CHRISTENSEN VE OVERDORF

Aracı Göreve Uyarlamak
BİR KURULUŞUN BİR İNOVASYONA cevap vermesi veya ön ayak olma-

sı gerektiğini farz edin. Aşağıda çizimle gösterilen matris, yöneticilerin,
hangi tür ekibin hangi projede ve hangi kurumsal yapı içinde çalışması gerektiğini anlamalarına yardımcı olacaktır. Dikey eksen yöneticiden,
kuruluşun mevcut süreçlerinin yeni işin etkin bir şekilde yapılmasına ne
dereceye kadar uygun olduğunu ölçmesini ister. Yatay eksen yöneticiden, şirketin, kaynakları yeni girişimlerin ihtiyaçlarına ayırmasına kurumsal değerlerin izin verip vermeyeceğini değerlendirmesini ister.
A bölmesinde proje, şirketin süreç ve değerleriyle iyi bir uyuma sahiptir, bu yüzden hiçbir yeni yetenek gerekmez. İşlevsel veya hafif sıklet bir
ekip, mevcut kurumsal yapı içinde projenin üstesinden gelebilir. İşlevsel
bir ekip işleve özgü meseleler üzerinde çalışır, sonra projeyi bir sonraki
işleve geçirir. Hafif sıklet bir ekip işlevler arasıdır fakat ekip üyeleri kendi işlev yöneticilerinin denetimi altındadır.
B bölmesinde proje, şirketin değerleriyle iyi bir uyuma sahiptir ama süreçleriyle bu uyumu yoktur. Kuruluşa yeni sorun türleri sunar ve dola-

Kuruluşun işlevleriyle uyum

İyi

B

C

Mevcut kuruluş içinde ağır sıklet
bir ekip kullanın.

Ayrı bir bağımsız kuruluş içinde
ağır sıklet bir ekip kullanın.

A

D

Mevcut kuruluş içinde hafif sıklet
veya işlevsel bir ekip kullanın.

Ağır sıklet bir ekip yoluyla şirket
içinde gelişim gerçekleşebilir,
fakat ticarileşme hemen her
zaman bağımsız bir kuruluş
gerektirir.

Zayıf
İyi
(taşıyıcı inovasyon)

Kuruluşun değerleriyle uyum
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Zayıf
(yıkıcı inovasyon)

YIKICI DEĞİŞİMİN MEYDAN OKUMASINI GÖĞÜSLEMEK

yısıyla gruplarla bireyler arasında yeni etkileşim ve koordinasyon türleri gerektirir. A bölmesinde olduğu gibi ekip yıkıcı bir inovasyon yerine besleyici bir inovasyon üzerinde çalışmaktadır. Bu durumda ağır sıklet bir ekip iyidir fakat proje ana akım şirket içinde yürütülebilir. Yeni süreçlerin ve yeni birlikte çalışma yollarının ortaya çıkabilmesi için yalnızca proje üzerinde çalışan ve projenin başarısı için omuz vererek kendilerinden genel müdürler gibi çalışmaları beklenen üyelerden oluşan ağır
sıklet bir ekip tasarlanır.
C bölmesinde yönetici, kuruluşun mevcut süreç ve değerleriyle uyum
sağlamayan yıkıcı bir değişimle yüzleşir. Başarıyı garantilemek için yöneticinin bağımsız bir kuruluş yaratması ve meydan okumayla başa çıkmak için ağır sıklet bir gelişim ekibi atamak gerekir. Bağımsız kuruluş
projenin farklı değerlerle—örneğin düşük kâr marjlı farklı bir maliyet yapısıyla—yönetilmesine imkân verir. Ağır sıklet ekip (B bölmesinde olduğu gibi) yeni süreçlerin ortaya çıkabilmesini garantiler.
Benzer şekilde D bölmesinde, yönetici kuruluşun mevcut süreçlerine
uyan fakat değerlerine uymayan yıkıcı bir değişimle yüzleştiğinde, başarının anahtarı hemen her zaman, bağımsız bir kuruluş içinde çalışacak ağır sıklet bir gelişim ekibi atamakta yatar. Gelişim nadiren şirket
içinde başarıyla gerçekleşebilir fakat başarılı ticarileşme bağımsız bir
kuruluş gerektirir.
Ne yazık ki şirketlerin çoğu, her boyut ve özellikteki programlar için hafif
sıklet veya işlevsel ekipler kullanarak tek-boy-hepsine-uyar şeklinde bir
düzenleme stratejisi çalıştırır. Fakat bu tür ekipler yerleşik yeteneklerden faydalanmak için araçlardır. Ve ağır sıkletin doğruluğunu kabul etmiş birkaç şirketin çoğu da gelişim ekiplerinin tümünü ağır sıklet bir biçimde düzenleme girişiminde bulunmuştur. İdeal olarak her şirket ekip
yapısıyla kurumsal yerleşkesini, her projenin gerektirdiği süreç ve değerlere göre uyarlamalıdır.
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Bu, bizim misyonumuz.”

sektör lideri olacağız.

ettiği sunucu olarak,

“Müşterilerimizin tercih

Vizyon

Rockwater’ın stratejik amaçları

Hissedar beklentileri

Çalışanların niteliği

Kesintisiz iyileştirme

Müşteri memnuniyeti

İhtiyaçları aşan hizmetler

Strateji

Finansal
Müşteri
İç
Büyüme

Yetkilendirilmiş çalışanlar

Ürün ve hizmet inovasyonu

Kesintisiz iyileştirme

Üstün proje yönetimi

Güvenlik/hasar denetimi

Nitelikli hizmet

Etkinlik sun

Müşteri gereksinimini şekillendir

İnovasyon

Yüksek performanslı profesyoneller

Sorunsuz ilişki

Rekabet fiyatı Katman II

Para değeri Katman I

Performans güvenilirliği

Proje kârlılığı

Nakit akışı

Sermaye getirisi
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İş dalı, Katman I müşterileri, kilit alıcılar

Pazar payı

Müşteri memnuniyet endeksi

Müşteri sıralama araştırması

Fiyatlandırma endeksi Katman II Müşterileri

Müşteri perspektifi

Finansal perspektif

Çalışan başına gelir

Çalışanların önerilerinin sayısı

Kadro tutumu araştırması

İyileştirme oranı endeksi

Yeni hizmetlerden gelen gelir yüzdesi

İnovasyon ve öğrenme perspektifi

Satış yığılması

Kâr öngörüsü güvenilirliği

Proje kârlılığı

Nakit akışı

Yatırılan-sermaye-getirisi

Rockwater’ın dengeli sonuç kartı

Proje tasfiye döngüsü

Proje performans endeksi

Güvenlik olayları endeksi

Yeniden işleme

Başarı oranı sunmak

Yeni çalışmada müşterilerle geçirilen saatler

İç işler perspektifi

DENGELİ SONUÇ KARTINI İŞE YARAR HALE GETİRMEK

Rockwater müşteri ihtiyaçlarını nasıl karşılar?

Müşteri ihtiyacı
fark edilir

#1

#2

#3

#4

#5

Tespit et

Kazan

Hazırlan

Uygula

Kapat

Gelişim

Tedarik

döngüsü

döngüsü

Müşteri ihtiyacı
karşılanır
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DENGELİ SONUÇ KARTINI İŞE YARAR HALE GETİRMEK

Ölçümleri stratejiye bağlayarak başlayın
Vizyon bildirisi
1. Stratejik ticari birimlerin
tanımlanması
2. Misyon bildirisi
3. Vizyon bildirisi

Gelecek
vizyonum nedir?

Vizyonum başarılı
olursa nasıl
farklılaşacağım?

Hissedarlarım
açısından

Müşterilerim
açısından

Finansal
perspektif

Müşteri
perspektifi

İç yönetim
İnovasyon yapma ve
süreçlerim açısından büyüme yeteneğim
açısından
İç perspektif

İnovasyon ve
öğrenme

Kritik başarı
etmenleri nelerdir?

Kritik ölçümler
nelerdir?
Dengeli sonuç kartı
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STRATEJİ NEDİR?

Operasyon Etkinliği ve Stratejik Konumlanma Karşılaştırması
yüksek

Üretkenlik cephesi

Sunulan fiyat dışı alıcı değeri

(en iyi uygulama durumu)

düşük
düşük

yüksek

Nispi maliyet konumu
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PORTER

Faaliyet Sistemleri Haritası
Yukarıdaki Ikea örneğinde olduğu gibi, faaliyet sistem haritaları bir şirketin
stratejik konumlanmasını içeren ve onu sunmak üzere tasarlanan özel
faaliyetler grubunu gösterir. Açık bir stratejik konumlanması olan şirketlerde
çok sayıda üst düzey strateji teması (taranmış daireler) tespit edilerek birbiriyle
yakından bağlantılı faaliyetlerden (beyaz daireler) oluşan kümeler aracılığıyla
hayata geçirilebilir.

Açıklayıcı
kataloglar,
bilgilendirici
görüntüler ve
etiketler

Müşteri
tarafından
nakliyat

Yeterli park
olanaklarına
sahip kent dışı
bölgeler

hizmeti

tarafından
tek başına
Sınırlı
satış
personeli

Müşteri
tarafından
montaj

Parçalar
halinde
ambalajlama
Modüler
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tasarımı

seçim
Çoğu ürün
stokta
Tesis içi
yeterli stok

Gelecekte
alışveriş
yapma
olasılığında
artış

Yıl boyu
stoklama
Düşük
imalat

mobilya
Kolay
imal edilebilen geniş
ürün yelpazesi

Daha çok
ani alışveriş

Müşteri

Sınırlı
müşteri
Taşıma ve
montaj
kolaylığı

Yüksek
trafiğe uygun
mağaza
düzenlemesi

İmalat
maliyetine
odaklanmış
şirket içi
tasarım

maliyeti
Yüzde 100
uzun süreli
tedarikçilerden
temin

STRATEJİ NEDİR?

Vanguard’ın Faaliyet Sistemi
Faaliyet sistemi haritaları, stratejik uygunluğu test etmek ve güçlendirmek
için faydalı olabilir. Süreci bir dizi temel soru yönlendirmelidir. Öncelikle, her
faaliyet genel konumlamayla (üretilen çeşitler, hizmet edilen ihtiyaçlar ve
erişilen müşteri tipi) tutarlı mı? Her faaliyetin sorumlusundan şirketteki diğer
faaliyetlerin performanslarını nasıl geliştirdiğini ya da düşürdüğünü tespit
etmesini isteyin. İkincisi, faaliyetlerin ya da faaliyet gruplarının birbirlerini
pekiştirmesini güçlendirecek yollar var mı? Son olarak, bir faaliyetteki
değişiklikler başka faaliyetler yürütme ihtiyacını ortadan kaldırır mı?
Düşük
riskli
değer artışı
fonlarına
temkinli
yaklaşım

Maliyet
tasarruflarına
bağlı çalışan
ikramiyeleri

Müşteriye çok
düşük harcama
aktarımı
Komisyon
yok

Broker-alım
satımcı ilişkisi
yok

Aracılara ya da
dağıtımcılara
komisyon yok

Bazı fon
kategorilerini dışlayan
geniş bir yatırım fonu
yelpazesi

Pazarlama
değişiklikleri yok

Sıkı maliyet

Çok düşük
işlem oranı

kontrolü

Uzun vadeli
yatırım teşvik
ediliyor

Yöneticiler için
birinci sınıf
seyahat yok

dağıtım
Sınırlı reklam
bütçesi

Alım satımdan
caydırmak için
telafi edici
ücretler

İyi ve tutarlı bir
performans sunan etkili
yatırım yönetimi
yaklaşımı

Standart fonlar
için şirket içi
yönetim

Doğrudan

Sadece üç
satış noktası

Dalgalanma ve
yüksek maliyet
yüzünden sınırlı
uluslararası fon

Ağızdan
ağza tanıtıma
dayanılıyor

Müşteriyle doğrudan
iletişim ve eğitim

Bonolara ve
öz kaynağa
endeksli yatırım
fonlarına
vurgu
Hissedarı
riskten
kaçınacak
şekilde
eğitmek

Online
enformasyona
erişim

Vanguard
felsefesini
aktif biçimde
yayıyor

273

PORTER

Southwest Havayolları Faaliyet Sistemi
Yemek
yok

Sınırlı
yolcu
hizmeti

Koltuk
tahsisi
yok

Sık,
güvenilir
kalkışlar

Çalışanlara
yüksek
tazminat

Esnek
sendika
sözleşmeleri
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15 dakikalık
kapı hazırlık
süreleri

Yalın,
son derece
verimli yer
ve kapı
personelleri

Yüksek
seviyede
çalışan
hissedarlığı

Seyahat
acentelerinin
sınırlı
kullanımı

Otomatik
bilet alma
makineleri

Bagaj
aktarma
yok
Diğer
havayollarıyla
bağlantı
yok
Standartlaştırılmış 737
uçak filosu

Çok düşük

Orta
ölçekli şehir
ve tali
havaalanları
arasında
kısa mesafe,
aktarmasız
rotalar

bilet
fiyatları

Yüksek
uçak
kullanımı

“Southwest,
ucuz tarifeli
havayolu”

PRAHALAD VE HAMEL

Yetkinlikler: Rekabet Gücünün Kökleri
Bir ağaç gibi şirket de köklerinden büyür. Çekirdek ürünler yetkinliklerle beslenir
ve meyveleri son ürünler olan iş birimlerini meydana getirir.

1

2

3

İşkolu
1

4

5

6

İşkolu
2

7

8

İşkolu
3

9

10

11

İşkolu
4

Çekirdek ürün 2

Çekirdek ürün 1

Yetkinlik
1
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Yetkinlik
2

Yetkinlik
3

Yetkinlik
4

12

PRAHALAD VE HAMEL

Vickers’ın yetkinlikler haritası
Elektronik
kontroller
Vana
kuvvetlendiricisi
Mantık
Hareket
Bütün makine ve
araç

Akışkan enerjisi
Elektro hidrolik pompalar
Kontrol vanaları
Kartuş vanaları
Tahrik kolları
Paketleme sistemleri
Hava basınçlı ürünler
Yakıt/akışkan transferi
filtreleme

Elektrik enerjisi
AA/DA
Servo
Tekleyerek
çalışan motor

Sensörler
Vana/pompa
Tahrik kolu
Makine

Sistem mühendisliği
Uygulama odaklı
Güç/hareket
Kontrol
Elektronik
Yazılım

Elektrikli ürünler
Tahrik kolları
Fan paketleri
Jeneratörler

Sunu
Sistemler

Paketler

Bileşenler

Hizmet

Eğitim

Fabrika otomasyonu
Otomotiv sistemler
Plastik süreç
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Odak pazarlar
Yollarda kullanılması yasak olan
Füzeler/uzay
Ticari uçak
Savunma araçları
Askeri uçak
Denizcilik

ŞİRKETİN ÇEKİRDEK YETKİNLİĞİ

Canon’daki çekirdek yetkinlikler
Hassasiyet
mekaniği

İyi optik

Mikroelektronik

Ana kamera

■

■

Kompakt tarz kamera

■

■

Elektronik kamera

■

■

EOS otofokus kamera

■

■

■

Video fotoğraf kamerası

■

■

■

Lazer ışınlı yazıcı

■

■

Renkli video yazıcı

■

■

Köpük fışkırtmalı yazıcı

■

■

Ana faks

■

■

Lazer faks

■

■

Hesap makinesi

■

■

Düz kâğıt fotokopi makinesi

■

■

■

Pilli DKFM

■

■

■

Renkli fotokopi makinesi

■

■

■

Lazer fotokopi makinesi

■

■

■

Renkli lazer fotokopi makinesi

■

■

■

NAVI

■

■

■

Fotoğraf video sistemi

■

■

■

Lazer görüntüleyici

■

■

■

Hücre çözümleyici

■

■

Maske ayar gönyesi

■

Motor ayar gönyesi

■

Eksimer lazer ayar gönyesi

■

■
■
■

■

■

Her Canon ürünü en az bir temel yetkinliğin sonucudur.
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