ри това, което не вижда. А от начина, по който мениджърите виж-
дат света, се определят и техните действия – тоест това, което мо-
гат да постигнат. За съжаление много мениджъри виждат употре-
бата на информацията само в тесния контекст на технологиите.
Но изолираните технологии и информация не създават трайно
конкурентно предимство.

Това мнение е направо смъртоносно за основните доставчи-
ци на системи за управление на отношения с клиентите (УОК), за
организационно планиране на ресурсите (ОПР) и други софтуер-
ни системи, които често се рекламират като технологична пана-
цея за всички болести в организацията. Според списание CIO
Magazine, някъде към 70% от УОК проектите не предлагат изме-
рими бизнес ползи. (2)

Трите качества на информационната ориентация

Статистическо проучване сред повече от 1000 старши ме-
ниджъри от 98 компании в 22 страни показва наличието на три
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основни качества на информацията: информационно поведение и
ценности на организацията, практика на информационния ме-
ниджмънт и IТ практиката. Тези три основни качества се състоят
от 15 специфични компетенции (вж. Фигура 10.1).

Трите информационни качества се комбинират, за да опреде-
лят доколко ефективно се използва информацията при вземането
на решения.

 Информационно поведение и ценности. Това е способ-
ността на организацията да наложи и утвърди поведение и
ценности на ефективно използване на информацията. Ме-
ниджърите трябва да насърчават интегритета, спазването
на правилата, контрола, прозрачността и споделянето, да
премахват бариерите пред информационните потоци и да
утвърждават употребата на информацията.
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 Практика на информационния мениджмънт. Управле-
нието на информацията включва долавяне, събиране, орга-
низиране, обработка и съхранение на информацията. Ме-
ниджърите уточняват процедурите, обучават своите подчи-
нени и поемат отговорността за управлението на информа-
цията, тоест – фокусират своите организации върху добра-
та и точна информация. Те имат грижата да избягват (или
поне да намаляват) претоварването с информация, да по-
добряват качеството на информацията за своите служите-
ли и да улесняват вземането на решения.

 Практика на информационните технологии. Приложе-
нието и инфраструктурата на IТ трябва да подкрепят взе-
мането на решения. Следователно бизнес стратегията тряб-
ва да бъде свързана с IТ стратегията по начин, който поз-
волява на IТ инфраструктурата и приложенията є да подк-
репят операциите, бизнес процесите, иновациите и реше-
нията.

Интересното в случая е, че Марчанд и Кетингър откриват
много компании с разностранна дейност, които невинаги изграж-
дат едни и същи нива на ИО в цялостната си структура. Новите
ИО мерки се използват от все по-голям брой международни кор-
порации и правителствени организации, предлагайки една прак-
тична и полезна мрежа на мениджърите, ангажирани в изгражда-
нето на стратегически IТ капацитет.

Избягване на дезориентацията:
информационната ориентация в действие (3)

Няколко са компаниите, въвели успешно мащабни IТ проекти. Сред
тях са Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) – втората по големина ис-
панска банка и най-голямата в Латинска Америка, първата шведска
банка без клонове SkandiaBanken и Cemex – мексиканската фирма про-
изводител на цимент, която заема трето място в света.

Реформирайки своето кретащо клоново банкиране, BBVA за 1000 дни
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се превръща в най-преуспяващата испанска банка. Това е постигнато
чрез свеждането на необходимата информация до служителите в кло-
новете, позволявайки им успешна кръстосана продажба на банковите
продукти. BBVA поддържа своя нов проект за отношения с клиентите
просто като доставя на своите представители за връзка с клиенти-
те средното:

 Лесно използваеми и интуитивни IТ интерфейси.

 Ясна информация относно сегментацията на клиентите, обекти-
те на продажба и информацията за представянето на компания-
та.

 Инициативи за създаване на екипи, които да раждат отворена
култура, наблягаща на екипната работа и действия.

SkandiaBanken създава модел за онлайн бизнес, който е печеливш и
осигурява по-добри услуги и ценности на клиентите в сравнение с то-
ва, което им предлагат големите международни банки. Мениджърите
на тази финансова институция, която е една интернет и телефонна
банка, отдават успехите си на специфичния бизнес модел, който обе-
динява IТ инфраструктурата и мрежовите решения, лесния достъп до
информацията за клиенти и служители и корпоративна култура, наб-
лягаща на прозрачността, личната отговорност и нагласа за реши-
телни действия.

Cemex успява да трансформира малкия си бизнес в Монтерей, Мек-
сико, превръщайки се в един от най-големите производители на ци-
мент в света. Тя настига и надминава основните си съперници в то-
зи бизнес – компаниите Holcim и LaFarge, придобивайки по-голям дял
от международните пазари, по-добри оперативни разходи и по-добра
възвръщаемост на активите. Постепенно компанията си изгражда
репутация на създател на сателитни мрежи и IТ, които є позволяват
да контролира температурата на пещите в заводите си по света ди-
ректно от щабквартирата си в Мексико сити. Освен това тя изпо-
лзва GPS технологията за гарантиране на доставката на готов ци-
ментов разтвор в рамките на 20 минути от поръчката. Мениджъри-
те на Cemex подчертават, че тези успехи се дължат на промяната в
културата на компанията, базираща се на проактивен подход към
изпълнение на задълженията, използвайки информацията за разработ-
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ване на нови начини за обслужване на клиентите, развитие на ориен-
тирани към информацията процеси, които водят до по-ефективна ра-
бота.

Управлението на информацията по начин, който прави решенията
максимално ефективни, зависи от хората: как използват наличната
информация и системи, как споделят познанията с колегите си, как се
мотивират, за да използват информацията по нов и творчески начин.
Важни са също процесите за управление на информацията и познание-
то. Макар и да е от съществено значение за успеха, технологията,
сама по себе си, е само един инструмент, който се използва по най-
добрия начин за изпълнение на поставените задачи. Но измерването
на ИО позволява изграждането на прозрачна и осезаема рамка за ефек-
тивното използване на всички аспекти на информацията.
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