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Въведение
“Хората виждат това, което са
подготвени да видят”
Ралф Уолдо Емерсон

Масовото използване на автономни компютри, развитието на телекомуникациите
и компютърните мрежи направиха възможна появата на нова категория
компютърни приложения - групуер (Groupware). Системите за групуер се развиха
от системите за помагане вземането на решения (DSS, decision support systems),
системите за помагане на вземането на решения в група (GDSS, group decision
support systems) и офис системите.
Групуерът е начин за работа в съвременните организации. Той използва
технологиите за да осигури съвременни решения на процесите в бизнеса. През
последните години той стана една от най-атрактивните компютърни технологии,
но не само технология, а технология за кооперирана (съвместна) работа.

Фиг.1.В. Групуер
Групуерът е обобщаващо понятие за клас от компютърни технологиите и
системи, които подпомагат хората да работят в групи. В него се включват от 5 до
12 различни технологии - от технологията за електронната поща до системите за
електронни срещи и управление на работния поток. Изследванията на Gartner
Group показват, че през 1996 година е имало 55 милиона потребители на групуер
в различните му приложения. Някои от продуктите работят в локална мрежа,
докато други използват фирмените мрежи за големи разстояния или Интернет.
Съгласно публикуваното в отчета на CSC Index проучване сред повече от 500
висши ръководители на информационни отдели от европейски и американски

фирми за водещите технологии през 2000 година групуерът заема второ място с
54% за Европа и трето място за САЩ с 47%. Първо място и от двете страни на
Атлантика заема Интернет и WWW с 60% и 59% съответно.
Групуерът не е нова идея. Някои от съставните му технологии се прилагат
повече от 20 години. И защо все пак групуерът е технологията на 90 години?
Отговорът е във взаимодействието на редица технологични, икономически,
социални и организационни тенденции в обществото. През 70-те и 80-те години
мрежовите инфраструктури не бяха достатъчно развити. Сега комуникационните
инфраструктурите съществуват на всички нива и бизнес средите ги използват за
да се преструктурират за съвременните условия на сътрудничество и
конкуренция.
Предпоставките за възникване на групуера са:
• де регулиране на индустрията в световен мащаб;
• тенденция към използване на работната сила на договорни начала и проектен
принцип на работа;
• нужда от нови организационни форми на работа за адаптиране към
променящата се бизнес среда;
• нарастване на географското разпределяне на фирмите;
• групово ориентиране на фирмите за повишаване на производителността;
• нарастване на влиянието на неформалните групи в организациите с идеална
цел;
• екипно ориентиране на фирмите като основен модел за постигане на целите;
• претоварване на бизнес екипите в съвременната бизнес среда;
• невъзможност за гъвкаво реагиране на динамичните промени;
• силно структуриране на организациите;
• съществуващият свръх контрол на отделния служител в организацията;
• необходимост от обединяване на работещите в групи;
• тенденция към поява на дребни предприемачи.
Основните предпоставки за широкото навлизане на групуер системите са:
•

развитите мрежови инфраструктури в световен мащаб;

•

подобрено съотношение цена/производителност на хардуерните и софтуерни
елементи ;

•

световната рецесия и необходимостта от подобряване на
производителността в офисите;

•

нарастващата конкуренция в световен мащаб;

•

нарастващата сложност на съвременното производство и бизнес процедури;

•

групуер системите позволяват да се възстановят инвестициите в кратки
срокове;

•

известни производители като IBM, Microsoft, Novel, Lotиs, DEC, Netscape и
други предлагат групуер продукти.

Съществуват и редица причини, които затрудняват развитието и използването на
групуер системите. По-важните от тях са:
•

ниското ниво на обучение за групуера;

•

неразбиране на философията на групуера;

•

намаляване на бюджета на фирмите поради рецесията;

•

дистрибуционните канали за групуер продуктите са все още нови;

•

различни стандарти за групуер;

•

съпротива на организациите срещу промените;

Допълнително за нашата страна се явяват и следните причини:
•

бавното навлизане на компютрите в управлението;

•

слабо развитите мрежови архитектури;

•

недостатъчна компютърна грамотност на мениджърите;

•

не използване на възможностите на групуера за сигурност на транзакциите.

Типично за новите, смесени технологии и системи е голямото разнообразие от
термини и имена. В английската литературата се срещат следните термини,
които се отнасят към системите за групуер:
• Computer-supported cooperative work (CSCW)
• Computer Mediated Communications (CMC)
• Work group computing
• Collaborative computing
• Cooperative computing
• Computer conferencing
• Computer-supported groups
• Group decision support systems (GDSS)
• Group Support Systems (GSS)
• Electronic meeting systems (EMS)

Фиг.В.2. Томас Малон
Терминът групуер - (Groupware, team work, collaborative work) не е точно
дефиниран. Той се използва в бизнес обществото за описване на основната идея
за компютърно ориентирани приложения, подпомагащи груповата работа (работа
в екип, тим). В него се включват технологии като компютърни мрежи, електронна
поща, структура на задачите, управление на проектите, групови конференции и
групово вземане на решения. Сполучливо е определението на Томас Малон за
групуер - информационна технология, използвана за помагане на хората да
работят заедно по- ефективно. В отговор на често задавани въпроси в Internet на
тема групуер Дейвид Стодолски дава следното определение "Групуерът е
софтуер и хардуер за разпределена интерактивна среда". Терминът "среда"
включва хардуера и софтуера, които са основата за взаимодействието.
Терминът "интерактивна" се използва за да покаже, че използването се
управлява от системата. Приложения, които изключват отговори в реално време
не са групуер, в тесния смисъл на думата. Терминът "разпределена" показва, че
двама или повече участници си взаимодействат като всеки от тях влияе и е
повлиян от другите участници.
Можем да намерим следните определения на съставните части на групуер в
речниците:
- група (group) две или повече личности, които общуват така че, взаимно
си влияят;
- уер (ware) 1. а) промишлено изделие, произведение на изкуството или
занаятите...б) стока за продаване. 2. неизмерима единица (услуга), която е
полезна, продаваема.
От тези две съставни части при системите за групуер много по-важна е първата.
Акцентирането на "-уер" и закупуването на най-последните достижения на
технологиите, без точен анализ на изискванията в повечето случай е признак на
ниска компютърна и информационна култура.
Фиг.В.3. може да ни бъде полезна при опита да намерим мястото на този нов,

непрекъснато развиващ се клас информационни системи. Трябва да се
отбележи, че съществуват и групуер системи, които напълно отговарят на
изискванията за системите за помагане вземането на решения в група (Group
decision support systems, GDSS) със собствени процесори, бази от данни и
модели.

Фиг.В.3. Място на групуер системите
Групуерът се различава коренно от досегашните приложения на компютрите, тъй
като неделима част от неговото проектиране е качеството му да помага,
улеснява обработката на информацията в група от хора, като участниците могат
да се намират в различни географски точки или да работят в различно време.
Той е проектиран специално за да помага при взаимодействието между
членовете на групата, при съвместната обработка на информацията и при
нейното разпределение. Групуерът запълва празнината между създаването на
информация в автономните компютри и разпределеното използване на
информацията в мрежи от компютри. Съществената разлика между групуера и
много съществуващи приложения, като релационни бази от данни например, е че
групуерът поддържа динамично групата при обработката, разпределянето и
използването на информацията.
За да класифицираме даден програмен пакет като групуер, то той трябва да
притежава следните качества:
- да позволява на членовете на групата да комуникират по електронен
път;
- да улеснява мениджмънта и използването на общата информация на
групата;
- да има вградени в него още при проектирането на характеристики за
работа в група, а не само за индивидуалните членове.

Двете важни предизвикателства пред групуера, както се вижда и от
наименованието му “груп-” и “-уер” са организационни и технологични. За
технологичните проблеми може да се намери решение. В момента съществуват
две алтернативи за технологията - класическите групуер продукти, притежаващи
повечето необходими инструменти за комуникация, координация и
сътрудничество и Интранет (Intranet, webware) продуктите, които са стандартни,
лесни за използване и евтини. Технологията се възприема лесно и бързо, даже и
в нашата страна. По трудните и по-важните са организационните проблеми.
Бизнес културата е отражение на обществото като цяло, а българската бизнес
култура се отличава съществено от тази на западните бизнес партньори.
Българският модел на бизнеса е предимно индивидуален с еднолично вземане
на решения. Основните предимства на групуера като свободен обмен на
информация (комуникация), увеличаване на ефективността и гъвкавостта на
организацията (координация), използване на синергията на екипите, споделяне
на съдържанието и контекста на информацията (сътрудничество) за съжаление
все още не могат да намерят необходимото място в нашите организации.
Съпротивата срещу промените не е явление, уникално за групуера и за нашата
страна. Не може и не трябва да ни успокоява факта, че съпротивата се среща
при въвеждането на всяка нова технология или промяна на бизнес процесите.

Организацията и новите технологии
Радикално децентрализирани
организации - Интернет, всички видове
свободни пазари и научни общности,
например ще са новите модели за работа
в организациите през двадесет и
първото столетие
Томас Малон
MIT Sloan School of Management

Еволюцията на човечеството и технологиите предлагат интересна възможност за
сравнение. За да се визуализират извършващите се промени могат да се
използват историческия контекст и източниците за богатство, типа на
организацията и концептуалните принципи за всяка от тях - таблица.1.1.

Таблица 1.1. Исторически ери
Аграрна

Ранна индустриална

Късна индустриална

Ранна на знания

Източници на
богатство

Земя

Труд

Капитал

Знания

Тип на
организацията

Феодална

Частна собственост

Йерархична

Мрежи от хора

Концептуални
принципи

•

Разделение на
труда

•

Разделение на
управлението

•

Мрежи от
компютри и хора

•

Личен интерес

•

•

•

Заплащане за
задача

Отделени
собственици/
мениджъри

Интегриране на
процесите

•

Разделени умствени
от физически
дейности

•

Диалог при
работата

•

Човечност на
отношенията

•

Виртуални екипи

•

Еднолично
управление

•

Автоматизация

В настъпващата ера на знанията, източници на богатството ще са не само
натрупаните знания, но и човешките възможности за се разпознават новите
ситуации и се приобщят старите ситуации към тях.
Учените често разглеждат организацията формално като система за обработка
на информацията. Можем да разглеждаме организацията с представения на
фиг.1.1 модел. Организацията се намира и функционира в определена околна
среда. Тя е създадена за да постига поставените цели при отчитане на
определените критерии за ефективност. Целите се постигат чрез изпълнение на
подцелите, и т.н. до конкретните задачи. Задачите се решават от хората, които
използват ресурсите, технологиите и информацията. Посочените елементи на
модела са организирани в определени структури. Между всеки от посочените

елементи на модела съществуват сложни и динамични взаимовръзки и
взаимоотношения. Околната среда се променя много динамично и оказва силно
влияние на всеки от разгледаните елементи.

Фиг.1.1. Модел на организацията
Така представеният модел трудно може да се реализира точно при изграждане
на информационната система на организацията, защото съвременната бизнес
среда е много динамична и съществуващата информация е размита и непълна.
От друга страна жизненият цикъл на изграждане на информационната система е
12-15 месеца и статичната информационна система винаги се получава остаряла
и неадекватна на околната среда. Решението на този проблем може да се
намери в опитите да се разработват отворени, гъвкави информационни системи,
които се базират на групуер технологиите.

Промени в бизнес средата и изисквания към организациите
Основната характеристика на нашето време е промяната. Свидетели сме на
промени в социалната, политическата, културната и техническата област фиг.1.2.

Социални промени

Технологични промени

Фиг. 1.2. Промените в социалната област и технологиите
Промените в социалната сфера водят до повишаване на сътрудничеството на
всички нива, а технологичните промени доведоха до появата на нова технология
- групуер.
Историческият опит показва, че за да се разбере една нова технология, трябва
да се оценят действията на хората без наличието на тази технология. Трябва да
се осъзнае как да се използва тази технология и какво влияние ще окаже тя
върху протичащите процеси. Нека само си припомни какво влияние върху
личността, организацията и обществото оказаха откриването на часовника,
двигателите с вътрешно горене или електричеството. С откриването на
часовника коренно се промени измерването и използването на времето.
Двигателите промениха измерванията и използването на разстоянията, а
електрическата светлина позволи увеличаването на времето за работа на светло
и през нощта. Телеграфът и телефонът позволиха комуникации на големи
географски разстояния и т.н. Много трудно е да се предвиди използването и
влиянието на новите технологии. Тяхното внедряване променя представите за
света и измеренията му. В повечето случаи науката и технологиите - открития,
изобретения - помагат на хората да извършват работата си по-добре, по-бързо,
по-точно, по-лесно, по-ефективно, по-ефикасно и т.н. Важно е да се отбележи, че
в много случаи технологиите осъществяват основни, радикални промени в

живота на хората. Коренно се променя начина на извършване на дейността или
познанието за обектите. Не трябва да се пропуска и обратния ефект - понякога
технологиите създават много нови проблеми.
Ако се следва логиката на предходните редове, може да се очаква, че
въвеждането на нова компютърна технология в организацията ще изисква да се
промени начина за комуникации, начина за извършване на дейността. Лесно е да
се предскажат някои прости ефекти - например при електронните срещи всички
участници могат да “говорят” едновременно и през цялото времетраене на
срещата, като паралелно с това и “слушат” всички други участници. Може да се
очаква и промяна в ефективния размер на екипа или разстоянието на което се
намират участниците във “виртуален екип”.
При внедряване и използване на групуер технологиите, както и при всяка друга
технология, трябва да се внимава с новите възможностите, както и с новите
проблеми. Трябва да се оценява как може да се използваме групуера и какви ще
бъдат ефектите от това за работата, взаимоотношенията между участниците в
организацията, мениджмънта. Научните и практически резултати от последните
години показват, че тенденцията за сътрудничество е много устойчива през 90-те
години. Тя се развива в две посоки по отношение на личността, организацията и
обществото- култура и технологии.

Промяна в културата и ролята на организациите
Проблемите, които съществуват пред всяка организация стават все по-сложни и
те не могат да се разрешат чрез решаване на индивидуалните проблеми на
работещите в нея. След като изучиха опита на японските организации от 1970-те
и 1980-те години американските и западноевропейските организации
пренасочват организационната култура към стимулиране на работата в екипи и
сътрудничество. Те стимулират творчеството, подпомагат използването на
интелектуалните ресурси и многовариантните решения. В таблица 1.2 са дадени
основните характеристики на старата и новата организационна култура.

Таблица 1.2.
Стара организационна среда
Работещите изпълняват команди
Групата зависи от мениджъра
Групата е екип, защото следва указанията
на мениджъра ( образно представено никой не движи лодката)
Членовете на групата си сътрудничат като
потискат мислите и чувствата си, те желаят
да работят сами

Нова организационна среда
Работещите са инициативни
Групата се самоуправлява
Групата е екип, защото членовете и се учат
да си сътрудничат и да координират
действията си (членовете предвижват
лодката и работят заедно)
Членовете се кооперират като използват
мислите и чувствата си

Формирането на новата организационна култура се разглежда като източник за
големи предимства на съвременната организация. Проспериращите и добре
управлявани организации привличат работещите и ги стимулират при вземане на
решенията, при участие в отворените комуникации и при самообучението.
Статистиката показва различно отношение към удовлетвореността от работата и
паричното възнаграждение в силно развитите страни като Съединените
Американски Щати и Япония от една страна и европейските страни от друга.
Докато при първите основен стимул е удовлетвореността от работата, то при
вторите паричното заплащане все още е основният стимул за изпълнение на
задачите.
Основно предизвикателство за организациите през 21 век ще бъде балансът на
централизираното управление от горе на долу и упълномощяването,
делигирането на права от долу на горе. Драматичното намаляване на цената на
информационните технологии и комуникациите променя икономиката на
вземането на решения в организациите и като резултат прави
децентрализираното вземане на решения много подходящо в повечето случаи.
За пълното използване на възможностите е необходимо да се промени
мисленето на лицата, които вземат решения за да видят новата радикално
децентрализирана организация на 21 век. Типичен пример от областта на
търговията е американската верига Wal-Mart. Мениджърите на отделните
магазини от веригата имат значителна автономия при управлението на
магазините и поръчките. В магазините съществуват около 500 - 600 важни стоки,
за които месните мениджъри могат да определят своя цена, в зависимост от
месната конкуренция. Това е новата вълна на търговията на дребно - локалните
мениджъри да използват глобалната информация за да вземат подецентрализирано решение.
Променят се и взаимоотношенията между организацията и заинтересованите
групи (stakeholders). Ролята на заинтересованите групи при определяне на
стратегията на организацията може да се представи с фиг. 1.4.

Фиг.1.4. Роля на заинтересованите групи
Ръководителите на организацията трябва да отчитат, че удовлетворяването на
групите не е цел, а ограничение при постигане на целите на организацията. Ако
организацията не успее да спечели лоялността на заинтересованите групи, то тя
няма големи шансове да оцелее в динамичната и конкурентна бизнес среда - да
се финансира, да продава стоките и услугите си, да задържи подходящите
работещи и да задоволява нуждите си с необходимите суровини и елементи.

Промени в технологиите
Съвременните информационни и комуникационни технологиите включват
локалните и глобални световни компютърни мрежи и връзката им с Интернет.
Мрежите се разрастват средно с 30% годишно през последните осем години.
Тази тенденция ще се запази и през следващите години. В Съединените Щати
60% от компютрите са свързани в мрежи, в Европа те са 45%, а в Япония -20%.
Развитието на мрежите е резултат от развитието на икономиката и
организационните промени. Светът става все по-отворен и сътрудничеството в
културната област се задълбочава. Само преди няколко години бяха необходими
дни за да се пропътуват хиляди километри и се срещнат хора от други
континенти и страни. Сега компютърните и видео конференции позволяват на
ниска цена да се провеждат същите срещи веднага. Електронната поща
позволява да се изпращат писма и получават отговори почти в реално време от
всяка точка на земното кълбо. Това взаимодействие в културната област води до
промяна и в организациите. Тенденция към сътрудничество е развитието и
използването на Интернет и WWW (World Wide Web). Те все още не са
достатъчно развити в икономическата област, но производителите на програмни
продукти добавят непрекъснато нови функции за сътрудничество и координации.

Красноречиви примери са закупуването на водещите фирми в областта на
групуера от компютърните гиганти - от IBM на Lotиs, от Netscape на Colabra.
Останалите мощни компютърни фирми като Digital Eqиipment, Microsoft, Oracle,
Novell и др. включиха в производството си групуер системи. Тенденция за
сътрудничество се поддържа и от непрекъснатия стремеж на човечеството към
усъвършенстване и ефективност. Технологиите за сътрудничество ни предлагат
нови връзки и начини за работа. Това води до промяна на старите йерархични
структури, които не винаги са ефективни, към нови, динамични структури. При
наличието на конкуренция и огромен поток от информация, решенията трябва да
се вземат бързо. Много организации вече реорганизираха бизнес процесите си
на базата на групуер технологиите и са готови за посрещането на изброените
предизвикателства.

Фиг.1.5. Интернет и Интранет
Промени в мениджмънта
Промените са важна предпоставка за просперирането на организацията.
Съществуват два основни модела за осъществяване на промените - модел на
управляеми промени и модел на самоорганизиращи се промени. Първият модел
се прилага от стотици години. Той следва класическите закони и предвижда
промените да се планират, измерват и контролират. Той разглежда промените
като следващи природните закони. Установява се целта и се преследва нейното
постигане. Вторият модел приема, че нещата се развиват непрекъснато (подобно
на еко системите и живота в градината) и трябва да се променят, да се

адаптират непрекъснато. Отделните аспекти могат са се планират и измерват, но
като цяло процесът на промяната е непредсказуем. Разбирането на
прогресивните организации е, че стоенето на едно място е равносилно на
връщане назад. От организациите се изисква непрекъснато да променят това,
което правят и начина по които го правят. Най-преуспяващи са бизнес
организациите, които се справят най-успешно с промените.
Редица учени от университетите по мениджмънт вярват, че организациите,
аналогично на хората, които ги представляват, трябва непрекъснато да се
променят или ще загинат. Адекватните промените са важна предпоставка за
просперерането на организацията.
Гъвкавостта, динамичността, способността да се справя с непрекъснато
променящата се околна среда е признак за обучаващата се организация.
Традиционната йерархична структура, която работеше добре под командването
и управлението от феодалния строй вече не е в състояние да оцелява.
Зависимостта между централизираните и децентрализирани комуникации и
управление на организацията е показана в таблица 1.3.

Таблица 1.3.
Мениджмънт
Централизиран
Децентрализиран

Комуникации
Централизирани
Йерархично
Виртуално
Ориентирано към цели

Децентрализирани
Модел клиент-сървър
Еко система
Хаотично

Учените отбелязват, че разбирането за природата и структурата на обществото
от 17 век и физиката на Нютон са базирани на природните науки от тогава.
Днешните науки са променени и разбирането ни за организациите трябва да се
променят. Съвременните примери за проспериращите организации показват
пътя за промените. Необходимо е науката да ги анализира и предложи
основните принципи. Разбира се трябва да се отчитат и специфичните
особености на организациите. Механичното пренасяне на знания не е успешно
главно поради специфичната организационна култура и околна среда за всяка
организация.
В науката за мениджмънт новите теории се отнасят за организацията, екипите,
ролята на ръководителя, мотивацията на участниците в организационните
процеси. Личността днес се разглежда като източник или обект за промяна.
Организациите се разглеждат като живи, динамични обекти, които притежават
много и различни възможности, аналогично на хората, които са в тях.
Съвременното разбиране за промените на бизнес процесите трябва да се
концентрира върху управлението и структурата на организацията, върху целите

и направлението на промените. Направлението на промените се определя от
архитектурата на знанието натрупано в организацията, а инструмента за
промяната при само организирането е технологията, обединена с понятието
групуер.
Промените в бизнес условията са много динамични. Необходимо е всяка
организация да отчита тези промени и да реагира адекватно на тях за да запази
възможностите си в бизнеса фиг. 1.6.

Фиг. 1.6. Изискванията на пазара
Друг модел за разглеждане на процесите в организацията, който отразява
извършващите се промени през 90-те е показан на фиг.1.7. Всяка организация се
намира в определена околна среда. Тя включва инфраструктурата в страната и
съществуващите норми и правила за провеждане на бизнеса. Този модел отчита
проектният принцип за изпълнение на задачите.

Фиг.1.7. Модел за извършване на дейностите в организацията
Бизнесът все повече зависи от оценката на информацията и комуникациите.
Напоследък все по-често се забелязва обединяване на стратегиите на бизнеса и
информационните технологии и необходимост от нова комбинации от умения на
ръководителите.
През последните 20 години индустрията в САЩ е инвестирала повече от един
трилион долара в технологията, но резултатът от ефективността на работещите
със знания е минимален. Една от причините за това е начинът по който тези
специалисти работят и комуникират помежду си. То се осъществява от една
страна чрез документи, а от друга чрез социални контакти - съвместно, поделят
си знанията и доизграждат взаимно идеите си. Проблемът за усвояване на
технологията е човешки. Хората трябва да внедрят новата технология в техния
съществуващ стил на работа. В повечето случаи, технологията, която изисква
промяна на стила на работата се отхвърля от хората. Необходими са обучение и
допълнителни усилия от хората за да осъзнаят предимствата на новите
технологии. От друга страна добрата технология също така трябва да окуражава
потребителите да се обучават и да улеснява използването и.
Разбирането на контрастът между индивидуалният и колективният начин на
работа е важно условие за успешното използване на технологиите.
Индивидуалните разбирания за организацията са свързани обикновено с
областта на икономиката и психологията, а колективните със социологията и
развитието на обществото. И при организацията съществуват двата варианта “аз” и “ние”. Първият разглежда технологиите, като инструмент за обслужване на
ефективността и ефикасността на личностите в организацията - групуер
технологиите трябва да подобрят индивидуалната участие и крайните резултати.

Вторият вариант разглежда технологиите като инструмент на организационната
култура и практика - групуерът съществува за да усъвършенства редът и
изпълнението на груповата работа. Ако имаме поставени технологични цели, то
те трябва да са за усъвършенстване на социалния ред в организацията и
обществото. Основните характеристики на индивидуалния и колективния подход
са показани на фиг.1.8.

Фиг.1.8. Перспективи за организационните и технологични промени
Коя от разглежданите перспективи ще следва дадена организация зависи от
целите, прилаганите теории и методи. За съжаление в повечето случаи
организациите се ориентират към личностната ориентация, даже и при
използване на групуер технологии. Научните изследвания показват, че подоброто приложение на групуер технологиите е при поставяне на колективни
цели като сътрудничество и коопериране.

Фиг.1.9. Сътрудничество и коопериране
Съвременната организация все повече се нуждае от интелектуалния капитал.
Практиката показва, че нивото на мениджмънт на знанието в организацията
определя в голяма степен възможностите на организацията. Архитектурата на
знанието в организацията не е архитектура на данните. Тя е рамката и
мисловния модел за прилагане на знанието за стратегически бизнес цели.
Организацията обикновено започва въвеждането на информационните системи с
отделен проект, например за проследяване на документите. Когато се отчетат
предимствата от него, се продължава с прилагането на проекта за по-високите
стратегически нива. Отделните проекти са различни и не позволяват да се оцени
цялостната структура на информацията. Организацията не отделя необходимото
време за да си създаде единна архитектура на знанието, взаимодействието
между екипите и групите не е изяснено и това не позволява да се види
цялостната картина.
Първата стъпка за изграждане на архитектура на знанието е да се оцени
стратегията на организацията и ролята на знанието в нея. Висшето ръководство
трябва да осъзнае ключовата роля на знанието в организацията и да определи
как да се предава това знание в организацията. То трябва да определи посоката
в която ще се предвижва организацията. Стратегическата част е много важна,
защото тя определя следващите стъпки в процеса на изграждане на
архитектурата на знанието. Без нея интегрирането на различните екипи в единен
процес е невъзможно. Без основното направление, предложено от
ръководството, групите и екипите не могат да разберат как да си взаимодействат

с другите екипи в организацията. Проектите, които включват знанието се
разработват в три етапа:
•

изграждане на архитектура на знанието. Този етап установява виждането на
ръководството на организацията за мениджмънта на знанието и
потенциалните предимства за организацията;

•

разработване на основната инфраструктура на знанието. След изграждане на
архитектурата на знанието, отделните екипи определят своите области и
архитектури на знанието;

•

приложение на групуера.

Ре-инженеринг на бизнес процесите в организацията
На всеки от нас се е налагало да стои и често продължава да стои на опашки
пред

различни

организации

-

обслужващи

(например

касите

на

телекомуникационната компания, топлофикацията), административни (например
гишетата на данъчната система в общините, социалните грижи, паспортните
служби, нотариата, посолствата), търговски (например магазини за хранителни
стоки, ресторанти, хотели), учебни (например справки в училищата, колежите и
университетите) т.н. Това е достатъчна причина да се постави въпроса за
необходимостта от промяна на процеса в съответната организация. В случая
“процес” е осигуряване на условия за извършването на необходимата услуга подаване на документи, заплащане, а целта е да се получи след това услугата
или стоката. Процесът започва с нареждането на опашката и завършва с
получаване на услугата или стоката и напускане на съответната организация.
Хората са клиентите, а организацията е продавача на стоката или доставчика,
извършителя на услугата. Елементите на процеса са дейностите, които
работещите в организацията извършваме за да се изпълни транзакцията
(услугата).
Бизнес процесът е последователност от дейности, които преобразуват
съвкупност от входни елементи в друга съвкупност от изходни елементи (стоки
или услуги) за клиент или друг процес, като дейностите се извършват от хора с
помощта на инструменти. Хората непрекъснато извършват или участват в бизнес
процесите като изпълняват ролите или на извършител, или на клиент. Терминът
процес отразява начина на работа от хората заедно, за разлика от съдържанието
на работата. Той отчита груповата динамика - как се вземат решенията, как се
разрешават конфликтите, как хората и групите комуникират помежду си и как си
взаимодействат за постигане на целите си. На фиг. 1.10. графично са
представени

елементите

последователност.

на

бизнес

процеса,

а

на

фиг.1.11.

тяхната

Фиг. 1.10. Елементи на бизнес процеса

Защо да усъвършенстваме бизнес процесите?
Повечето бизнес процеси са проектирани за да се направи нещо бързо или са
проектирани при други условия на околната среда. Често те не са обмислени
първоначално добре и
изпълнението

на

са

дадената

обвързани
задача

с

на

персоналната
определен

отговорност

служител.

при

Неговата

изобретателност след това става политика и се документира на хартия.
Бюрокрацията се разраства около предложения бизнес процес и следващите
служители се назначават на работа за да изпълняват този не винаги ефективен
процес. Така когато се предложи самостоятелна програма за реорганизиране на
бизнес процеса, тя за съжаление среща сериозна съпротива.
Ре инжинерингът на бизнес процесите (РБП) има за цел да направи бизнес
процесите

по-ефективни.

Основателят

на мениджърската теория

за

ре

инженеринг на организацията Майкъл Хамър предвижда инвестиции от $32
милиарда само в Америка за ре инженеринг през 1997 г., като за съжаление
според Хамър, две трети от проектите няма да са успешни. Причините за
провала на проектите за РБП са много и различни, но като основни се отчитат
големите предварителни очаквания от процеса на ре-инженеринг и неразбиране
на елементите и етапите. РБП не означава непременно реорганизиране на
цялата организация, а само на неефективните процеси в дейността й. Основният
критерии за успех трябва да се търси при клиентите на стоката или услугата.

Фиг. 1.7. Последователност на основните елементи на работния процес
По природа хората се съпротивляват на промените и особено когато им се каже
какво да правят и как да го правят. Това е много силно изразено и в
съвременната ни култура в България. Съпротивата става още по-силна при ре
инженеринг на организацията. Другият проблем за провала на голяма част от
проектите

е

технологичен.

Без

съответните

информационни

системи

е

невъзможно да се променят съществуващите процеси. Най-доброто решение се
получава, когато двата проблема се решат едновременно, т.е. когато се съчетае
ре инженеринг с подходящата информационна технология.
Фактори, които стимулират ре-инженеринга на бизнес процесите са следните:
•

глобалното отваряне на бизнеса в световен мащаб;

•

развитието на технологиите;

•

нарасналите изисквания на клиентите;

•

намаляване на лоялността на клиентите;

Основните въпроси, на които трябва да се отговори при РБП са следните:
•

как трябва да изглежда процеса?

•

какво очакват клиентите от организацията?

•

какво желаят да изпълняват работещите в организацията?

•

как най-добрите в бизнеса изпълняват процеса?

•

какво може да се направи с най-новата технология?

Методика за ре-инженеринг на бизнес процесите.
Могат да се използват следните етапи при РБП:
•

формулиране на целите и задачите на проекта за ре инженеринг;
Първата задача е да се изберат целите. Разглеждат се пет ключови
направления при определяне на целите:
⇒ финансови цели, като редуциране на цената и избягване на
допълнителни капитални разходи;
⇒ обслужващи цели като подобряване на нивото на услугите;
⇒ технически цели, като усвояване на нова технология;
⇒ оперативни цели, като осигуряване на гъвкавост и интегрираност;
⇒ организационни цели, като намаляване на усилията за мениджмънт и
на допълнителните служители.

•

формиране на екип за осъществяване на проекта;

•

документиране и измерване на процесите в момента;

•

анализ на процесите в бизнеса чрез клиенти, работещи във фирмата,
конкуренти;

•

анализ на съвременните технологии;

•

определяне на възможните алтернативи и избор на най-подходящата;

•

осъществяване на пилотен проект и измерване на резултатите;

•

цялостно извършване на промените и измерване на резултатите;

•

подготовка за следваща итерация.

Етапите, които се изпълняват от екипа се показани на фиг. 1.12.

фиг. 1.12 Етапи за осъществяване на ре инженеринг.
Динамичните промени в нашата страна и света през последните години изискват
съответни промени и на бизнес процесите, които се осъществяват в
организациите у нас. Усъвършенстването на бизнес процесите е условие за
всяка организация да се конкурира с организациите, които предлагат сходни
услуги и стоки в съвременното бизнес пространство. През последните 10 -15
години организациите в света са под непрекъснати изисквания за промяна на
бизнес процесите, защото клиентите изискват все по-добри и по-качествени
стоки и услуги. Ако клиентите не са удовлетворени, то съвременните условия им
предлагат много голям алтернативен изборна с оки
т
и ус улги от други
организации.

Организационна памет
Както отбелязахме в началото организацията може да се разглежда като система
за обработка на информация, в която паметта има основно значение. Паметта на
организацията е основно средство за управление на запазването,
възстановяването и манипулирането на историята. Тя представлява склад от
информация и механизми за нейното натрупване, актуализиране и търсене.
Организационната памет е поделено интерпретиране на информацията между
личностите в организацията. За разлика от историята организационната памет
може да включва също така усещанията за деня и очакванията за бъдещето.
Често организационната памет се представя като съставена от стандартни
процедури, описание на ролите, описание на казусите и други концепции.
В тази точка се разглежда интегриране на концепциите за организационната
памет и групуер технологиите (по-специално разпределените бази от данни и
знания за групите). Съдържанието на информацията в организационната памет
може да ограничава възможностите на организацията или обратното да
разширява възможностите и. Организационната памет може да се използва за
развитие на организацията и за отговори на много от нерешените въпроси.
Всичко това зависи от начините, по които паметта е структурирана и
съхранявана. Три са основните елемента за осъзнаване на ролята и значението
на паметта в организацията (групата):
• задържащата структура на паметта, мястото на съхранение - табл.1.4;
• процесите, чрез които се обработва (манипулира) паметта;
• начините, по които използването на паметта влияе на процесите,
производителността и резултатите в организацията.
Така представените изисквания за организационната памет налагат
организацията да управлява всяка от разгледаните форми и начини за
съхраняването и. Разбира се не всичко може да се запише и съхрани по
различни причини - цена, състояние на технологиите и т.н.
Организационната памет изпълнява три роли - информационна (знания),
управляваща (намалява цената на операциите, чрез фокусиране на
подходящата операция) и политическа (зависимост и влияние от действията на
другите). Тя се явява като рамка за вземане на решения в новите условия.
Когато решенията в организацията се вземат с отчитане на тази рамка, се
приемат с по-малка съпротива и са по-ефективни, в сравнение с решенията,
които не се съобразяват с нея.
Организационната памет е разпределена между служителите в организацията и
документите, тя е голяма по обем и сложна по структура. От разгледаното можем

да направим извод колко съществено е значението на информационните
технологии в съвременните организации за разбиране и поддържане на
организационната памет.

Таблица 1.4.
Елемент на паметта

Тип на информацията

Изисквания за
съхраняване на паметта

хора

опит, предположения,
вярвания, формални
документи

използват технологии за
мениджмънт на данните за
различни знания

култура

език, символи, истории,
взаимоотношения

запомня и предава знанията
за да избегне неумишлени
изменения

трансформации

стандартни процедури,
планове, обработени знания

използва правила и минали
обработки за да управлява
текущите процеси

структури

организационни структури,
съдържащи длъжностни
характеристики, роли, титли

наследява качествата от
основните обекти

екология

физическото представяне на
работното място

управлява различията във
времето и пространството

външни фактори

бивши служители,
наблюдатели, медии,
конкуренти, държавни
органи

достъпна и интегрирана с
външни източници

При използване на групуер технологиите информацията в организацията и
екипите може да се запази и стане достъпна по всяко време. Тя може да носи
голяма полза за екипите и организацията като цяло дълго време след
генерирането и. Проблемът при реализацията на груповата памет не е в цената
на компютърните елементи - процесори и памети. Проблемът е да се убедят
членовете на екипите да съхраняват информацията и да се намери тази
информация в необходимия момент от време. Решението се получава при
намиране на подходящия метод за структуриране и организиране на
информацията. Потокът от информация на груповата памет може да се
представи с фиг. 1.13.

Фиг.1.13. Поток от информация на груповата памет
Независимо от съществуващите проблеми по организирането и
систематизирането на груповата информация и знания, то екипите все по-често
разбират нейното значение и полагат усилия за събирането и използването й.

Модел за мениджмънт на промените в технологията
Интересен импровизиращ модел за мениджмънт на промените в технологиите
предлагат Ванда Орликовски и Дебра Хофман. Той може да бъде полезен на
организацията да използва предимствата на развиващите се възможности,
възникващата практика и очакваните резултати при използваните на новите
технологии.
Моделът се основава на изследванията за приложението и използването на
непрекъснато развиващите си и отворени технологии, каквато е групуера. Той
приема две допускания, които го различават от традиционния модел за
промените. Първо, промените, които са свързани с приложението на
технологията съставляват развиващ се процес, а не отделни събития, след
чийто край организацията се връща в нормално стабилно състояние. Второ,

всички технологични и организационни промени, които се осъществяват по
време на развитието на процеса не могат по дефиниция да се предвиждат
предварително във времето.
Моделът на импровизациите разглежда три типа на промени на технологиите предвидими, възникващи и основани на възможностите. Предвидимите
промени са планирани предварително във времето и са се осъществили както е
било планирано. Пример за планирана промяна е прилагането на софтуера на
електронна поща, които има за цел да управлява и подпомага непрекъсната
растящия комуникационен поток от писма между членовете на организацията.
Възникващите промени се появяват спонтанно от локалните иновации и не са
очаквани или планирани. Пример за възникваща промяна е използването на
мрежата за електронна поща като неформална система, която затрупва
организацията с огромен поток от писма. Промените, които са основани на
възможностите не са очаквани предварително, но се въвеждат целенасочено
и преднамерено по време на процеса на промяната в отговор на неочаквана
възможност, събитие или проблем. Пример за подобна промяна е използването
на Интернет и уеб (WWW). Предвидимите и основаните на възможностите
промени включват планирани действия, за разлика от възникващите промени,
които възникват спонтанно и неочаквано от човешката практика по време на
работата.
Временната диаграма на модела е показана на фиг. 1.14.

Фиг.1.14. Импровизиращ модел на промените
Образно предложеният модел може да се опише с аналогията за джаз бандата
(оркестър). За разлика от членовете на симфоничния оркестър, членовете на
джаз бандата не решават предварително точно коя нота ще изсвири всеки от тях.
Те вземат предварително решение за това, коя композиция ще бъде в основата
на тяхното изпълнение. След започване на изпълнението всеки от музикантите е
свободен за развива и интерпретира (въвежда нови решения), като се отклонява
от оригиналната композиция. Изпълнението на композицията върви успешно,

защото всеки от музикантите свири със същата ритмична структура и има
поделено с останалите членове на бандата разбиране за правилата на
музикалния жанр. В термините на описания модел джаз музикантите участват в
предвидими, основани на възможностите и възникващи действия по време на
своето изпълнение за да създадат ефективна, съответстваща на локалните
условия музика.
Много важно влияние на ефективността на всеки процес на промяна оказва
взаимодействието между трите измерения - технологията, организационния
контекст (култура, структура, роли, отговорности) и модела на промените, който
се използва - фиг. 1.15. В идеалния случай трите върха трябва да са в
равновесие и да се допълват. На практика обаче в зависимост от нивото на
развитие взаимоотношенията са много по-различни.

Фиг.1.15. Взаимодействие между организация, технологии и модел на
промяната
Първо по отношение на връзката технологии - модел на промяната исторически
при проектиране и използване на технологиите като “черна кутия” (което за
съжаление все още продължава в много наши организации), трудно можеше да
се мисли за адаптация от страна на потребителите на технологията. В този
случай е невъзможно прилагането на импровизационния модел за използване на
технологията. Аналогично е и положението при ясно установена технология
(което е трудно постижимо при съвременните динамични промени на
информационните и комуникационните технологии), когото традиционния планов
модел може да се окаже по-ефективен. При нова и отворена технология, каквато
е групуерът, импровизационният модел осигурява гъвкавост на организацията да
се адаптира и обучава по време на използването.
Второ по отношение на връзката организация - модел на промяната често
използвания планов модел, който е адекватен за бюрократичната организация,
не позволява да се отчита динамиката на промените на околната среда.

Гъвкавостта на импровизационният модел го прави по-подходящ при
съвременните условия.
И по отношение на третата важната връзка организация - технологии, може да се
отбележи, че тя е основата за внедряване на съвременните технологии и
отварянето на организацията към света. Кооперираната, ориентирана към
сътрудничество култура на работещите, екипната организация на работа са найподходящите за прилагане на съвременните технологии като групуер.

Заключение
В заключение можем до обобщим основните характеристики на организацията за
края на деветдесетте години и двадесет и първи век - глобална, отговорна,
екипно ориентирана, мрежова.
Мисия на мениджърите е при осъществяване на промените и ре-инженеринг на
организацията за новия имидж да прилагат ефективно и ефикасно
информационните технологии за постигане на по-гъвкави и динамични процеси,
по-добро поделяне на знанията и глобална интеграция. Важен фактор за
промените е начинът, по който хората мислят за технологичните промени и
начинът, по който те действително ги прилагат.

Проектна организация на работата
Човекът има три пътя за да постъпи разумно: първият,
най-благородният - размишлението, вторият, найлекият - подражанието,
третият, най-горчивият - опитът.
Конфуций

Проектът като подход за организиране на работата
Проектът може да се дефинира като не повтаряща се дейност. Необходимостта
от проектната организация може да се аргументира със следните
характеристики:
• проектът е ориентират към постигане на цели. Той се приключва при
постигане на целта;
• проектът има краен брои ограничения - обикновено те са свързани с времето
и ресурсите;
• резултатите при приключване на проекта са обикновено измерими;
• възникналите проблеми по време на проекта се отстраняват и не влияят на
следващите проекти или етапи на проекта.
Мениджмънтът на проекти включва освен планиране, организиране, управление
и контролиране на дейностите и допълнително мотивиране на обикновено найскъпия ресурс на проекта - хората. Проектът се разглежда в следните категории:
• мениджърска - планирането, документирането и управлението на дейностите
по изпълнението му;
• техническо - планирането, документирането и прегледа на техническите
страни на проекта;
• качествено - планирането, документирането и прегледа на качеството на
проекта.
Проектът се разглежда от системния подход като преобразуване или
трансформация на определени входни ресурси в изходни - фиг.2.1.

Фиг. 2.1. Проектът като процес на трансформация
Проектите стават основен начин за осъществяване на бизнеса през 90-те .
Типичен пример е автомобилът модел MX5 (Miata) на фирмата Mazda. Той е
проектиран в Калифорния, финансиран от Токио и Ню Йорк, изпробван в Англия,
асемблиран в Мичиган и Мексико, като са използвани елементи проектирани в
Америка и произведени в Япония. Корабостроенето например, което също е
типично проектно организирано, доказва как само за последните 20 години може
да се развива в страни, които нямат традиции в тази област. Тези примери
показват големите възможности и перспективи на проектният начин на работа.
Разширяването на Европейския Съюз в областта на търговията премахва много
бариери и позволява международните проекти да се увеличават непрекъснато.
Трябва да се отчита и сложността на съвременните проекти. Причините са това
са следните:
• простите идеи се реализирани първо и сега е много по-трудно да се пробива и
е необходимо да се прилагат иновационни подходи;

• бизнесът става все по-сложен - клиентите очакват не само стоките или
услугите, а цели “пакети”, които да удовлетворяват пълно нуждите;
• проектите стават по-завършени и цялости. Крайните потребители не желаят
да се намесват на междинните етапи.
• качеството на резултатите се оценява по международни стандарти. Например
сертификацията по ISO 9000 става задължително изискване за много пазари
(не само в самолетостроенето откъдето започна).
Съществуват прогнози, че депресията от 90-те години в икономиките на
западните страни ще продължи. Икономиките на централно и източно
европейските страни изискват много сериозни промени. Това налага и
непрекъснато осъществяване на промени във всеки проект и всяка организация.
Околната среда на проекта може да се представи със следните характеристики фиг.2.2:
• сложна;
• цялостна (пълна);
• конкурентна
• фокусирана към потребителя.

Фиг.2.2. Околна среда на проекта
Промяната на организацията трябва да започне с пълна оценка на състоянието и
перспективите пред организацията.
Съществуват много причини за грешки при осъществяване на промените в
организацията. Основните от тях са:
•

несъответствие между думите и делата на мениджърите;

•

неясни и прекалени очаквания като резултат от промените, без да е изградена
система за оценка на промените;

•

следване на новостите на технологията или модерните теории, без да има
необходимата подготовка за промените;

•

допускането, че само преквалификацията на работещите е единствената
необходима промяна.

2.2. Модел за изследване на работата в групи
Представените изисквания към проектите изискват по-формалното представяне
на елементите и основните им характеристики. Основните елементи и тяхното
взаимодействие може да се представи чрез модела на изследване на
предимствата и загубите от груповите процеси - фиг. 2.3.

фиг.2.3. Модел за изследване на работата в групи
Практическият опит показва, че редица от класическите изводи за работата в
групи се променят при използване на технологиите. Общите заключения, че
“групуер технологиите повишават производителността на групите” и “повишават
удовлетвореността на хората от работата” са валидни, но трябва да се отчитат и
конкретните условия. Необходимо е за всеки конкретен случай да се направят
изследвания на по-ниско ниво, като се отчитат печалбите и загубите при
използване на технологиите за подпомагане на груповите процеси.

Потенциалните ефекти от групуер технологиите са показани в таблица 2.1.

Таблица 2.1.
Печалби от процеса
синергия

Загуби от процеса
блокиране на вниманието

обучение

Групуер технологии
Технологията поддържа
следните процеси:
групова памет

стимулиране

анонимност

“загуба” на памет

повече
информация
по-добри
комуникации

паралелни комуникации

информационно препълване

ефект на средата
• скорост
• богатство
• цена
Паралелни структури:
• локални
• глобални

непълно използване на
информацията

по-обективни
оценки

ограничаване на свободата

ефектите зависят от
специфичната технология

Нов термин за нашата практика е терминът синергия. Той се използва основно в
медицинските науки. В Websters’s New World Dictionary от 1988 г. са отбелязани
следните две значения: 1. Едновременно действие от отделни обекти, които
заедно имат по-голям ефект отколкото сборът от действия им по отделно; 2.
Съвместни или съгласувани действия на различни органи или части от тялото,
например мускулите работещи заедно. Учени в областта на групите и екипите
използват концепцията за синергия като основен принцип за изграждане на
екипите. Те дефинират синергията като кооперирана, съвместна работа на
членовете на екипа, така че общият ефект от работата им да е по-голям от
сумата на отделните дейности, ако те се изпълняват индивидуално.

Групи, екипи и задачи
Ние сме родени, за да живеем съвместно: нашето
общество е свод от камъни, който би се срутил,
ако единият не поддържаше другия.
Сенека

Групи

Всяка съвкупност от хора ли е група? Ако не е, то защо тогава различаваме
групата от съвкупност от личности? Съществуват две основни характеристики,
които определят съвкупността от хора като група:
1. Членовете на групата взаимодействат помежду си, така че резултатите от
дейността на отделния член влияят върху останалите, както и той се влияе от
резултатите на тяхната дейност.
2. Членовете на групата осъзнават, че съществува възможност за общо
постигане на целите. Членовете на групата осъзнават, че чрез принадлежността
си към групата, те ще са в състояние да постигнат определена цел или
определена нужда.
Групата е съвкупност от двама или повече човека, които взаимодействат
помежду си, за да постигнат определена цел или да реализират дадена нужда.
Важно е да се отбележи, че членовете на групата могат да имат различни
конкретни цели и една обща крайна цел. Например когато в една организация се
сформира група от различни отдели в организацията (изследване и развитие,
продажби, инженеринг и производствен) с цел разработване на нов продукт или
услуга. Всички те имат общата цел да разработят най-добрият продукт, но
отделните цели на отделите са различни. Членовете от отдел изследване и
развитие ще определят най-добрият продукт, като продукт, който притежава
най-добри иновационни характеристики. За членовете на отдел продажби найдобрият продукт е който позволява на клиентите да определят като имащ
изгодна цена. За членовете на отдел инженеринг най-добрият продукт - това е
най-надеждният продукт, докато за производствен отдел това е най-евтиният
продукт. Те всички са единни за общата цел - да предоставят на потребителите
най-добрият продукт, но разбират, че това е трудна задача, която изисква
постигане на групова цел. Груповата цел е целта, за която всички или повечето
от членовете на групата са съгласни, че това е общата им цел.

3.1. Видове работни групи
В организациите съществуват много и различни видове групи. Всяко от тях има
важна роля за ефективната работа на организацията. Един начин да се
класифицират е разделянето им на формални и неформални групи. Видовете

работни групи са показани на фиг.3.1.

Фиг.3.1. Видове работни групи
Мениджърите сформират формални работни групи, които помагат на
организацията да постига целите си. Целите на формалната работна група се
определят от нуждите на организацията. Формалните групи се подразделят на
ръководни и работни, а работните от своя страна на постоянни и временни.
Пример за формална група е комисия за качествата.
Неформалните работни групи възникват естествено в организацията, понеже
членовете на организацията осъзнават, че членуването в дадена група ще им
помогне да постигнат целите си или да удовлетворят нуждите се. Група от
няколко преподавателя, които се събират за да играят тенис всяка седмица за да
удовлетворят нуждите си да спортуват е пример за неформална група.

3.1.1. Видове формални работни групи.
Съществуват четири основни вида формални работни групи - групи с общо
командване, групи, сформирани за решаване на конкретна задача, екипи и
самоуправляващи се екипи. Групата с общо командване е съвкупност от хора,
които се отчитат пред общ ръководител. Тя се основава на общите
взаимоотношения за отчитане в организацията и обикновено това са отделите и
звената в организацията - счетоводен, маркетинг или продажби.
Този тип групи са двигателя на организацията и от тях зависи в голяма степен
постигането на целите на организацията. Ръководителят на групата играе много
важна роля за определяне на ефективността на тези групи.
Групата, сформирана за решаване на конкретна задача е съвкупност от хора,
който са събрани заедно за да постигнат специфична цел. Обикновено след
постигането на целта групата се разформирова. Пример за такава група е

комисия по качеството. Понякога такава група може да има и по-дългосрочна цел
и да сменя членовете на групата.
Екипът е формална работна група, която има висока степен на взаимодействия
между членовете й, която работи интензивно заедно за постигане на групова
цел. Екипите са ефективни, защото разчитат на възможностите и опита на
членовете си да постигат цели, които са непостижими за работещите по отделно
или за другите видове работни групи. Трябва да се отбележи, че да се работи в
групи не означава че се работи в екипи. Основната характеристика на екипа е
интензивно взаимодействие между членовете му.
Екип, който няма ръководител или член на екипа, определен да го ръководи се
нарича самоуправляващ се екип. Членовете на самоуправляващия се екип са
отговорни за постигането на целта и изпълнението на задачите на ръководителя,
които включват определяне на средствата за постигане на целта, определяне на
задачите на отделните членове на екипа, контролиране на отделните членове,
координиране на усилията на екипа. Самоуправляващите се работни екипи
стават все по популярни и ще имат важно влияние в съвременните организации.

3.1.2. Видове неформални работни групи.
Основните неформални групи са приятелските групи и групите по интереси.
Приятелската група е съвкупност от членове на организацията които се
чувстват приятно в обща компанията. Тези групи удовлетворяват нуждите на
работещите от социални контакти и могат да бъдат важен източник за социална
подкрепа, положителни емоции и удовлетвореност на членовете й от работата.
Членовете на организацията оформят групи по интереси, когато имат обща цел
или задача (свързани с организацията), която те се опитват да постигнат чрез
обединени усилия. Групите по интереси могат да играят важна роля за постигане
на промени в организацията.
Всяка от разгледаните работни групи има важно значение за организацията, но в
следващите описания се разглеждат само формалните групи, тъй като те
реализират целите на организацията и мениджърите имат по-голямо влияние
върху тях.

3.2. Развитие на групата
Всички групи се променят във времето, тъй като членовете и се променят,
променят се задачите и целите, променя се натрупаният опит при
взаимодействието между членовете й. При отчитане на тези промени
изследователите на групите определят пет етапа от развитието на групата.
Изучаването и разбирането на развитието на групата във времето е важно,

защото членовете й имат различни претенции на различните етапи от
развитието. За да са ефективни групите и за да работят на високо ниво е много
важно тези промени да се управляват ефективно. Спомнете си последният
проект, по който сте работили - колко различни са първата и последната срещи
на членовете и колко всяка от тях се различава от междинните среши. Във всяко
отношение претенциите и възможностите на групата са различни. Един от
известните модели за етапите на развитие на групите е този на Брус Тукман фиг.3.2 и фиг. 3.3.

Фиг.3.2. Етапи за развитие на групите

Фиг. 3. 3. Модел за формиране на групите

Първият етап от този модел се нарича формиране. През неговото времетраене
членовете на групата се опитват да се опознаят един друг, да установят общо
разбиране и да изяснят груповата цел и подходящото поведение за нейното
осъществяване. Етапът приключва с осъзнаването, че отделните личности са
членове на групата.
Вторият етап се нарича щурмуване. Той се характеризира с разглеждане на
конфликтите, съпротива срещу груповото управление и изясняване на въпросите
по отношение на ръководството (лидерството) и рамките на властта на лидера.
Този етап завършва, когато се постигне съгласие за управлението и лидера на
групата. Членовете на групата осъзнават, че е в техен общ интерес да работят
заедно за постигане на общата цел.
Третият етап се нарича нормиране. Членовете на групата реално започват да
чувстват, че принадлежат към групата и са взаимно свързани един към друг.
Появяват се приятелски отношения и добре развито чувство за обща цел. В края
на този етап членовете на групата са единни по отношение на правилата на
поведение в групата.
Последният, четвърти етап се нарича изпълнение. При достигане на този етап
групата е готова да се заеме сериозно с работата и да работи заедно да
постигане на груповата цел. Същинската работа се извършва от групата по
време на този етап. Не трябва да се губи много време от групата за да се
достигне до този етап.
Друг известен модел за формиране на групата е моделът на Йохансен фиг. 3.4.

Фиг. 3.4. Модел на Йохансен за развитие на групите
3.2. Характеристики на работните групи

Освен по типове (формални и неформални, командвани групи и
самоуправляващи се екипи) и етапи на формиране работните групи се
различават и по други характеристики. Ще разгледаме четири от основните
характеристики на групите, които имат голям ефект по отношение на
поведението на участниците в групите и начина за постигане на груповата цел.
Тези характеристики са размер на групата, състав на групата, функциите и
състоянието на групата. Ще дискутираме също така и ефекта от влиянието на
тези характеристики по отношение на членовете и социалните отношения.

3.2.1. Размер на групата
Размерът на групата се измерва с броят на членовете й, които работят на пълен
работен ден за постигане на груповата цел. Групата може да се състои от двама
или двадесет човека. Броят им е съществен показател за начина по който те си
взаимодействат.
Когато групата е малка, членовете й се познават много добре и общуват
ежедневно. Те лесно обменят информация помежду си, оценяват
индивидуалният принос на всеки член към групата и принадлежността му към
нея. Силната принадлежност към групата и целите й водят до увеличаване на
мотивацията и сътрудничеството на членовете на групата за постигане на
целите и до по-високо ниво на удовлетвореност от работата.
Когато групата е голяма членовете и се познават по-малко помежду си и имат помалко лични контакти в ежедневната си работа. Ниското ниво на взаимодействие
между членовете на големите групи затруднява разпределянето на
информацията. От друга страна членовете на групата могат да подценят личното
си участие в работата на групата, тъй като са много и по този начин да намалят
мотивацията си и сътрудничеството с групата. Това са основните причини
участниците в големите групи да се чувстват по-неудовлетворени от работата си
в сравнение с тези, които участват в малките групи.
Недостатъците на голямата група в сравнение с малката трябва да се претеглят
с предимствата от нарастване на размера на групата. Като предимство на
голямата група се отчита големия обем от ресурси за постигане на целта. Това
са ресурси като умения, възможности и натрупан опит и знания от членовете на
групата. Друго предимство на голямата група е възможността за разделение на
труда, при което на отделните участници се дава част от работата. Когато
отделните участници се съсредоточат само върху част от работата, те се
специализират и работят и постигат резултати на по-високо ниво. Това е и една

от основните причини да съществуват групи.
При вземане на решение за размера на групата организацията трябва да
балансира между уменията и ресурсите на голямата група и известните й
недостатъци, като проблемите с комуникацията и координацията на членовете
на голямата група. Например когато групата нарасне много става трудно да се
уведомят членовете й за промяна в процедурите. Представете си
комуникационните проблеми в група от четиридесет и в група от четири члена.
Подобни са проблемите и с координацията между участниците - в група от
двадесет човека поне двама няма да са си изпълнили напълно задачите и няма
да са балансирали работата си. Колкото по-голяма е групата толкова по-голяма е
и вероятността за конфликт между участниците, за дублиране на усилията и за
ниска степен на мотивация. Обобщените потенциални предимства на малките и
големите групи са дадени в таблица 3.1.
Таблица 3.1. Предимства от размера на групата

Потенциални предимства на малката Потенциални предимства на
група
голямата група
•
•
•
•
•

взаимодействието между
участниците в групата е по-често
по-лесно се поделя
информацията между
участниците
членовете на група се чувстват
по-обвързани помежду си
членовете на групата са помотивирани и приобщени към
груповата цел
членовете на групата са
удовлетворени от работата си

•

•

Групата има много ресурси на
разположение за постигане на
целта си, включително умения на
членовете си, знания,
възможности и опит
Групата може да осъществи подобро разпределение на труда и
участниците да се концентрират
върху по-малки задачи. По този
начин те се специализират и
придобиват по-големи умения
при изпълнението на задачите

3.2.2. Състав на групата
Съставът на групата се измерва със степента на сходство между
членовете й. Членовете на хомогенните групи имат много общи
характеристики. Това могат да бъдат демографски (род, раса, социална среда,
култура, възраст, образование, положение в организацията) личностни - умения,
навици, възможности, настройка, практически опит. Членовете на
хетерогенните групи нямат много общи характеристики. Те се характеризират с
голямо разнообразие, докато хомогенните групи са еднакви по състав.
Взаимовръзката между състава на групата и производителността й от една
страна и ефекта от състава на групата и поведението на отделните и членове от

друга е много сложна и малко изследвана. Обикновено хората обичат да са сред
еднакви като тях. Това би трябвало да води до леснота на общуване и ниско
ниво на конфликти при хомогенните групи и проблеми при комуникацията и
координацията на хетерогенните групи. По тази логика може да се очаква поголяма производителност и стремеж към постигане на целта при хомогенните
групи, а също така трябва да се очаква по-голяма мотивираност и
удовлетвореност от работата. От друга страна обаче, група, която е съставена от
хора с различен произход, опит, професионални характеристики, разбиране за
света и възможности може би е в състояние да вземе по-добро решение от
хомогенната защото има повече алтернативи, представени пред групата.
Хетерогенната група също може да работи на високо ниво, защото групата има
на разположение разнообразни ресурси. Поради различията си членовете на
групата предлагат повече пътища за извършване на дейностите, а следователно
и резултатите биха могли да бъдат високи. За да използваме предимствата на
хетерогенната група много е важно членовете на групата да осъзнаят своите
различия и гледни точки и да ги използват за постигане на висока
производителност. В таблица 3.2. са обобщени потенциалните предимства на
хомогенните и хетерогенните групи.
Таблица 3.2. Предимства на състава на групата

Потенциални предимства на
хомогенните групи
• членовете на групата се отнасят
дружелюбно един към друг
• членовете на групата споделят
информацията, имат ниско ниво
на конфликти и имат малки
проблеми при координацията

Потенциални предимства на
хетерогенните групи
• групата взема добри решения,
защото има разнообразни
позиции
• групата работи на високо ниво,
защото има различни ресурси на
разположение

3.2.3. Функции на групата
Функция на групата е работата, която групата изпълнява като принос за
постигане на целите на организацията. Производствен отдел например е група с
общо командване, която има отговорността за производството на стоките
(телевизори, велосипеди и т.н.), които организацията продава. Функцията на
производствен отдел е да произведе тези стоки по икономически изгоден начин и
на определено ниво на качеството им. В производствен отдел има малки групи от
работници, отговарящи за производството на отделни елементи от
производствения процес. При производството на велосипеди например
функциите на една група са да произведе рамката на велосипеда, на втора група
произведе фара и т.н. Можем да разглеждаме всяка организация като съвкупност

от групи, свързани взаимно съгласно функциите, които изпълняват за да може
организацията да постигне целите си.
Функциите на групата влияят на поведението на членовете на групата като им
позволяват да осъзнаят как тяхното поведение по време на работата допринася
за постигане на целите на организацията. Функциите на групата дават на
членовете й мотивираност и целенасоченост. Когато членовете на групата
оценят приноса на конкретните функции за постигане на общата цел, те се
мотивират за повишаване на производителността си.

3.2.4. Положение на групите
Работата на дадена група в организацията често изглежда по-важна за успеха на
организацията от работата на другите групи. Положението (статута) на
групата е подразбиращото се съгласие за важността на всичко което групата
прави за организацията като цяло. Мениджърският екип например има много
висок статут в организацията, защото той помага да се определят целите на
организацията и начините и средствата за тяхното постигане. Работата на
групата на счетоводителите, които изчисляват тримесечните баланси е разбира
се важна, но често тя изглежда по-странична за организацията като цяло. Така
положението на групата от счетоводители е по-ниско от това на мениджърите.
Колкото по-важна е работата, извършвана от групата или функцията на групата,
толкова по-висок е и статуса на групата в организацията. Членовете на групата с
по-висок статус са по-силно мотивирани да работят повече, защото те оценяват
работата си като особено важна за успеха на организацията като цяло.
Интересен е въпросът за социалното присъствие на други членове на групата.
Дали секретарката ще напечата повече писма ако се намира в стая с други
секретарки, отколкото ако се намира сама в стая? Дали компютърен програмист
ще се работи повече време при откриване на грешка в сложна програма в
присъствието на друг програмист, отколкото ако работи сам? Изследванията в
областта на социалното присъствие дават отговор на подобни въпроси.
Социалното присъствие е ефектът които оказват с физическото си присъствие
други хора върху индивидуалната производителност. Съществуват два вида:
пасивно и активна присъствие. В първият случай присъствието на друг член от
групата не е свързано с задачата за изпълнение, а само физическо. Във втория
случай членовете на групата изпълняват една и съща задача. Резултатите от
изследванията в тази област са показани на фиг.3.5.

Фиг. 3.5. Влияние на социалното присъствие

3.3. Управление на членовете на групите. Роли и правила и
норми
Независимо дали групата е формална или неформална, с общо командване или
самоуправляващ се екип, голяма или малка, хомогенна или хетерогенна, за да
постигне целите си тя трябва да управлява поведението на членовете си.
Управлението на членовете на групата е много важно независимо от функциите
на групата. Ефективна е тази група, която умее да управлява поведението на
членовете си и ги направлява към висока производителност и постигане на
целите на групата и организацията. Съществуват следните три механизма, чрез
които групата управлява членовете си - ролите, правилата и нормите.

3.3.1. Роли
Разделението на работещите, което се наблюдава в групите и организациите,
прави необходимо разработването на ролите. Ролята е съвкупност от задачи
или поведения, които работещият трябва да изпълнява, когато заема дадена
длъжност в групата или организацията. Различните роли се появяват когато
групата раздели работата и определи конкретни задачи за индивидуалните
участници. Например в малка радиостанция за групата отговаряща за вечерните
новини има четири роли - на репортера за локалните новини, на репортера за
световните новини, на редактора и на водещия предаването. Отличен пример за
успеха на фирмата Microsoft при използване на екипите е разпределянето на
работата на всеки екип на малки задачи и разпределяне на различните роли
между различни членове на екипите.
Всяка роля в групата се определя с конкретни отговорности и права. Цялото
очаквано поведение на заемащия длъжността се определя от отговорностите на
съответната роля. Например в екипа на Microsoft всеки разработчик отговаря за
своята част от програмата, върху която работи екипа. От друга страна всеки
заемащ определена роля има права и привилегии като например правото да
използва ресурсите, които са свързани с конкретната роля.
Управлението е контрола на ролите на членовете на групата влияя върху

тяхното поведение по различни начини. Първо ролите информират участниците
в групата какво трябва да извършват. Второ ролите не само позволяват
членовете на екипа да са отговорни за своето поведение, но и осигуряват
стандарт, чрез който да се оценяват получените резултати от дейността. Трето
ролите помагат на мениджърите да поощряват изпълнителите, които постигат
добри резултати.
При установяване на ролите в групата е важно да се уточнят взаимодействията
между ролите, т.е. начините по които членовете на групата ще взаимодействат
помежду си при изпълнение на специфичните роли. Формално взаимодействията
могат да се опишат в длъжностната характеристика, но трябва да се отчита и
тяхното развитие по време на етапите за формиране на екипите. Най-добро
решение е описанието на взаимодействието между ролите да се съдържа във
всяка длъжността характеристика и се променя при различните .взаимодействия
между членовете на групата. Трябва да се разграничава формалното
разработване на ролята от реалното изпълнение на ролята при протичането на
процесите в групата - фиг.3.6.

Фиг. 3.6. Взаимоотношения между ролите и конфликтите

3.3.2. Правила
Ефективното изпълнение на ролите се улеснява при писменото оформяне на
ролите в правила. Правилата определят поведението на участниците като
съдържат правата, забраните и задълженията за всяка роля. Те позволяват
отделните участници по-добре да изпълняват ролята си и да постигнат целите
си. Понякога правилата съдържат процедурата за най-доброто изпълнение на
задачата.
Могат да се отбележат следните предимства на правилата при мениджмънта на
членовете на групата и тяхното поведение:
• гарантират, че техните изпълнители ще работят за груповата и
организационна цел и ще ограничават отклоненията в дейността;
• подпомагат правилното управление на поведение на членовете на екипа,
защото описват как и какво трябва да прави заемащият ролята;
• подпомагат оценката на отделните членове и позволяват сравнение с
останалите;
• при смяна на член на екипа, правилата съдействат за правилното обучение на
новите членове.

3.3.3. Норми
Ролите и правилата предписват какво трябва да се прави за да се постигнат
целите. Груповите норми определят как те трябва да се държат. Обратно на
писмените правила, които са формални правила и изисквания за участниците в
групата, груповите норми се неформални правила за поведението на членовете
на групата и обикновено не се записват. Груповите норми са ключов елемент и
показват как групата влияе и управлява поведението на членовете си за да
постигане на груповата цел и качеството на решението. Членовете на групата
спазват нормите основно по три причини:
• за да получат поощрения и да избегнат наказания;
• за да се идентифицират и утвърдят;
• по вътрешно убеждение, че спазването на нормите е наистина правилното
поведение.

Екипи
Защо ти трябва да обмисляш обмисленото?
Вземай готовото и върви нататък.
В това е силата на човечеството.
Л. Н. Толстой

Необходимо е да се направи разлика между група и екип за да се определят
оперативните характеристики за всеки от термините.
Екипът се различава от групата по следните характеристики:
•

има осъзната обща цел;

•

отделните му членове имат по-силно чувство на принадлежност към екипа;

•

функциите на членовете му са силно взаимно зависими;

•

има ясно договорени норми и правила, които регулират поведението на
членовете му.

Тези характеристики определят основата на ефективния екип. След като се
съгласуват и приемат от всички участници в екипа, посочените характеристики
определят “договора” между личностите, който ги свързва като доброволни
участници в екипа.
Екип е ясно определена група от личности, които споделят обща цел и трябва да
взаимодействат помежду си за да извършат работата си. Същественото в тази
дефиниция е във взаимодействието и комуникациите, които са важни за всяка
форма на организирана работа, но са критични за екипите. Докато отделните
личности изпълняват своите части от екипната задача, членовете, които участват
в екипа, изграждат взаимоотношения, комуникират, координират действията си и
обменят информация и знания помежду си. Групата от индивидуалисти, която
просто асемблира резултатите от своите задачи, не функционира като екип.
Съгласно това определение, технологията, която подпомага екипите, трябва като
минимум да повишава взаимодействието между членовете на екипа и да
позволява разпределяне на знания за целите на екипа и ролята на членовете му.

4.1. Изграждане на екипи
След като разгледахме класификациите, основните характеристики и
естествените процеси при сформиране и развитие на групата и възможните
проблеми при изграждане на екипи, можем да продължим със структурен подход
при изграждане на екипите.

4.1.1. Определения
Много е писано за ефективността на екипите и то е логично, защото всяка

организация е изградена от индивиди, които трябва да работят в групи и да
решават взаимосвързани задачи за да постигнат целите й. За ръководителите на
всяка организация е ясно, че ако тя иска да просперира, то групите и трябва да
работят ефективно като екипи. За всеки мениджър е логично, че ако иска да
постига успехи, то трябва да ръководи ефективно екипа си. Изграждането на
екипа не трябва да се разглежда като изолирана дейност, а като съставна част
на мениджмънта. Целта на изграждането на екипа е да се помогне на хората,
които работят заедно да правят това по-ефективно в екипи и да се асистира
екипа да работи по-ефективно като цяло. Ключовите термини в това
определение са ефективност и работа. Изграждането на екипа не се стреми
да направи щастливи семействата или приятелски взаимоотношения между
членовете на групата.
При ефективното изграждане на екипи се разглеждат следните функции:
•

повишаване на производителността и резултатите от работата;

•

увеличаване на индивидуалните и екипни силни страни, а не само да се
концентрираме върху преодоляване на слабостите;

•

разрешаване на проблемите, които са свързани с отделните личности и екипа
като цяло.

В нормална работна среда фокусирането върху програма за изграждане на екипа
има са цел да повиши производителността и резултатите от работата. За
постигане на тази цел трябва да се преодолеят проблемите разгледани в
предната точка - проблемите, които са свързани с целите, ролите, процесите и
взаимоотношенията в екипите. Важно е да се отбележи, че последователността
на преодоляване на проблемите трябва да е в ред, в който са описани. Само
след като се разрешат проблемите от дадена група, трябва да се премине към
следващата група намираща се надолу в йерархията. Например, много често се
отчитат лошите взаимоотношения като причина за слабата работа. Лошите
резултати от тези така наречени персонални взаимоотношения трябва да се
търсят в причини, свързани с целите, ролите и процесите. С други думи казано
проблемите, които са свързани с взаимоотношенията трябва да се разрешават
след изясняване на всички други проблеми. Както беше отбелязано в
предхождащата точка, колкото по-надолу в йерархията на проблемите се слиза
при развитието на екипа, толкова проблемите стават по-лични, и в същото време
отвореността и доверието на членовете на екипа нарастват.
Друг източник за страх при изграждането на екипа е опасността от
изобличаването на слабостите. Влиянието на този проблем може да се намали с
отворени дискусии и наблягане на силните страни на участниците. Трябва да се

търсят предимствата и да се тушират слабостите на всеки от участниците в
екипа.
Следваща опасност при изграждането на екипа е да се обсъждат въпроси извън
компетентността и отговорностите на екипа. Много е лесно при срещите да се
обсъждат проблеми на отсъстващите или на други екипи.
В заключение трябва да се отбележи, че изграждането на екипа е област много
силно ориентирана към задачи. Отделните задачи осигуряват контекста, в който
могат да се дискутират процесите, процедурите и индивидуалното поведение на
участниците в екипа. Резултатите се постигат, като се следва структурният
подход, а не се започва директно с персоналните проблеми.

4.1. Какво включва изграждането на екипа?

Типичната програма за изграждане на екип включва следните характеристики таблица 4.1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

редовни работни срещи
придържане към собствените проблеми
концентриране към основните задачи
отвореност, коректност и приемане на риск
ориентация към действия и сътрудничество при решенията
полагане на усилия от личностите
обратна връзка от ръководителя
разработване на междуличностни умения
уникална програма за екипа

Таблица 4.1

Редовни, по възможност по-чести работни срещи. Изграждането на екипа е
продължителен процес и при съществуващи и при новите екипи. За нормалното
протичане на процесите в екипите е необходимо редовно поддържане на
състоянието. За новосформираните екипи е необходима първоначална среща за
постигане на съгласие за целите, ролите и базовите правила. След това са
необходими поредни срещи за доизясняване на въпросите.
Тенденции на развитие на бизнес екипите:
• членовете на екипите се назначават на работа основно за техните
възможности за изпълнение на задачите и осъществяване на сътрудничество,
а не на базата на бюрократични задължения;
• бизнес екипите са динамични и гъвкави;
• бизнес екипите са малки по състав;
• бизнес екипите са гаранция за справяне в несигурната среда.

През последните години все повече бизнес организации осъзнават, че екипите са
водещ елемент към постигане на необходимите знания и компетентност за
проспериране. Изследванията през последните години показват, че екипите
могат да постигат значително по-добри резултати от индивидуалните
специалисти. Опитът показва, че въвеждането на екипния принцип в големите
организации е сложна задача. Тя изисква изграждане на много и различни екипи,
всеки от които да притежава собствени знания. Някои екипи работят
продължителен период от време, докато други имат много кратък жизнен цикъл.
Някои екипи се създават за да решават нови задачи и постигат нови цели, докато
други ползват натрупания опит и социален климат.
Хората могат да принадлежат към няколко екипа и това обикновено създава
конфликти. Екипите на различните нива в организацията трябва да се
координират помежду си, да се ръководят от определени екипи. Разбирането и
подпомагането на комуникациите, координациите и сътрудничеството на тези
нови форми на организация на бизнеса е важна задача и изисква нови форми на
мениджмънт и технологии. Даже за организациите, които имат развита екипна
култура, принципите за ефективна екипна работа са предизвикателство за
постигане на висока производителност при използване на ограничените и в много
от случаите разпределени ресурси. Прилагането на принципите на екипна
работа за много национални и с различни култури екипи, при динамично
променяща се околна среда е много актуална задача.
През последните години много организации използват информационните и
комуникационни технологии за да подпомагат сътрудничеството между екипите,
за да увеличат възможностите им и да изградят по-добро чувство за общност и
работно пространство. Натрупаният опит подсказва, че информационните
технологии могат съществено да повишат производителността на екипите. За
съжаление, в много организации не винаги мениджърите успяват да намерят
подходящата технология или как най-добре да я приложат.
Изследванията на специалистите в тази област показват ефективността на
групуер технологиите за подпомагане на екипите.

Какво ново за екипите?
Основните принципи за ефективност на екипите не са нови. Системните научни
изследвания за работните групи и екипите се провеждат през последните
петдесет години. Новите изследвания са насочени в областта на комуникациите
и взаимодействието между членовете на екипите и обхващат комуникационни
среди, които се различават от класическото “лице в лице”. Те обхващат
технологиите, които подпомагат взаимодействието между членовете на екипите.

Съществуващите знания за изграждане на ефективни екипи са основа за оценка
на технологиите, чрез които да се повиши производителността на екипите, в
сравнение с традиционните начини за работа. Предизвикателство е да се
изучава как да се използват съвременните технологии за да усъвършенстваме
знанията за изграждане на екипи и изучаване на тяхното поведение.

4.2. Основни проблеми при изграждане на екипи
В процеса на изграждане на екипа могат да се откроят четири групи от проблеми
- таблица 4.2.:
•

проблеми, свързани с целите;

•

проблеми, свързани с ролите на членовете;

•

проблеми, свързани с процесите, които протичат в екипа;

•

проблеми, свързани с взаимодействието между участниците.

Изброените групи от проблеми са общи са всички екипи, независимо дали
разглежданият екип е временен проектен екип или е щатен оперативен екип.

Проблеми, свързани с целите
• разбират и приемат ли участниците главната задача?
• каква е основната цел на екипа? Съгласни ли са всички?
• как се управляват приоритетите при конфликтите?

Таблица 4.2.

Проблеми, свързани с ролите
• какво очакват участниците един от друг?
• споделят ли се очакванията ? Удовлетворени ли са членовете?
• съвпадат ли индивидуалните цели с тези на екипа?
• има ли припокриване на ролите и това води ли до конфликти?
Проблеми, свързани с процесите
• как се вземат решения? Ясни ли са нивата на авторитет?
• съществуват ли комуникационни процеси между участниците?
• ефективни ли са съдържанието, структурите и процесите при срещи?
• как се разрешават проблемите и конфликтите?
• координират ли се дейностите?
• процедурите на отчитане разбират ли се? Приемат ли се?
Проблеми, свързани с взаимодействието
• вярват ли си членовете на екипа?
• уважават ли индивидуалните нужди?
• климата в екипа позволява ли откровеност и споделяне на концепциите?
• ръководителя на екипа поощрява ли обратната връзка?

4.2.1. Проблеми, свързани с целите
Най-съществените проблеми, които са свързани с общите цели на екипа зависят
от следните измерения на целите:
•

доколко целите на екипа са ясни и разбираеми за всички членове на екипа и
могат ли да се измерят по определени критерии;

•

доколко целите са независими помежду си или са взаимно зависими;

•

доколко те поощряват взаимното сътрудничество или индивидуалната
работа;

•

доколко целите се приемат и съгласуват от всички членове на екипа и
доколко участниците се въвлечени в постигането им;

•

доколко целите се разпределят между участниците и доколко последните се
дублират при постигането им, което води до евентуални конфликти.

Както се вижда от модела на Тукман много е важно екипът да разработи ясни
цели, които да се приемат от всички участници.

4.2.2. Проблеми, свързани с ролите на членовете
След изясняване и съгласуване на общите цели, участниците в екипа трябва да
определят ролите на всеки по отделно. Или казано по друг начин, ако не се знае
каква игра ще се играе, то как отделният играч ще знае каква позиция ще заема?
Проблемите, които са свързани с ролите на участниците зависят от следните
измерения:
•

доколко всеки участник осъзнава границите на своята роля и степента на
свобода и отговорност;

•

доколко разбирането на отделната роля от всяка личност отговаря на
очакванията на другите (а аз си мислех, че ти ще ...);

•

доколко възможни съвпадения в отговорността при изпълнение на ролята
може да предизвика конфликти (това е моята работа!), (аз мислех, че ти си
отговорен за това).

В различните екипи разбирането на ролите на другите може да бъде много
различно. Когато например, се появи нов член или ръководител на екипа,
независимо че членовете са същите, то техните очаквания за ролята се
променят. Обикновено очакванията не се описват в длъжностните
характеристики, но те винаги оцветяват оценката на членовете на екипа един
спрямо друг.

4.2.3. Проблеми, свързани с процесите, които протичат в екипа;
В тази група могат да се разгледат следните три направления от процеси, които
създават проблеми при протичането на процесите в екипите:

Проблеми при вземане на решения:
•

изясняване на отговорностите при вземането на решения;

•

нива на авторитет и право на вето;

•

кой трябва да се консултира преди вземането на решение;

•

степента на консенсус при вземането на решение;

•

необходимия кворум за вземане на решението;

•

начинът по който решенията се предават.

Проблеми при комуникациите между участниците:
•

кой с кого и кога трябва да комуникира;

•

балансиране на информираността при претоварване на участниците с
информация;

•

толерантност на членовете при желанието да се информират;

•

структурата, съдържанието и честотата на срещите между членовете;

•

вниманието при срещите на екипа;

•

дисциплината при провеждане на срещите (спазване на обявеното време,
подготовка за срещата, спазване на дневния ред).

Срещите на участниците са много подходяща възможност за оценяване на
ефикасността на екипите. При провеждането им, ръководителят на екипа е в
състояние да наблюдава и разбере текущото състояние на екипа.

Стил на ръководство:

Стилът и подходът при ръководство на екипите имат съществено влияние на
процесите и процедурите, които си адаптират от екипа при съвместната му
работа. Начинът, по който ръководителят избира да работи и да се държи може
да създаде или да отстрани много проблеми. Има едно много важно правило - за
изграждане на добър екип с градивен климат и доверие между участниците,
ръководителят трябва да бъде подготвен да търси и приеме обратна връзка за
стила и за влиянието, което той има върху екипа.

При взаимодействието между участниците

Последният набор от проблеми са свързани с взаимодействието на участниците
помежду си и с ръководителя на екипа. Важно е да се обърне внимание на
следните характеристики на взаимодействието между членовете:
•

доколко те се уважават помежду си;

•

доколко те се разбират помежду си и уважават личността на всеки по
отделно;

•

доколко общото поведение на екипа ги удовлетворява или води до
конфликти.

Проблемите, които са свързани със взаимоотношенията между участниците са
по-дълбоки и по-трудно се разрешават. Това е много по-силно изразено във
високите нива на йерархията в организациите. Друга характерна черта на
проблемите при взаимоотношенията между участниците в екипа е, че те могат да
доведат до сериозни ограничения на възможностите за развитие на екипа или за
забавят темповете на жизнения му цикъл.
В заключение на тази част може да се отбележи, че разгледания модел за
проблемите осигурява много добра рамка за изграждане на екипа. Колкото понадолу в йерархията на разглежданите проблеми се слиза, толкова
обсъжданията в екипите стават по-естествени и лични. В същото време, нивото
на доверие и отвореност нараства, тъй като се увеличава готовността на
участниците да споделят чувствата си.
Предложеният модел, също така дава възможност на ръководителите на екипите
и фасилитейторите ( специалистите, които помагат на ръководителите на
срещите при използване на технически средства --фисилитейтори, facilitators) да
подготвят въпросници или анкетни карти за да анализират проблемите и да
предприемат необходимите действия за отстраняване или разрешаване на
проблемите (виж Приложение 2).

4.3. Формиране на ефективни екипи
Организирането на работещите в работни групи не гарантира качеството и
ефективната работа. Мениджърите трябва целенасочено да работят за
изграждане на ефективни екипи.

Причини за формиране на екипи

Основните причини за сформиране на екипи са показани на фиг. 4.1. Причините
за сформиране на групите влияят и на естеството и качеството на работата им.

Фиг. 4.1. Причини за сформиране на екипи
Съществуват пет различни вида екипи:

• работни екипи, които произвеждат рутинно обикновени продукти и услуги;
• проекти екипи, които разработват уникални структури и системи;
• мениджърски екипи, които управляват, планират, интегрират и т.н.;
• паралелни екипи, които координират, усъвършенстват, решават проблеми и
т.н.;
• ad hoc екипи, които решават проблеми от общ интерес (някои ги наричат още
екипи на обучението).

Ръководство на екипите

Всеки екип се нуждае от ръководител или ръководители, личност или личности,
които да помагат на екипа за фокусиране и постигане на целите. Патриция
Питчър разделя ръководителите на три категории- артисти, майстори (занаятчии)
и технократи. Артистите са образни, инициативни, изпитващи удоволствие от
работата, въодушевени и мечтателни. Майсторите са посветени на работата си,
мъдри, реалисти, честни, заслужаващи доверие. Технокротите са аналитични,
силни, безкомпромисни, решителни и точни до педантизъм, те търсят начини да
доминират, много са добри при преходите и реорганизациите.
Проведените петнадесет годишни изследвания в световна финансова
организация за ръководството на екипите позволява да се направи
заключението, че основната причина за провала на екипите е типа на
ръководство. При доминиране на само едно от категориите ръководители,
екипите и организацията губят някое от основните се качества. Всеки екип и
всяка организация се нуждаят от добър баланс между ръководители от трите
категории - артисти, майстори и технократи.
Екипите се нуждаят от ръководители, но не трябва да се забравя новата
парадигма за успех - необходими са не само добри ръководители, а добри
ръководители, които имат плодотворни взаимоотношения с добри екипи. В
съчетание на двете страни са постигнати успехите на световните лидери през
деветдесетте години. Ефективните ръководители вземат решения, но в същото
време те позволяват на членовете на екипите си да работят, както последните
намерят за добре. Най-доброто, което ръководителят може да направи за
отличния екип е да позволи на членовете му да открият своето величие.

Вземане на решения в група
Вземането на решения е основната дейност на мениджърите. Естеството на
решенията е много различно. Ежедневно всеки мениджър взема лично, в групи
или в екипи много решения. Качеството на взетото решение има огромно
влияние върху качеството на отделната стока или услуга, а в по-далечна
перспектива върху цялата организация.
Съвременната политика на демократично вземане на решения означава, че
работещите колективно вземат решенията, които в повечето организации са
обект на висшето ръководство. Отговорността от вземането на решенията
приобщава работещите и те чувстват отговорността от взетото решение.
Разбира се доброто вземане на решения изисква информирани хора, които
вземат решенията. За да се оценява влиянието на взетото решение, всички
участници в неговото вземане трябва да са обучени да четат финансовите и
други документи и отчети на организацията. Те трябва да са запознати с
месечните баланси, с финансовите отчети и другите документи на звената за
които вземат решения. Делегирането на правото да се звема решение на повече
екипи води до възможността да се избере най-доброто решение.
Видове вземане на решения в организацията
Две основни класификации за вземане на решения са следните алтернативи:
•

Персонално - организационно. Всеки човек ежедневно взема персонални
решения. Те са тривиални и рутинни и се отнасят в по-голяма степен до
личността му и по -малко влияят на останалите. Например какви дрехи да
облечем, къде да продължим образованието си. Организационните решения
се отнасят за проблемите и практиката в дадена организация. Някои от тях
също са рутинни и тривиални, а други имат съществено влияние. Например
на каква хартия да се разпечатат дадени документи или каква маркетингова
стратегия да изберем. Главната разлика между персонолните и
организационни решение е в обекта на процеса, за които се взема
решението. Персонолните решения имат влияние върху живота на
индивидите, докато организационните влияят на цялата организация;

•

Програмирано - непрограмирано. Тази класификация е взависимост от
структурата и рутинността на решенията. Добре структурираните решения се
наречан програмирани, а слабо структурираните са непрограмирани.
Примерза програмирано решение е зареждането на стока при достигане на
определена граница в склада - служителят знае, че трябва да направи заявка

и да попълни запасите. Пример за непрограмирано решение е промяна в
маркетинговата стратегия при промяна в околнат асреда.
В таблица 4.3. са показани четирите възможни класа на вземане на решения.

Таблица 4.3.
Програмирани
Непрограмирани

Персонални

ежедневни действия
избор на работа
избор на професия

Организационни

стандартни процедури
ръководства и правила
стратегическо планиране

Много мениджъри твърдят, че решенията, които се вземат в групи са поконсервативни по отношение на риска от взетото персонално решение. Те
приемат като предимство на индивидуалните решения инициативата и
гъвкавостта. Според тях решенията, които се вземат в групи са поконсервативни. Тази тенденция се нарича “изместване към сигурното”. Джеймс
Стонер първи утвърждава предимствата на групите при вземане на решения и
особено при вземане на рискови решения. Той посочва, че индивидуалните
решения са по-малко рискови от решенията, които са взети в групи. Този
феномен се нарича “изместване към риска”. Съществуват редица обяснения за
това. Едно от най-разпространените е концепцията за разпределяне на
отговорността. Участниците в груповото вземане на решения се чувстват помалко отговорни за действията си.
Посоката в която се развива решението на групата зависи от културата на
участниците и съдържанието на решението.
Съществуват много изследвания в литературата за вземане на решения
индивидуално или в групи. Обикновено се използват следните два подхода:
•

индивидите първо работят самостоятелно по проблема, а след това работят
в група по сходен проблем;

•

част от индивидите работят самостоятелно, а друга част в групи паралелно и
по един и същ проблем.

Проблемите, които са изследвани са в много широки граници, като
производителността на взетите решения се измерва с качеството на решението,
времето за вземане на решението или броя на решените проблеми. Независимо
от различията на изследванията, те имат сходни резултати. Работещите в групи
превъзхождат индивидите, които работят самостоятелно. Решенията на
вземащите решения в групи са с по-високо качество, отколкото на индивидите,
които работят самостоятелно (изключение правят само някои резултати на
отлично работещи индивиди). Обяснение за тези резултати са, че групите

притежават повече ресурси - информация и възможности. Обединявайки
груповите ресурси се получават знания и умения, които превъзхождат
индивидуалните. Тези знания позволяват на групите да преодоляват възможните
грешни решения. Друго обяснение е мотивацията при работа в групи и
социалното стимулиране, което води до по-голяма инициативност и повишени
усилия.
Разбира се съществуват и недостатъци при вземане на решения в групи. Силно
еднородните групи лесно попадат в т.н. “стадно мислене”. Това е ситуация, при
която членовете на групата се радват на доброто взаимодействие и се страхуват
да си противоречат. Тези групи се стремят повече към консенсус отколкото към
оценяване на алтернативните възможности и действия. В таблица 4.4. са дадени
предимствата и недостатъците при вземане на решения в групи. При избор на
начин за вземане на решение трябва да се анализират предимствата и
недостатъците на отделните подходи. Трябва да се отчита и културата на
участниците и наличната техника и технологии.

Таблица 4.4.
Предимства

увеличаване на информацията
социално въвличане
социално стимулиране
разделение на задачите
по-добро решение
разпределяне на ресурсите

Недостатъци

“стадно мислене”
утвърждаване на крайни позиции
увеличаване на сътрудничеството
повече време и енергия
възможност за конфликти
влияние на заеманата позиция

Групово творчество
Нуждата от творчество е обратно пропорционална на нивото на познаване на
проблема. Колкото по-малко е известен проблемът, толкова повече има нужда от
творчество. Осъществяването на рутинните процедури не е особено творчески
процес. Натрупаният опит показва, че екипите са по-ефективни при генериране
на творчески решения за не структурните проблеми, отколкото отделните
личности. Известно е и обратното, индивидите извършват по-добре рутинните,
добре структуриране задачи.
Могат да се отбележат пет основни предимства, които са свързани с
използването на груповото творчество:
1. Екипите притежават знания и умения, които надвишават знанията и уменията
на всеки член по отделно.
2. Екипите са по-ефективни при елиминиране и избягване на грешките.

3. Груповото решение се прима много по-добре от изпълнителите, отколкото
индивидуалното решение.
4. Членовете на екипа се учат един от друг, стимулират се един друг и по този
начин взаимно си увеличават знанията и опита (това е синергия).
5. Екипите са по-продуктивни и по-ефективни при активно участие за доказване
на проблем, отколкото само при изпълнението на задачата.
Ефективността на творческите групи може да бъде оценявана по различни
показатели. Различието, разнообразието между членовете на групата една от
най-желаните характеристики. За да се постигнат по-добри резултати при
решаване на творчески задачи, участниците трябва да се различават по
следните показатели:
•

роля - мениджъри, инженери, специалисти, техници и работници и т.н. всички
имат специални роли и функции и всеки от тях има уникален принос за
решаването на проблема;

•

специалност - различните области на образование и квалификация подготвят
специалистите по различен начин на мислене и анализ на проблемите;

•

възраст . обратно на популярните схващания, различията във възрастта
може да повиши ефективността на творческите групи;

•

опит - наличието на опит при решаване на даден проблем води до появи на
интуиция и нови, свежи идеи и подходи;

•

образование - по принцип по-високото образование е по-добре от по-ниското.

4.5. Техники за усъвършенстване на вземане на решения в групи
Рaзвитиeтo нa т. нaр. брeйнстoрминг ("мoзъчнa aтaкa") зaпoчвa с изслeдвaниятa
нa A. Ф. Oсбърн. Toй рaзрaбoтвa кoнцeпциятa зa брeйнстoрмингa в крaя нa 30-тe
гoдини нa нaшия вeк, зa дa мoжe дa гo прилoжи в дeйнoсттa си пo извършвaнe нa
рeклaмa. Тoй изрaзявa прeдпoлoжeниeтo си, чe групитe мoгaт дa създaвaт
пoвeчe идeи, aкo тeхнитe члeнoвe сe кoнцeнтрирaт прoстo върху гeнeрирaнeтo нa
кaквитo и дa сa идeи, кaтo в същoтo врeмe избягвaт дa oцeнявaт кaктo
сoбствeнитe си идeи, тaкa и тeзи нa oстaнaлитe. Oцeнявaнeтo сe извършвa нa пoкъсeн eтaп, oткoлкoтo гeнeрирaнeтo. Зaмисълът нa тaзи кoнцeпция e бил дa сe
пooщри създaвaнeтo нa идeи, кaтo кoлкoтo пo-нeoбмислeни сa тe, тoлкoвa сa пoдoбри. Oсбърн твърди, чe пo тoзи нaчин учaстникът, кoгaтo рaбoти зaeднo с
групa, мoжe дa създaдe пoвeчe идeи, oткoлкoтo aкo рaбoти сaм.
Tрaдициoнeн брeйнстoрминг e нaй-пoпулярнaтa фoрмa нa брeйнстoрминг,
кoятo e изпoлзвaнa дo скоро. Taзи тeхнoлoгия сe състoи в слeднoтo: групaтa oт

хoрa сe събирa, гeнeрирa идeи и всeки oт учaстницитe съoбщaвa свoeтo мнeниe
нa останалите. Кoнцeпциятa приeмa, чe вeднъж събрaли сe, учaстницитe
зaпoчвaт дa сe чуствaт пo-спoкoйнo. Взaимното стимулиране зa създaвaнe нa
идeи зaпoчвa с пoстaвянe нa цeлтa атмосферата дa бъдaт кoлкoтo сe мoжe пoтвoрчeски. Слeд тoвa члeнoвeтe oцeнят идeитe.
Имa някoлкo прoблeмa, кoитo възниквaт при изпoлзвaнeтo нa трaдициoнния
брeйнстoрминг. Първo, гoлeмитe групи нe успявaт дa гeнeрирaт пoвeчe идeи oт
мaлкитe групи. Втoрo, зaдържaнeтo нa гeнeрирaнaтa идeя мoжe дa пoвлияe
върху пoвeдeниeтo нa хoрaтa; кoгaтo някoй имa гoтoвa идeя и прeз тoвa врeмe
някoй друг гoвoри, тoгaвa тoй мoжe дa я зaбрaви, дoкaтo изчaквa рeдa си, зa дa
мoжe дa гoвoри. Toвa стoи кaтo прoблeм пo-скoрo в пo-гoлeмитe групи, тъй кaтo
при тях пeриoдитe нa изчaквaнe сa пo-гoлeми. Tрeтo, чeстo сe пoлучaвa стрaх oт
прoцeсa нa oцeнявaнe зaрaди притeснeниятa нa някoй oт учaстницитe oт тoвa
кaквo бихa мoгли дa си пoмислят другитe, aкo рaзбeрaт нeщaтa, кoитo тoй мисли
пo въпрoсa. Toвa e слoжeн прoблeм при гoлeмитe групи, тъй кaтo при тях мнoгo
пoвeчe сa възмoжнoститe зa възниквaнe нa нeсъглaсия или зa oспoрвaнe нa
сoбствeнoсттa върху oпрeдeлeни идeи. Имeннo стрaхът oт нeгaтивнaтa oцeнкa нa
oстaнaлитe възпирa някoи oт члeнoвeтe нa групaтa дa създaвaт oригинaлни идeи
или дa ги изкaжaт нa глaс.
Мозъчна атака по електронен път (Eлeктрoнен брeйнстoрминг)
Eлeктрoнният брeйнстoрминг (EBS - Electronic Brainstorming, "мoзъчнa aтaкa,
прoвeждaнa пo eлeктрoнeн път") e тeхнoлoгия зa гeнeрирaнe нa идeи, кoятo
срaвнитeлнo oтскoрo сe изпoлзвa в oргaнизaциитe. Нeйнaтa oснoвнa
хaрaктeристикa e тaзи, чe при oбмянa нa идeи и нa кoмeнтaри oтнoснo тeзи идeи
члeнoвeтe изпoлзвaт кoмпютри. Прoцeсът нa създaвaнe нa идeи при него
прoтичa aнoнимнo и пo тoзи нaчин имa възмoжнoст изрaзявaнeтo нa идeитe дa
стaнe пo-свoбoднo и кoличeствoтo им чувствитeлнo дa нaрaстнe. EБС спoмaгa зa
oпрeдeлянe нa грaницитe нa дaдeн прoблeм, зa oткривaнe нa възмoжнитe
рeшeния нa тoзи прoблeм и зa рaзрaбoтвaнe нa схeмa нa eвристични
клaсификaции.
EБС сe прaктикувa кaтo чaст oт oбичaйния прoцeс нa oргaнизaциoнни срeщи.
Чрeз изпoлзвaнeтo нa тaзи тeхнoлoгия oргaнизaциитe имaт възмoжнoсттa
eфeктивнo дa събирaт идeи, дa oргaнизирaт тeзи идeи и впoслeдствиe дa взeмaт
рeшeния нa бaзaтa нa тeзи идeи. EБС ускoрявa прoцeсa нa прoвeждaнe нa
срeщитe, увeличaвa прoдуктивнoсттa им и съсрeдoтoчaвa внимaниeтo върху
същнoсттa нa идeитe, вмeстo върху хoрaтa, кoитo ги гeнeрирaт. Кoгaтo дaдeн
учaстник изчeрпи свoитe идeи, тoй мoжe дa сe oбърнe към идeитe, гeнeрирaни oт
oстaнaлитe учaстници.

Кoнцeпция зa нoминaлнитe групи. Toвa e друг вид брeйнстoрминг, рaзрaбoтeн
прeз 1968 г. oт Eндрю Дeлбeк и Eндрю дe Вeн, кoитo извличaт кoнцeпциятa oт
рaзлични изслeдвaния върху прoблeмитe нa взeмaнeтo нa рeшeния.
Нaблюдaвaнитe учaстници рaбoтят рaздeлeни и бeз възмoжнoст дa oбщувaт
пoмeжду си. Нaблюдaвaт сe чeтири фaзи. При първaтa фaзa стaвa гeнeрирaнe
нa идeи, бeз тe дa сe oглaсявaт, и зaписвaнe нa тeзи идeи. При втoрaтa фaзa,
сe извършвa прoтoкoлирaнe нa идeи. Oбикнoвeнo фaсилитeйтoрът рeгистрирa
върху някaквa блaнкa пo eднa идeя зa всeки учaстник, при кoeтo всeки взeмa
учaстиe в пoпълвaнeтo. Кoгaтo всички сa дaли пo eднa идeя, oт всeки сe изисквa
дa дaдe втoрa идeя и тaкa нaтaтък, дoкaтo бъдaт събрaни всички идeи. Tрeтaтa
фaзa e oбсъждaнe нa идeитe. Нaй-нaкрaя, при чeтвъртaтa фaзa, всeки
учaстник глaсувa, зa дa пoкaжe нa кoи пeт идeи, пoдрeдeни в низхoдящ рeд, сe e
спрял. Слeд тoвa фaсилитeйтoрът и eдин члeн нa групaтa зaписвaт и пoдрeждaт
рeзултaтитe; създaвa сe списък нa пeттe нaй-прeдпoчитaни при глaсувaнeтo
идeи. Фaсилитeйтoрът зaпитвa учaстницитe дaли сa съглaсни с пoдрeдбaтa нa
рeшeниятa, или нe.
Прoблeмитe с брeйнстoрмингa в нoминaлнитe групи нaй-чeстo сa: кoнфликти
мeжду члeнoвeтe нa групaтa, нeдoстaтъчнa aнoнимнoст, нeучaстиe и пoявa нa
излишни идeи.

Eлeктрoнeн брeйнстoрминг. При тaзи фoрмa нa брeйнстoрминг сe изпoлзвa
eлeктрoннa кoмуникaция нa oснoвaтa нa свързaни кoмпютри в мрежи, кaтo пo
тoзи нaчин слoвeсни кoнтaкти може да липсвaт при връзка от различни

помещения. В срaвнeниe с трaдициoнния брeйнстoрминг EБС e нoвa кoнцeпция.
При нeя сe кoмбинирaт възмoжнoститe, кoитo дaвa трaдициoнният
брeйнстoрминг зa тoвa учaстницитe дa спoдeлят eдин с друг гeнeрирaнитe идeи,
и възмoжнoститe, кoитo съдържa кoнцeпциятa нa нoминaлнитe групи, в кoятo
гeнeрирaнeтo нa идeи стaвa пo избoр. Схeмaтa нa EБС e билa създaдeнa с
нaмeрeниe дa сe прoмeни пoвeдeниeтo нa групaтa, дa сe пoвиши eфeктивнoсттa
нa групoвaтa рaбoтa и дa сe пoстигнe пo-пълнo удoвлeтвoрeниe oт групoвaтa
рaбoтa. Гoлямo прeимущeствo нa EБС e тoвa, чe тoй дaвa възмoжнoст нa
члeнoвeтe нa групaтa дa рaбoтят aнoнимнo. Чрeз aнoнимнoсттa стaвa възмoжнo
прoблeми кaтo бeзпoкoйствoтo oт oцeнкaтa нa oстaнaлитe или зaдържaнeтo нa
гeнeрирaнитe идeи дa бъдaт рeдуцирaни и дoри нaпълнo дa oтпaднaт; рeaлнa e
възмoжнoсттa зa учaстиe в срeщaтa и нa служитeли, имaщи пo-мaлки пoзнaния и
oпит.
EБС мoжe дa пoдoбри рaбoтaтa нa групaтa, тъй кaтo чрeз нeгo сe пoзвoлявa нa
члeнoвeтe й дa рaбoтят eднoврeмeннo. Всeки учaстник рaзпoлaгa със свoй
кoмпютър, чрeз кoйтo, нaпълнo рaвнoпрaвнo, тoй мoжe дa прeдoстaвя нa
oстaнaлитe свoитe идeи. EБС дaвa възмoжнoст гeнeрирaнитe пo врeмe нa
срeщaтa идeи дa бъдaт зaписaни и при бъдeщa нeoбхoдимoст oт тях oтнoвo дa
бъдaт изпoлзвaни. Чрeз пoдoбни зaписи излишнитe идeи мoгaт дa бъдaт
рeдуцирaни, члeнoвeтe нa групaтa мoгaт мнoгoкрaтнo дa сe oбръщaт към тeзи
идeи, дoри кoгaтo e изминaлo дългo врeмe oт прoцeсa нa тяхнoтo създaвaнe.
Обикновено работата по време на електронната сесия се управлява от
фасилитейтор. Фaсилитeйтoрът изпълнявa слeднитe чeтири функции:
1. Oкaзвa тeхничeскa пoмощ, кoeтo знaчитeлнo нaмaлявa нeoбхoдимoсттa
учaстницитe дa имaт зaдълбoчeни кoмпютърни пoзнaния.
2. Нaпрaвлявa прoтичaнeтo нa срeщaтa, кaтo слeди зa спaзвaнeтo нa
прeдвaритeлнo изрaбoтeния днeвeн рeд, имa грижaтa зa нaчaлнo прeдстaвянe нa
прoблeмa прeд учaстницитe, кaктo и зa oбявявaнe нa въпрoсa, кoйтo e бил
пoвдигнaт зa рaзглeждaнe.
3. Пoдчeртaвaнe нa вaжнoсттa нa цeлитe, кoитo стoят прeд групaтa при
кoнкрeтнoтo й събирaнe.
4. Устaнoвявa стaндaртитe, пo кoитo щe сe изпoлзвa систeмaтa.

Прeдимствa нa EБС

При използване на трaдициoнeн брeйнстoрминг нe винаги дoстигa
oргaнизирaнoст между участниците. EБС гeнeрaлнo прeoдoлявa тaзи дилeмa,
кaтo пoзвoлявa срeщaтa дa бъдe кoнтрoлирaнa и нaпрaвлявaнa пo-eфeктивнo и
като използва груповата динамика. Члeнoвeтe нa групaтa, мoгaт eфeктивнo дa
гeнeрирaт, рeдaктирaт, oцeнявaт и oргaнизирaт идeитe си, бeз дa чувствaт

зaдръжки и да учaстват с eднaквa възмoжнoст при изрaзяване на виждaниятa и
идeитe си.

Заключение

Основната характеристика, която прави екипите да се различават от групите е
наличието на общи цели и ценности. Това е валидно за работещигте на едно и
също мястои и по едно и също време, но едва ли е достатъчно за съвременните
разпределени екипи. Исторически мениджърите избираха членовете на екипите
си в зависимост от техните знания и умения и разчитаха, че по време на
протичането на бизнес процесите и общото използване на инструментите
взаимно ще се изравнят мотивацията и ценностите. Все още недостатъчно
надеждните електронни мултимедийни комуникации и неефективните бизнес
процеси правят необходимостта от общо изразняване не само на целите, но и на
процесите, знанията и уменията на членовете на екипите и на инструментите за
работа. Само след коопериране и изравняване на четерите фактора членовете
на екипите ще работят ефективно и ефикасно като екип.

Задачи
5.1. Класификация на задачите

Умен е не този, който прави много, а
онзи, който прави това, което трябва
Йоан Стобей

За да се постигне необходимата ефективност и ефикасност на изпълняваните
задачи в организацията е важно те да се управляват адекватно, като се спазват
взаимоотношенията между функциите на мениджмънта и отделните нива таблица 5. 1.

Таблица 5.1.
Източници за ефективност и ефикасност
Функции на
мениджмънта
Планиране
Организиране
Ръководство
Контрол

Индивидуалисти

Групи

Организация

лични цели
длъжностна
характеристика
личностно влияние
индивидуални
стандарти

цели
екипи

мисия
интегрирани
методи и процеси
процеси
организационни
стандарти

групово влияние
групови стандарти

На всяка от функциите на мениджмънта съответства цел, която се постига, чрез
нейното декомпозиране на подцели, действия и задачи. В българската научна
литературата се срещат различни определения и класификации и обхват на
понятията действия, стъпки, задача. В този учебник ще приемем задачата за
основен елемент при постигане на целите.
Задачите се характеризират с:
• тип;
• сложност;
• изисквания към квалификацията на изпълнителя;
Сложността на задачите може да бъде разгледана чрез модела , които е
представен на фиг.5.1. Той разглежда четири типа процеси, които се реализират
в осем вида задачи. задачи - задачи за генериране (генериране на план и идеи),
процеси и задачи за избор (правилни, коректни отговори и предпочитани
отговори), за договориране (разрешаване на конфликти по идеи, възгляди и
конфликти по интереси) и за изпълнение на дейността (разрешаване на
конфликтите с власт и изпълнение на задачите). Двете измерения, които за
показани в модела, позволяват да се определи степента в която процесите
отразяват кооперирането и координирането между участниците от една страна и
конкуренцията и конфликтите от друга страна. В този модел може да се намери

мястото и на отношението, в което процесите отразяват познавателното при
изпълнение на задачите в противовес на поведенческото.

Фиг.5.1. Кръгово представяне на сложността на задачите
Организацията използва екипите или групите за решаване на задачите си.
Последните от своя страна използват личностите за решаване на задачите и
постигане на целите си - фиг.- 5.2.

Фиг. 5.2. Взаимодействие между различните нива на задачите
Критичният въпрос при използването на групуер технологиите за подпомагане на
хората да изпълняват задачите си е не дали технологиите по принцип
подпомагат ефективното осъществяване на задачите, а при какви условия това
може да се постигне. За да се отговори на този въпрос трябва да се познават
добре характеристиките на групата и груповата динамика, както и видовете
задачи и тяхното взаимоотношение с околната среда.

5.2. Модел за изпълнение на задачите
Хората и екипите изпълняват поставените им лични и групови задачи, като
използват ресурсите и технологиите. Обикновено подходът е ориентиран към
постигане на целите. Модел постигане на целта и изпълнение на задачите е
показан на фиг. 5.3.

Фиг.5.3. Модел за постигане на целите и изпълнение на задачите
Процесът включва трансформиране на текущото състояние в желаното, като се
изпълняват последователност от стъпки и задачи.
Модел за управлението на процесите (фасилитейшън, facilitation) за постигане на
изпълнението на задачите е показан на фиг.5.4. Източниците за осъществяване
на управлението осигуряват структурата на процеса - дневен ред, процедури,
технологии и подкрепата му - администриране на процедурите, отношение към
некоректните участници за да се постигнат целите. Ролята на фасилитейтора е
да влияе на трите обекта - процесите, задачите и взаимоотношенията.
Предложеният модел може да се прилага както са класическите срещи “лице в
лице”, така и при електронните срещи.

Фиг.5.4. Модел за управлението на процесите
5.3. Характеристики на кооперираната работа
В литературата съществуват много изследвания относно кооперираната
работа. Те предлагат различни гледни точки за съвместната, колективната
работа и координиране на изпълнение на задачите и отчитат разширението на
“Аз”. Под кооперирана работа ще разбираме основното предназначение да се
работи заедно за производството на продукт или услуга. Могат да се определят
четири елемента на координацията - цели, задачи, действащи лица и
взаимовръзки между тях. Използването на понятието групова работа води до
асоциации за социални взаимоотношения, а те не винаги са кооперативни.
Кооперирането е възможно в работна среда, където личностите работят заедно,
което е определено от техническите изисквания, икономическите предимства или
учебните постановки. За да се определи дадена работа като кооперирана, е
необходимо тя да притежава следните характеристики:
• естеството на изпълняваните задачи да изисква коопериране;
• хората да споделят общи цели, които са изпълними с постигането на
отделните задачи;

• кооперираната работа определено да не е конкурираща се;
• кооперираната работа се извършва нормално в гъвкави, не винаги формални
организации. Обикновено това са проекти екипи, които имат хоризонтални
комуникации;
• кооперираната работа е относително самостоятелна. Наличието на външно
влияние или задачи обикновено ограничава кооперираната работа;
• хоризонталните комуникации се осъществяват директно или индиректно в
разпределен или не разпределен модел на работа. Не разпределеният модел
на работа се нарича колективен.

Заключение
Децентрализацията на бизнеса и прехода към екипи и матрични структури в
организацията са необходимост от фундаменталните промени в икономиката и
начина за вземане на решения, които са възможни при използване на новите
информационни технологии. В зараждащата се икономика, основана на знания,
децентрализираните начини на вземане на решения ще имат все по-голяма
значение. От баланса на централизираните системи и разпределените системи,
които упълномощават локалните ръководители все повече ще зависи
конкурентно способността на организацията.

Техники за подпомагане на
работата в групи - групуер
“Това е третата революция в историята
на човечеството...Сега се реализира
интелектуалния капитал. Пазарът ни
показва, че интелектуалния потенциал е
много повече от парите.”
Walter Wriston

Явлението групуер - мит или реалност
Информацията и знанието са сила. Организациите и фирмите ги използват за да
произвеждат стоки и предлагат услуги. Доскоро беше много трудно да се
генерира, обработва, съхранява и публикува точна и пълна информация. И то на
време за всеки член на организацията. Големите компютърни и терминални
системи се ограничаваха от архитектурата на избраната система. Локалните
мрежи от персонални компютри се ограничаваха от протоколите на къси
разстояния и програмната съвместимост на приложенията. Мрежите на големи
разстояния бяха бавни и трудни за синхронизация на приложенията. Групуерът
използва технологиите за да осигури съвременни решения на процесите в
бизнеса. През последните години той стана една от най-атрактивните
компютърни технологии, но не само технология, а технология за кооперирана
(съвместна, групова) работа.

Фиг.6.1. Групуер система
Какво прави групуера? Първо и най-важното подпомага усилията на екипите да

работят съвместно независимо от времето и пространството. Групуерът
увеличава взаимодействието между членовете на екипите, чрез намаляване на
технологичните интерфейси между тях. На фигура 6.2. са показани
технологичните интерфейси и тяхното развитие през последните години.

Фиг.6.2. Архитектура на групуера

Предизвикателствата на групуера
Групуерът поддържа работата в групи, като им осигурява нови компютърни
средства за разрешаване на проблемите при сътрудничествата, координацията и
комуникациите. Разбира се групуерът е технологично ориентирана среда, а
ориентацията изключително към техническа страна е сигурен начин за много
скъпо фалиране. Най-важният урок научен от работата с групуера през 90-те
години е, че технологията и инфраструктурата са нови и интересни, но те са само
част от общата картина. Фокусирането върху човешката част от общият проблем
значително увеличава шанса за успех. Не трябва да се забравя, че човешките
системи са много по-слежни от техническите.
Когато се ориентираме към техническата система, решението може и трябва да
се намери. Но не трябва да се пропуска факта, че даже техническият проблем да
е разрешен, то технологията се поддържа от хора и организационната култура е

важен фактор за постигане на крайната цел. Следващият фактор е
икономическата страна на групуер решението. И накрая, при подходящи
технологично решение, организационна култура и икономически условия,
успехът на проекта може да бъде затруднен от политиката на ръководство.
След като отчита разгледаното по-горе, Дейв Колеман предлага следната
формула за успешното прилагане на групуер.

Успехът на групуера = технология + култура + икономика + политика
Колкото по-надясно е съответният фактор във формулата, толкова по-голямо е
влиянието му за успешното протичане на проекта за внедряване на групуер.
Много е важно да се отчитат всички фактори при проучване, анализ, проектиране
и внедряване на групуер системи в организацията.
Защо групуер? След като разгледаме организационните промени през 90-те
години можем да отбележим общото нарастване на производителността. Други
характеристики на бизнеса през 90-те години са повишаване на качеството на
производството, усъвършенстване на услугите на клиентите, понижаване на
цените на продажбите, повишаване на автономията на работещите.
Организациите стават все по-гъвкави и отговорни спрямо клиентите си.
Основните въпроси, на който всяка организация трябва да си отговори е как да
остане конкурентноспособна, как да удовлетвори непрекъснато повишаващите
се потребителски изисквания, как да повиши качеството на продуктите и услугите
си и как да намали времето за маркетинг, като едновременно с това намали
цената? Отговорът на тези въпроси е групуер.
Системите за групуер съдържат следните основни елементи:

 хардуер - компютри, екрани, локални мрежи, телефонни линии.
Съществуват специално разработени системи или стандартни
компютърни мрежи, оборудвани допълнително със специализирани
периферни устройства за целите на групуер приложенията.

Фиг.6.4. Хардуер за групуер
 софтуер - бази от данни, бази от модели, специализирани приложни
пакети, графични интерфейси, електронни таблици и т.н.. Софтуерните
инструментални средства на системата (tools) или програмните
продукти помагат за усъвършенстването на подготовката,
организацията и провеждането на процеса за вземане на решение в
група. Те осигуряват пълно архивиране и документиране на всеки етап
и възможност за продължаване на работата от мястото на прекъсване
в края на предхождащата сесия. Програмните средства не управляват
процеса на провеждане на съвещанията, а предлагат съвкупност от
инструменти, позволяващи на участниците да генерират идеи, да
организират идеите, да постигнат съгласие и да изготвят съвместен
доклади (виж прозорец Програмни средства). Работата с програмите
позволява да се ползват допълнителни източници на информация, да
се въведе анонимност на участниците, да се предостави на всеки
участник статистическа информация за резултатите от процеса на
гласуване. Програмните средства позволяват участниците в срещата
да се концентрират върху съдържанието на дискусията, а не върху
личностите на вносителите на идеи.

Фиг.6.5. Софтуер за групуер
 хора - членове на групата и ръководител на електронната среща (groиp
facilitator). Хората съ най-важната част в системите за групуер. За
успешни групови сесии трябва да се отделя повече време за
участниците в тях и се отчитат специфичните културни особености на
групата. Програмите за групова работа помагат също така да се
промени груповото поведение и се постигне по-голяма
удовлетвореност от страна на участниците. Ръководителят на
груповата електронна среща координира използването на системата и
технологията от групата. Негово задължение е да отчита следните
характеристики на системите за групуер по отношение на участниците:

Фиг.6.6. Участници в групуер сесия
• активно участие на всички членове на групата;
• грижа за участниците, които нямат предварителен опит в съвместна работа;
• високо ниво на мениджмънт на избора на участниците в групата.
- процедури - те позволяват лесна работа и ефективно използване на
технологията. Особено внимание се отделя за правилното протичане на
процесите при използване на системата. Ръководителите на сесиите трябва да
се обучат специално за изпълнение на процедурите, тъй като повечето системи
предлагат голямо разнообразие от програмни средства и алтернативни
възможности за тяхното използване. Успехът от използването на групуера в

голяма степен се определя преди още участниците да са докоснали
клавиатурата на компютрите. Той зависи от степента и качеството на планиране
на дейностите. Използват се три етапа - предварително планиране, групова
сесия, анализ на резултатите.
Основните причини да се инвестира в групуер са следните:
•

по-добро управление на цените;

•

увеличаване на производителността;

•

усъвършенстване на услугите към клиентите;

•

подпомагане на мениджмънта;

•

усъвършенстване на срещите;

•

автоматизиране на рутинните процеси;

•

подобряване на контактите с клиенти и доставчици;

•

интегриране на географски разпределени екипи;

•

увеличаване на конкурентно способността, чрез намаляване времето за
маркетинг;

•

подобряване на координацията в световен мащаб;

•

осигуряване на нови услуги, специфични за организацията;

•

повишаване на професионалния опит.

Както се вижда от изброените причини, Групуерът използва технологията за да
осигури решения за бизнес процесите в организацията. Можем да разграничим
седем условия за първоначално стимулиране на групуера:
1. Мрежовата архитектура, която е в състояние да поддържа групуера е
изградена.
2. Удовлетворяващо съотношение цена/производителност на хардуера и
софтуера за групуер.
3. Световната рецесия стимулира повишаването на производителността на
работещите със знания (хората с “бели якички”).
4. Известните компютърни фирми рекламират групуер продукти и увеличават
тяхната известност.
5. Увеличаващата се конкуренция предизвиква промени в организациите, като
ги прави по-отворени и гъвкави и често изисква групуер за осъществяване на
промените.
6. Нарастващата сложност на съвременните продукти и бизнес процедури се
нуждаят от екипи, подпомагани от технология.
7. Статиите в търговската и бизнес литература увеличават информацията за
групуера.

Съгласно законите на физиката, на причините стимулиращи развитието на
групуера има и причини, които задържат развитието му:
1. Ниско ниво на образование в бизнес обществото по отношение на групуера.
2. Неяснота на пазара на групуер относно естеството на групуера. Конфликтите
и конкуренцията между производителите на групуер увеличават проблемите.
3. Икономическата рецесия намалява бюджетите и възможностите за
инвестиране в групуер.
4. Дистрибуционните канали за групуер са нови и недостатъчно установени.
5. Продавачите на мениджър ски информационни системи се страхуват да не
станат зависими от производителите на групуер.
6. Организациите се страхуват от промените.
7. Няма единен стандарт за групуер продуктите.

Закон на Колеман

Групуерът е не само технология. Той е и социално явление, технология за
сътрудничество, координация и комуникация. Той влияе на начина по който
хората си взаимодействат, а следователно и на начина по който работят и на
структурата на организацията в която работят. Проблемът се състои във
взаимодействието между технологията и хората, които трябва да я използват.
Известният специалист по групуер Дейв Колеман обобщава проблемите в закон
на Колеман:

Хората се съпротивляват на промените, а организациите се
съпротивляват на промените в експоненциална степен на
тяхната големина.

Фиг. 6.7. Дейвид Колеман
Колкото по-голяма е дадена организация, толкова повече промени трябва да се
направят. Колкото по-голям и сложен е проектът, толкова по-големи ще е
съпротивата на организацията като цяло към промените. Тази съпротива към
промените не е уникална само за групуера.Тя съществува от и съпътства цялото
развитие на технологиите. Групуер технологиите имат много голямо влияние
върху начина на комуникации и работа на хората и това е причината да
концентрира съпротивата към промени. Планирането на промените съществено

увеличава вероятността за успешното внедряване. Промените в мениджмънта
днес са съвкупност от практика и технологии. Тяхното осъществяване е критично
без групуер технологиите.
При изследване сред групуер потребители повечето от тях отбелязват като
основна причина за неуспеха при внедряване на групуера не технологията ,
социалната страна. Много организации установиха, че не могат да са
конкурентно способни във всички области, и че най-доброто решение е да се
концентрират в основния си бизнес и да работят колкото се може по-ефективно.
Тази специализация води до необходимостта от нови партньорство или
сдружения за да се удовлетворят новите изисквания на пазаря. Именно групуера
е пътя за намиране на решение. Групуерът осигурява двигателя за
организациите за да запазят старите си клиенти, като отговорят на техните
изисквания и да привлекат нови на клиенти. Той може да осигури на
организациите своевременно необходимата информация и удовлетвореност на
работещите в организациите.

Предимства на групуер технологиите
1. Преодоляване на времето и пространството. Най-голямото предимство от
използване на групуер технологиите е, че екипите са много по-свободни по
отношение на времето и пространството. Комуникациите могат да се
осъществяват по електронен начин, без да е необходима среща “лице в
лице”. Членовете на екипите могат да се намират навсякъде по света и да
продължават да комуникират ефективно помежду си. Не трябва да се
пропуска, че електронните комуникационни системи имат различни
характеристики (в някои случаи по-ограничени) от класическите комуникации
“лице в лице” и трябва внимателно да се анализират конкретните
приложения.
2. Разширени и гъвкави комуникационни структури. Това предимство са екипите
се изразява в възможността да се преодолеят традиционните
организационни структури и да се свързват хората заедно по нови начини.
Електронните комуникации позволяват екипите да се сформират в
зависимост от задачите, които решават, без да се съобразяват с физическата
близост или разположението на организацията. Членовете на екипите могат
да използват технологии за да взаимодействат по-ефикасно и да
координират усилията се при изпълнение на задачите си.
3. Висока комуникационна скорост и удобство. Възможността да се обменя
информация едновременно и моментално с всички членове на екипа,
увеличава значително отговорността и производителността на екипа.
Предаването на текст, графика и образ по електронен път редуцира
необходимото време за комуникации, което понякога е дни или седмици.
Комуникациите директно с членовете на екипите без да се преминава по
сложна йерархична схема, намалява съществено времето в комуникационния
цикъл и избягва възможните изкривявания на информацията.
4. Организационна памет. Групуер технологиите когато се използват като
основна комуникационна система, позволяват да се натрупа екипна памет. Те
натрупват и съхраняват записите при комуникацията и осигуряват база
(склад) от разпределени документи. Членовете на екипа знаят къде могат да
намерят необходимата им информация и как ефективно да я използват. Тази
информация може успешно да се използва за мениджмънт на екипите, да се
преглежда по различни начини и се оценяват екипните задачи и процеси.
Когато екипа разполага с добре структурирана информация, може да се
организира ефективното използване на знанията от членовете му. Тези
знания са налични он-лайн и точно на време. Работата на екипите става по-

видима за членовете му и новите членове на екипа могат да се интегрират
много по-бързо като взаимодействат и с историята на екипа.
5. Разпределен контекст. Разпределянето на контекста е важно за ефективните
комуникации и координацията на екипа. Централизираната база от данни,
която се създава и използва от всички членове на екипа, натрупва знанията
на екипа, както и неговите цели, норми, работни процедури и опит. Когато
знанията са експлицитни и дискутируеми, екипа изгражда яснота и съгласие
за всички въпроси, които решава.
Специалистите често разглеждат въпросите с ефективността на екипите тясно
свързани с култура на организацията и конкретно с използването на конкретна
технология. Макар и правилни подобни изследвания, не дават добри резултати,
защото такива широки понятия като култура правят доста трудна задачата и не
позволяват да се конкретизира ефекта за организационното поведение и
неговото ефективно управление.

Възвръщаемост на инвестициите

International Data Corporation (IDC) е провела изследване в 68 организации за първите
внедрявания на групуер приложения на базата на Lotus Notes. Авторите смятат, че
изследването може да се прилага и за други продукти. Те са използвали много
консервативна методика, която включва всички средства за актуализация на хардуера,
софтуер, обучението и дори в някои случаи инсталирането на локалната мрежа.
Изследването показва 179% възвръщаемост на инвестициите (Retиrn of Investment,
ROI)- таблица 6.1. Резултатите са анализирани в зависимост от внедряването на
приложението. В таблицата са показани резултатите за различните приложения.
Изводите от направеното изследване показват предимствата на групуер системите пред
хаотичното използване на персоналните компютри през осемдесетте години. Групуерът
се разглежда като катализатор за повишаване на продуктивността на служителите хората с “бели якички”. Тяхната производителност е нараснала само с 1% - 2% през 80те, докато при работниците - “сините якички” за същият период от време е нараснала
250%.

Таблица 6.1.Възвръщаемост на инвестициите от прилагане на групуер
Общо
Средна
възвръщаемост %
Средна
възвръщаемост
години
Средна
цена /потребител

Цялата
организация

Част от проект за
организацията

179

Отделни
бизнес
решения
155

123

358

2.4

1.9

3.0

1.6

2.649

1.611

4.106

Класификации на групуер системи
Терминът "групуер" включва широк набор от инструменти и продукти и е
необходимо те да бъдат класифицирани по определен начин за да намерим
интересуващите ни.
В литературата съществуват много и различни класификации за групуер
системите. Ще представим най-широко използваните от тях, в зависимост от
различни показатели:
А. В зависимост от приложението на групуер системите, най-често се използват
следните функции на приложенията:
1. Разпределяне на знания. Тези системи се изграждат на основата на бази от
данни, които съхраняват информацията в различни формати - текст, графика,
образ, документи.
2. Групови календари и планове. Тези системи позволяват да се планират и
съгласуват срещи с членовете на групите.
3. Електронни срещи. Участниците в електронните срещи се свързват чрез
мрежи и могат да обменят информация, като организират или обсъждат общи
проблеми, гласуват или пишат общи документи.
4. Бюлетин борд. При тези системи се работи асинхронно, не в реално време.
Всички документи и коментари се съхраняват в лесен за достъп начин.
5. Управление на работния поток. Това са системи, които организират работата
в групата в единен поток. Задачите се разглеждат като свързани в един процес.
Типичните представители на тези приложения са показани в приложение

Групуер продукти
Б. В зависимост от времето и пространството
Боб Йохансен използва сполучливо правоъгълник за описването на различните
групуер системи чрез времето и мястото където се намират участниците в
групите или екипите-фиг. 6.7.

фиг.6.7. Класификация според времето и мястото
Например, класическите срещи лице в лице се провеждат в едно и също време и
място, т.е. се намират в левия горен правоъгълник, а телеконференциите - в
едно и също време на различни места - левия долен правоъгълник.
Системите, които изискват членовете на групите да се работят по едно и също
време се наричат синхронни системи, а системите, които позволяват работа по
различно времи се наричат асинхронни.
В. Уотсън и Бостром подразделят системите за групова работа в зависимост от
технологичното ниво на използваната компютърна система за управление и
работа на членовете на групата. Ниското ниво на поддържане е едно работно
място за ръководителя на сесията и участниците, а високото осигурява работна
станция за всеки от участниците.
Краткото означаване на тази класификация е - f-група, k-група и w-група:
- f-група - едно работно място за тима. Ръководителят на сесията
осъществява ръчно събиране на информацията;
- k-група - съществува клавиатура за всеки участник в тима;
- w-група - налична е работна станция за всеки участник в тима.

Продуктите CORE и PRISM са примери за f-групуер. Ръководителят на сесията
използва минимални технически средства за събиране на данните от групата и ги
въвежда в неговата работна станция. Моделиращите програмни средства
обработват данните и помагат на групата да ги тълкува. F-Групуерът често се
нарича конференция за вземане на решения и ударението се поставя на
портативността и моделирането на информацията.
Клавиатурата, отличителната характеристика за к-групуер е обикновено много
подобно на класическата телефонна клавиатура. Тя се използва за сравняване,
обмен или избор на елемент от ръчно генериран списък. Отличителните черти на
к-групуера са преносимостта и разнообразието от формули за представяне на
резултата от гласуването. OptionFinder и VisionNet са примери за k-групуер.
Електронното натрупване на данни е ключовото предимство на w-групуера.
Системите GroиpSystems V, SAMM, TeamFocиs, OptionLink и VisionQиest
осигуряват на всеки член на групата работно място и бърза работа защото те
поддържат паралелни електронни заседания. Те предлагат също така
организиране и развитие на входните данни. Използването на преносими
персонални микрокомпютри и безжични локални мрежи правят тези системи
много гъвкави.
Г. Друг начин на класификация на групуер системите е в зависимост от ефекта от
резултата груповото, колективно мислене по време на срещата. Тази
класификация е свързана с изкуството на ръководителите на сесиите, които
определят целите на срещите, а не с технологичните характеристики на
системата. Изходът се представя във формата на пирамида, като ниското ниво в
основата на пирамидата е необходимо за постигане на високото. Определят се
три нива на състояние на резултата от груповата работа от долу нагоре:
- първото ниво поддържа обмен на информация между участниците в
сесията и изходът от работата е разпределени възможности на участниците за
вземане на решение. Пример за подобна система е системата за компютърна
конференция;
- второто ниво преобразува разпределените възможности в разпределено
разбиране на съдържанието на информацията и разпределени приоритети.
Системите на това ниво имат средства за гласуване и оценка на разпределените
възможности, а също така и възможност за постигане на съгласие по
приоритетите и обсъжданите проблеми;
- третото и най-високо ниво е разпределен модел на мислене.
Колективното мислене се осъществява чрез мрежа от взаимоотношения.

Д. В зависимост от операционната система, за която е разработена системата.
Електронната поща не е групуер в тесния смисъл на понятието, защото тя не
поддържа мениджмънта на груповата информация и основната и характеристика
при проектирането е да осигурява доставянето на електронно писмо между два
компютъра. Разпределените бази от данни, според повечето автори също не са
групуер, защото не поддържат груповото взаимодействие между хората и
мениджмънта на общата им информация.

Рискове и проблеми при използване на
групуер
Съществуват редица потенциални проблеми при използване на групуера, защото
технологията е революционно нова. Повечето от проблемите могат да се
преодолеят чрез детайлно планиране и обучение на разработчици и
потребители.
Основните рискове, които са свързани с групуер технологиите са в следните три
направления:
• човешки проблеми;
• архитектурни проблеми на хардуера;
• софтуерни проблеми.

Човешки проблеми

В повечето проекти, които използват информационни технологии екипите
отделят 80% от времето си за проблемите на технологията и 20% от времето за
задачите на хората. Като резултат от подобно планиране на времето 80% от
проектите се провалят поради човешки проблеми и само 20% поради проблеми в
технологията (даже и те са в повечето случаи следствие от други човешки
грешки). Основният урок, който трябва да се научи в случая е, че потребителите
са не по-малко важни от технологията.
Посочените статистики са особено важни при внедряване на групуер продукти,
защото групуер технологиите ще имат влиянието върху процесите и средата в
организацията. Тяхното въвеждане има за цел да промени и усъвършенства
процесите и трябва да бъде подготвено много внимателно. Промените трябва да
се осъществяват с активното участие на потребителите на софтуера, като те се
подготвят предварително чрез обучение и подпомагащи процедури и
информация.
Могат да се отбележат следните проблеми:
⇒ някои работещи не могат да се приспособят за работа в екипна среда. Те
трябва да с подпомогнат чрез популяризиране на предимствата на груповата
работа преди да се внедри продукта, чрез провеждане на подходящ тренинг
за придобиване на умения за работа в екипи, чрез подбиране на състава на
екипите и използване на процедури за разрешаване на проблемите на
екипите;

⇒ работещите не желаят да споделят бизнес знанията си. Понякога знанията се
използват за постигане на власт и високо положение в йерархията на
организацията и работещите се чувстват заплашени ако поделят знанията си
от загуба на стойност на знанията, от некоректно им използване и
стимулиране на други. Начин за преодоляване на подобен страх е, като се
доказва, че споделените знания показват важността на съответния
специалист и откриват за другите колко много знае той;
⇒ мениджърите от ниско ниво, които са загубили позициите си трудно де
адаптират за работа в екипи. Преодоляването на проблема се постига чрез
даване на мениджърите от средно ниво на подходящи роли като консултанти,
съветници или треньори на останалите членове от екипа и чрез използване на
мениджърските им умения за преход към екипната организация на работата;
⇒ увеличаващото се приложение на електронната поща и системите за
електронни срещи могат да изолират някои екипи или личности, да намалят
времето за срещи “лице в лице” и взаимодействието между членовете на
екипите или да премахнат физическите контакти за работещите от разстояние.
Това е шок от културна страна и трябва да се открива и преодолява.
Предимствата от електронните комуникации са безспорни, но работещите
имат нужда от социални контакти и физически срещи. Решение на този
проблем се постига чрез организиране на периодични физически срещи на
екипите или отделите и създаване на социална “групова” атмосфера;
⇒ електронните комуникации могат да се използват неправилно и да се създаде
грешна атмосфера. Например да не се чете електроннта поща, да се
използват възможностите за анонимна работа за користни цели и т.н. Няма
сигурно решение за подобни проблеми. Налагането на мрежов етикет при
работа с електронните системи може да помогне. Друго средство е
обучението и тренинга в конструктивно и творческо отношение при
осъществявате на процесите.

Архитектурни проблеми на хардуера

Някои приложения се провалят поради технологични проблеми в архитектурата
на хардуера, които предоставя услуги на групуер продуктите. Най-често
срещаните проблеми са следните:
⇒ Ненадеждна компютърна мрежа. Използването на групуер продуктите изисква
надеждна мрежа, която да се администрира ефективно и да осигурява
необходимите услуги за приложенията. Ако необходимите мрежови услуги не
са достъпни или не съответстват по време, то групуер потребителите
(аналогично на всички други потребители на мрежови услуги) престанат да
използват групуер системата. Преодоляването на този проблем се

осъществява, като се гарантира адекватност на мрежовите услуги и тяхното
администриране преди внедряването на групуер продуктите. Трябва
предварително да се отчита завишаването на трафика в мрежата от
използване на мултимедийните услуги;
⇒ Неадекватна и несъвместима памет за данните в организацията. Групуер
приложенията се изграждат около базата от данни на организацията, която се
явява организационната памет. Обикновено в организацията съществува
огромен набор от документи и форми, които се съхраняват в различни
носители и формати (често несъвместими по формат помежду си и
противоречащи си по съдържание). Системата за мениджмънт на базите от
данни и знания, която се избира при внедряване на групуера, трябва да е в
състояние да обхване, конвертира и поддържа всички тези данни, да
поддържа различните типове и да ги уеднакви;
⇒ Остарели и неефективни компютри в организацията. Групуер приложенията се
разработват с нови технологии, предлагат нови възможности и изискват
повече ресурси от компютрите за да предоставят новите мултимедийни
възможности. Внедряването на групуер със стари компютри ще предизвика
неудовлетворение в потребителите, които са отделили доста време за
обучение и нормално очакват да използват нещо ново. За да се избегне
подобен проблем трябва да се използват подходящи компютри и работни
станции.

Софтуерни проблеми
В допълнение към технологичните проблеми от архитектурата на хардуера,
проблеми могат да се появят и в архитектурата на софтуера. Най-често
срещаните са следните:
⇒ Избраният софтуер не е подходящ, не отговаря на задачите и нуждите на
екипа или организацията. Важно е преди да се избере и закупи необходимия
софтуер да се направи анализ на приложимостта и се стартира прототипен
проект за да се гарантира тя. Процесът на избор трябва да отчита
характеристиките на групата и личностите в нея;
⇒ Разработената групуер система е ненадеждна и неефективна. Продуктите
обикновено предлагат възможности за бързо разработване на приложението,
което е подходящо за прототипното внедряване, но трябва да се подходи
много внимателно при цялостното внедряване. Ако се предостави на
потребителите неефективна или не достатъчно надеждна система, то те скоро
ще престанат да я използват;

⇒ Разработената система не отговаря на начина на работа и не допълва бизнес
процесите в екипа или организацията. Неделима част от внедряването на
групуер системите е анализа и ре-инженеринга на бизнес процесите.
Системата трябва да е в съответствие с новите процеси и да улеснява
тяхната изпълнение. Безсмислено е да се автоматизират остарелите процеси
в организацията.

Други проблеми
Съществуват и други рискове при внедряването на групуер системи, които
трябва да се планират и отчитат:
⇒ Информационно и комуникационно претоварване на хората. Възможностите
на съвременните групуер продукти могат да доведат до информационно
претоварване на работещите, понеже те оценяват липсата на информация
преди внедряването на продуктите и след внедряването д не успеят да се
адаптират и справят с многото информация. Решението маже да се намери
чрез подходящо обучение и демонстриране на подходящите и неправилни
използвания на електронната среда (нямо по-лошо решение от това да
започнете работното си време с четене на електронната поща и да
продължите с това до обяд). Трябва да се въведат приоритети за
използването и натрупването на информацията. Правилното проектиране на
организационната памет и информационните потоци в организацията могат да
предотвратят също информационната претоварване;
⇒ Прекалено предоверяване и зависимост на мениджърите от компютърните
специалисти. Поради сложността на компютърните продуктите и бързото
внедряване на групуер приложенията групуер специалистите попадат в
ситуация да станат важни и много необходими за организацията. За да се
преодолее тази силна зависимост от ограничен брой професионалисти,
организацията трябва да осигури адекватно обучение и тренинг на всички,
които участват в процеса на прехода и на новите потребители;
⇒ Големи надежди за компютърната система. Не трябва да се възлагат
прекалени надежди за технологията. В повечето случаи тя само помага и
усилва човешките действия. Много организации вече имат горчивия опит от
ежедневните проблеми с автономните компютърни системи. Може да се
очаква, че по-сложните системи ще имат и по-големи проблеми. За да няма
разочарования от групуер системите, трябва да се внедряват модерни, но в
същото време доказани технологии, които да се прилагат от експерти в
областта;

⇒ Навлизане в личния живот на работещите. Даже и при тоталното поделяне на
информацията, винаги има информация, която трябва да си остане частна и
лична. Обикновено хората се страхуват да не изгубят личната си информация.
Трябва да се гарантира чрез системите за оторизиране на това право на всеки
от участниците и потребителите на групуер системите.

Групуер технологии
Водата, която тече,
сама си намира пътя.
Татарска народна мъдрост

7.1. Таксономия на групуер технологиите
Логическата таксономия на групуера може да се определи със следните
дванадесет функционални категории, които включват отделни услуги от
групуера, нови групуер приложения и отделни категории от ново създаващите се
Интернет приложения за кооперирана работа:
1. Електронна поща и електронни съобщения.
2. Групови календари и системи за планиране.
3. Системи за електронни срещи.
4. Системи за електронни конференции в реално време (синхронни).
5. Системи за електронни конференции в нереално време (асинхронни).
6. Системи за групово управление на документи.
7. Управление на работния поток.
8. Помощни програми за работни групи и инструментални среди за групуер.
9. Групуер интегриращи среди
10. Групуер услуги.
11. Групуер приложения.

12. Интранет приложения.
За всяка от посочените категории ще разгледаме най-важните характеристики.
Важно е да се отбележи, че голяма част от съществуващите в практиката
програмни продукти могат да се поставят в няколко от изброените категории.
7.1.1. Електронна поща и електронни съобщения.
Включва електронни системи за предаване на съобщения и електронна поща.
Характеристики:
•

осигуряват стандарти Х.400, Х.500, XAPI, MAPI;

•

гарантират сигурност на предаваните съобщения;

•

изискват спазване на определени правила (етика) при използване;

•

осигуряват възможност за изпращане на стотици съобщения дневно.

Фиг.7.1. Система за електронна поща
7.1.2. Групови календари и системи за планиране.
Тази група съдържа програмни продукти за календари, срещи и координиране на
ресурсите между членовете на групите.
Характеристики:
•

лесно се планират срещите;

•

позволяват планиране в много часови зони;

•

осигуряват лични данни;

•

удобни за проектна работа.

Фиг.7.2. Система за електронно планиране
7.1.3. Системи за електронни срещи.
Включва програмни продукти за подпомагане на електронните срещи в реално
време и системите за сътрудничество.
Характеристики:
•

интегрирани със системите за планиране и календарите;

•

приспособяват се към организационната култура;

•

подпомагат организационната памет;

•

осигуряват предварителни и последващи срещите продукти;

•

липсата на стандарти, ограничава разпространението им.

Фиг.7.3. Система за електронни срещи
7.1.4. Системи за електронни конференции в реално време (синхронни).
Основната им функция е гарантирането на работа в реално време. Всички
продукти от тази категория позволяват общото ползване на документи и/или
позволяват на партньорите да виждат документите едновременно.
Характеристики:
•

управляване на курсора на екрана;

•

достъпни са и през Интернет;

•

осигуряват функции за планирате на конференциите и заключения;

•

проблем с броят на участниците, скоростта на работа;

•

не е ясна ролята на фъсилитейтора.

Фиг.7.4. Система за синхронни електронни конференции
7.1.5. Системи за електронни конференции в нереално време (асинхронни).
Това са системи, които са сходни с бюлетин бордовите. Доразвитието е, че
съобщенията освен публични (общи), могат да бъдат и лични в дискусионна база
от данни.
Характеристики:
•

поддържат много работни места за достъп;

•

интегрират се лесно с другите системи;

•

проблем са репликацията (актуализирането на съобщенията между
различните компютри), ролята на фъсилитейтора;

•

не е гарантирана скоростта на отговор.

7.1.6. Системи за групово управление на документи.
В тази категория се включват системи за групово редактиране, писане на
документи с поделени екрани, групово управление на документи и бази от
документи.
Характеристики:
•

съвместими са с програмите за текстообработка;

•

осигуряват общ поглед и сигурност на документите;

•

интегрират се с базите от документи и хранилищата на организациите;

7.1.7. Управление на работния поток.
Това е хоризонтална категория, която интегрира голяма част от останалите
групуер продукти. Включва инструменти за анализиране и проследяване на
работния поток.
Характеристики:
•

съществуват стандарти;

•

интегрира останалите продукти;

•

автоматизира важни процеси в организацията;

•

съвместима с потребителските приложения.

7.1.8. Помощни програми за работни групи и инструментални среди за групуер.
В тази група се включват помощни програми за подпомагане на работата в групи,
за отдалечен достъп до компютри на членове на групата или специфични
инструменти за разработване на групуер приложения.
Характеристики:
•

подходящи за разработване на специфични функции за работните групи;

•

неопределени функции, които се изпълняват и като някои от функциите се
дублират и от операционни системи;

•

не са стандартни.

7.1.9. Групуер интегриращи среди.
Тази мета категория съдържа програмни продукти, които помагат да се
интегрират отделни програми за сътрудничество между екипите. Чрез тях се
правят съвместими продукти, разработени за различни операционни системи,
различни компютърни архитектури (платформи), системи за електронна поща
или мрежови операционни системи.
Характеристики:
•

гарантират сигурност при работа;

•

интегрират различни среди при кооперираната работа;

•

помагат при работа с външни организации;

•

за сега няма стандарт при интегрирането.

7.1.10. Групуер услуги.
Тук се включват приложения за планиране и реализация на ре-инжинеринг на

бизнес процесите в организацията, за тренинг на мениджърите, за електронна
подпомагане на срещите в екипите и др.
Характеристики:
•

помагат да се съхрани и разпространи натрупания в организацията опит;

•

допълват липсващите услуги в различните групуер продукти;

•

позволяват да се тестват различните групуер продукти;

•

улесняват провеждането на срещите;

•

подпомагат ре инжинеринга на бизнес процесите.

7.1.11. Специфични групуер приложения.
В тази категория се включват вертикални компютърни приложения, които
използват технологии за сътрудничество и координация за да повишат
производителността на групите в специфични работни среди.
Характеристики:
•

помагат да се настроят групуер приложенията към конкретната група;

•

допълват специфичните съвместни дейности;

•

интегрират се със съществуващите системи.

7.1.12. Интранет приложения.
Много от групуер продуктите се ориентират към използване на стандартните
Интернет и WWW технологии. В тази категория се класифицират програмни
продукти, които прилагат груповите функции чрез Интернет. Те се наричат
обобщено Интранет приложения.
Характеристики:
•

групуер приложения, които прилагат Интернет технологиите;

•

балансират между сигурността и цената на групуер приложенията и
стандартите на Интернет;

•

интегрират се със съществуващите Интернет приложения;

•

използват световното пространство на Интернет и нямат ограничения за
времето и пространството.

Представената таксономия е удобна за изучаване и класификация, но трябва да
се отчита, че наличните на пазара групуер продукти не попадат точно в някоя от
тях. WWW променя непрекъснато състоянието на програмните продукти за
сътрудничество, координация и комуникация. Производителите на класическите

групуер продукти ги доразвиват и по отношение на средата и по отношение на
функционалността им.

7.2. Функционални различия между класически групуер и Интранет
Съществува разпространено мнение, че с масовото разпространение на
Интранет групер продуктите ще излязат от употреба. Ако Интранет продуктите
предлагат същото ниво на надеждност и функционалност, както групуер
продуктите за локални и фирмени мрежи, то подобно твърдение може да има
основание. Изследване проведено сред потребители на групуер и Интранет
продукти на тази тема показва, че те използват при отговорите си по-често ”и”,
отколкото “или”, т.е. в момента се използват и двете инфраструктури за
сътрудничество.
При работа с Интранет всеки потребител използва програмата, която му е
необходима за да си върши работата. Интранет позволява информацията да се
обработва на всяко работно място от всеки потребител, според правата и
задълженията му. Това прави информацията по-надеждна, защото се получава
от първоизточника. Всеки потребител може да я чете чрез всеки браузер и да я
направи достъпна до всеки друг чрез връзка до всеки друг сървър Връзките
между сървърите изграждат потоците от информационните процеси в
организацията.
Интренет е вътрешна за фирмата или организацията информационна система,
която се изгражда на базата на Интернет технологии- WEB услуги, TCP/IP и
HTTP протоколи, HTML публикуване. Интренет е технология, която осигурява
възможност на фирмите да дефинират собствена мрежа и система, като
използват стандартна платформа. Можем да си я представим като високо
технологичен инструмент, които осигурява средства за почти всяка дейност във
фирмата (както ножчето на швейцарската армия). Основно предназначение на
Интранет е представяне на документи и литературни източници, съгласуване на
правила за работа, съвместно изпълнение на проекти вътре във фирмите и
маркетинг на продуктите и услугите.
Добре проектираната Интренет система може да съвмести предимствата на
вътрешната за организацията мрежова система с предимствата и възможностите
на Интернет. Магат да се отбележат следните предимства за маркетинга от
използването му:
•

редуцира цената на системата;

•

увеличава производителността на услугите;

•

усъвършенства процесите на работа с отдалечени офиси;

•

работи в реално време;

•

подобрява обслужването на клиентите;

•

подобрява качеството на услугите;

•

използва съществуващи технологии;

•

използва стандартни платформи]

•

гъвкава и надеждна комуникационна среда.

За да се оценят и двете групуер архитектури е необходимо да се знае кои
функции за сътрудничество между членовете на екипите, се реализират подобре от дадена архитектура. Ще направим сравнение между двата найразпространени продукта в момента Lotus Notes (закупен от IBM) и Collabra Share
( закупен от Netscape и вграден в Navigator 3.0). Могат да се разгледат пет
основни функционални различия при реализиране на функциите за
сътрудничество:
1. Сигурност и сътрудничество. В момента Notes осигурява по-високо ниво на
сигурност. Сериозни усилия се полагат за гарантиране на сигурността и в
WWW. Различните архитектури са подходящи за различните изисквания на
транзакциите на потребителите.
2. Разпределяне на обектите. Отново предимството е за Notes. Notes 4.0
осигурява OLE 2 съвместимост. Разпределянето на обекти в WWW за сега не
е толкова лесно.
3. Репликация. Notes работи еднакво добре и в двата режима - при постоянна
връзка със сървъра или при мобилна връзка без установяване на
съединение. При WWW се изисква непрекъсната връзка със сървъра.
4. Проследяване на дискусиите. Съществуват Интранет продукти, които
позволяват да се проследяват дискусиите, но те все още не са достигнали
възможностите на групуер продуктите. Последните имат редица предимства да се резюмират дискусиите по теми или да се сканират темите.
5. Управление на работния поток. WWW не е процесно ориентирана и сега
започва осъществяването на подобна функция. Notes от своя страна
поддържа лесно тази функция, има разработен приложен интерфейс и много
производители на софтуерни продукти пишат програми за него.
Трябва да се отчита, че технологиите за обслужване на сътрудничеството се
развиват много бързо за WWW и може да се очаква в края на 1997 г. изброените
разлики да намалеят. Това не означава че продукти като Lotиs Notes ще
изчезнат, а че ще се получи интеграция между възможностите на различните
архитектури и потребителите ще могат да изберат най-подходящата за техните
нужди. IBM и Lotus обявиха развитието на Notes в Domino - WWW групуер
продукт.

7.3. Девет причини да използваме групуер
Основните причини да се използва групуерът могат да се обобщят в следните
направления:
1. Намаляване на цикъла за вземане на решение о организацията. Времето за
решаване на проблема се намалява чрез редуциране на закъснението при
предаване на съобщенията от дни в секунди.
2. Подбиране на подходящ екип. Системите за групуер реализират електронни
срещи с всеки, по всяко време и на всяко място. Не е необходимо участниците
да се транспортират на мястото на срещата.
3. Използване на предимствата на различното мислене на участниците в
електронната среща.
4. Увеличаване на възможностите за разпределяне на знания. Знанията са сила
само когато се споделят и се използват за извършване на действия.
5. Подобряване на качеството на решенията. Системите за групуер са основната
част от програмите за повишаване на качеството.
6. Ускоряване на приложимостта на решенията. Позволява се работа в поголеми групи без загуба на производителност и проблемите могат да се
изяснят и преодолеят.
7. Увеличаване на информацията на участниците в екипа и удовлетвореността
им от извършената работа.
8. Системите за групуер са агенти на промяната. Те се използват за поддържане
и разпространение на знанията при съвместната работа, повишаване на
организационната култура и свободния поток на информацията.
Разработване на "бързи" приложения. С помощта на групуер приложинията
стана възможно да се реализират много нови приложения за които си изискваха
големи срокове.
Заключение
Груповата работа е социален процес. Успешното внедряване на групуера
изисква социално-технически перспективи. Те се основават на условието, че
потребителят е повече участник в екип, отколкото индивидуалист, както
например е при всекидневната работата с персонален компютър. Групуерът е не
само нов клас програмни продукти, но и ново направление за усъвършенстване
на технологията на проектиране и групово използване на компютърни системи в
организацията. Основното е идеята за стимулиране на позитивното групово
поведение, за преминаване от индивидуална работа към колективна работа, към
сътрудничество и координация при изпълняване на задачите и постигане на

целите, чрез използване на технологиите.

Реализации и приложения на
групуер системи
Внедряване на групуер в организацията
Който иска да направи нещо, намира
средства, който не иска да направи
нищо, намира причини.
Арабска народна мъдрост

Основните предимства на използването на групуера са възможностите за
въвличане на повече експерти чрез преодоляване на пространството и времето,
за натрупване на организационна памет, за намаляване на разходите при
вземане на решения по отношение на време и финанси. Извести са и типични
приложения на групуера като - ре инженеринг на организацията, обучение в
организацията, електронно поддържане на вземане на решение в екипи и т.н..
Групуерът може да се използва за стратегическо планиране, постигане на
консенсус в група, договаряне и избор на продукт или партньор, обучение навсякъде, където е необходимо да се вземе решение от група или да се
консултира специалист, който трябва да вземе решението. Както повечето
информационни системи, групуерът трябва да се продава и внедрява на базата
на ефективност на направените разходи (виж приложение 5. Цена на използване
на групуер ). Основният критерии за ефективност на дадена система е нейното
приложение и получените резултати. Разбира се, необходимото условие за
успешното използване на групуера е пълната му цена при новите процеси в
организацията да бъде по-малка от цената при старите процеси. Ако няма
реални критерии за измерване на цената, то следователно няма и реална
промяна в работата на организацията след внедряването на групуер.
Уникалната синергичност между групуера и пре проектирането на бизнес
процесите го прави много подходящ за помагане на екипите и процесите при
реинженеринг на бизнеса. Използването на групуера винаги трябва да става
съвместно с процеса на реинженеринг на бизнеса на организацията. Или казано
с други думи инвестицияте в групуера е цена на проекта за реинжениринг на

бизнес процесите. Тя дава стратегичиско предимство на професионалистите по
информационните системи, които оценяват мощността и възможностите на
групуера да го използват като ключ на проекта за реинжинеринг на бизнес
процесите във организацията.
Компютърните системите за групова работа демонстрират отлични перспективи
за големи промени и възможности за ефективно използване на съвременните
информационни технологии. Приведените данни в таблица 8.1. обхващат
резултатите за 64 групи от средно по 10 човека, които участват в срещи за
изпълнение на проект със средна продължителност от 4.7 часа. Анализът
показва, че трите най-използвани теми на срещите са планиране, изследване на
работещите и дефиниране на изискванията към информационните системи,
които включват около 25% от общия брой на срещите. Най-впечатляващите
резултати от проведеното изследване са редуцирането на продължителността
на проектите от започването до изпълнението им с 91%.

Таблица 8.1.

Средно

Общо спестяване

Процентно

редуциране

за изследването

спестяване

за среща
Часове работа

182 часа

11678 часа

71%

Долари за работа

$ 6 754

$ 432 260

71%

Продължителност

28 дни

1 773 дни

91%

8.1. Пирамида на групуера
Внедряването на групуера изисква да се направят структурни и културни промени в
организацията. Правилната методология изисква да се отчитат редица
изисквания, като:
• прости и ефективни преходи (трансформации) на съществуващите
организационна структура и култура към новите;
• ефективност и ефикасност на приложението;
• продължителен и продължаващ успех на работата на групуер екипа.
Ще разгледаме методиката за внедряване на групуер, която е известна като
пирамидата на групуера - фиг.8.1. Тя осигурява основите за успешното
внедряване на групуер в организацията. Пирамидата съдържа четири основни
групи, които трябва да се изпълнят преди пълното въвеждане на групуера.
Основните стъпки в този процес са:
• анализ на съществуващата структура и култура;
• определяне на бизнес процесите и техния ре-инженеринг за екипна работа;

• изграждане на работни екипи около бизнес процесите;
• даване на власт на екипите и управление на културните промени;
• промяна на процедурите в организацията за оценка и възнаграждаване на
работещите и нова схема за избор на новите хора.

Фиг. 8.1. Пирамида на групуера

Практиката показва, че основна грешка, която много организации правят е да

спрат след внедряването на групуер проекта, като мислят, че са постигнали
отлично решение. Изграждането на групуер приложението е важна първоначална
стъпка, но не е последна.

8.2. Критичните фактори за успешно приложение на групуер
Как успешно да се приложат групуер технологиите?
Това е въпрос, който е поставен пред експертен съвет и на повече от 100
потребители на Групуер, консултанти и изследователи , които са присъствали на
групуер конференция в щата Индиана през 1993 г.
Съветът обсъди 13 критични фактора идентифицирани от Рон Грохоуски и
негови колеги от техните изследвания в IBM в края на 80'те години, и продължи
да индентифицира нови фактори.
Бяха идентифицирани 28 критични фактора. В края на сесията, всички участници
използваха функцията на OptionFinder за да степенуват всички 28 фактора в
скала от 1, за не много важно, до 6 най-критично влияние на факторите.
Приведената скалата показва само 10'те най-важните фактора подредени по
важност.

Фиг. 8.3. Критични фактори за успеха на групуера
Обучение. Най-важния критичен фактор за успешно приложение на Групуер е
обучението на фасилитейтори и потребители на Групуер. Това включва

техническо обучение за работа с Групуер продукти, които се използват, обучение
на фасилитейтори за работа в групова динамика, обучение за организационни
политики и стандарти при използване на Групуер.
Финансиране. Финансирането се отнася към необходимостта да се набавят
достатъчни средства необходими за software, hardware и други услуги, както и
средства за покриване на текущите разходи на преподаватели, доставки и за
обучението
Леснота на използване. Има се предвид стандартизиран и последователен
интерфейс на използване.
Важен спонсор. Добре информиран спонсор, който да е ангажиран с успеха на
Групуер, осигурява необходимата политическа поддръжка, осигурява ресурси и
хора, осигурява висок обем на обратна връзка и подкрепя технологията пред
потенциални потребители.
Управление. Разработване на специфичен, но често променящ се план с
конкретни цели, дейности, дати, и управляване на разгръщането на Групуер
придържайки се до този план.
Висококачествени технологии. Към този фактор се има предвид технологията
като цяло включваща software, hardware и други физични особености на стаята
за срещи. Всички аспекти трябва да са на ниво, за да позволяват бъдещото
развитие (например Windows).
Оперативен спонсор. Оперативният спонсор е ръководителя, на който всички
Групуер единици докладват ежедневно. Това е човека който осигурява
непрекъснато поддържане и насока на проекта.
Организационно обвързване. Групуер единици трябва да създават силно,
обхватно, организационно обвързване при използването на Групуер
Другите по-маловажни фактори са следните:
- активен маркетинг на Групуер на организациите;
- избор на гъвкав software с много възможности;
- осигуряване на "пълно обслужване";
- разработване и анализ на разходи/полезност за случаите вътре в
организацията;
- виждайки в голямата гама от потребители, бъдещи потенциални клиенти на
Групуер;
- идентифициране и посрещане на истинските нужди на тесните места;
- използване на software определено гъвкава в голяма гама от операционни
среди (например OS/2) и места (например преносими компютри) ;
- познаване на възможностите на Групуер така, че да не се използва неправилно,
не по предназначение.

Изненадващо е относителното ниско значение на някои фактори от изследването
направено от IBM. Те са следните:
- продължаващата връзка между разработчика на Групуер и потребителя
ръководител;
- подготовка и изпълнение на очакванията от страна на висшите мениджъри
- бързо прехвърляне на контрола от разработчика на Групуер на клиента;
- взаимно посещение на място, между потребители и разработчици.
Какво да се прави?
Всяка организация сама по себе си се различава така, че първата стъпка като се
гледа този списък е да се види до колко са важни тези фактори за вашата
организация. Добре е тези фактори да се споделят и с няколко други колеги,
особено настоящи и бъдещи потребители на Групуер. Докато потребителите са
склонни да имат относително различни виждания, те могат да дадат
допълнителна светлина за уникалните фактори отнасящи се към вашата
организация. Приемайки, че списъците не се различават съществено, ние
предлагаме три области за основателно внимание.
Първо, да се разработи достатъчно организационно обвързване за да се изкара
докрай проекта през неговата начална фаза. Това изисква важния спонсор да е
обвързан за осигуряването на необходимите ресурси, и оперативен спонсор
които ще осигури необходимите насоки и поддържане ежедневно. Не правете
обещания които не можете да изпълните и не подценявайте разходите и
надценявайте приходите.
Второ, изберете внимателно Групуер software и hardware. Те трябва лесно да се
използват в различни среди (DOS Windows преносими компютри), да са
снабдени с широка гама от средства за многобройни групови задачи, да се
обновяват регулярно така, че да се включат нови възможности, като тези познати
на пазара. От тези, леснотата на използване е най-важния фактор. Ако един
Групуер продукт не е идеален, то е възможно да се интегрират няколко пакета в
една среда, но и това си има своите недостатъци.
Трето, внимателно ръководене на проекта. Всички дейности трябва да се
ръководят по план, който е внимателно проектиран с ясни цели и задачи. Този
план трябва да включва операционен компонент (да се определят продуктите и
услугите които се предлагат и стандартни операционни процедури за да се
доставят непрекъснато), маркетингов компонент (да се определят нови бъдещи
потребители и области на приложение), обучаващ компонент, технологичен
компонент (да се откриват и реагират на нови Групуер иновации),

организационно обвърза компонент.
Планът не трябва да се получи усмирителна риза. Непрекъснато той трябва да
се следи за да позволи бързи промени в отговор на променящата се
организационна среда. Също както и с всички иновации, персонала трябва да е
готов да се отклони от плана в полза на по-добро задоволяване на нуждите на
организацията

8.3. Двадесет правила за внедряване на групуер технологии
Дейв Колеман предлага следните 20 правила за успешно протичане на
внедряването на групуер в организацията:
1. Намерете най-добрия групуер продукт. Демонстрирайте го на висшето
ръководство и им предложете практическо използване. Чрез въвличане на
ръководството, то вижда предимствата и осигурява подкрепа.
2. Групуерът променя организационната култура. Бъдете подготвени за това и го
планирайте.
3. Започнете с пилотен проект, а не с цялостна внедряване на групуер проекта в
организацията.
4. Стартирайте с ограничени мащаби и екип, който подкрепя технологията и
иновациите.
5. Ориентирайте се към проект, който има видими и финансови резултати.
6. Отчетете, че тренинга и поддържането ще са съществените във финансово
отношение, а не първоначалната цена на софтуера.
7. Измерете факторите за отчитане на производителността преди началото и след
приключване на проекта. Това е подходящ начин да оправдаете направените
разходи.
8. Изберете групуер софтуер за конкретен бизнес проблем, които не е намерил
решение чрез стандартните средства и методи. Не избирайте първо групуер
система, а след това да търсите бизнес проблем за приложението му.
9. Убедете се, че се извършили необходимите анализи, планирания и обучение на
хората и имате подкрепа за проекта.
10. Не очаквайте само един групуер продукт да реши всичките проблеми.
11. Не очаквайте софтуерния производител за ви предложи всички услуги, които са
необходими. Може да ви се наложи да привличате допълнително консултанти за
да се удовлетворят нуждите на организацията.

12. Проектът за групуер не е краткосрочна задача. Като част от усилията за реинженеринг, тя може да продължи 2-4 години преди да се отбележат съществени
резултати.
13. Внимателно слушайте участниците в проекта. Те се експерти в своята област и
могат да предложат начини за усъвършенстване на проекта.
14. Не се притеснявайте да правите промени. Пилотният проект е експеримент и
трябва да се учим от него.
15. Убедете се, че избрания софтуер е съвместим със съществуващите в
организацията компютърни системи.
16. Хората не могат да се променят изведнъж. Бъдете подготвени за съпротива при
внедряването на проекта.
17. Необходимо е време за промените. Организацията се променя много попродължително.
18. Изисква се кураж за да промените организационната култура. Поощрявайте
хората, които имат желание за промени.
19. Бъдете внимателни в новите направления. Няма голям шанс при
автоматизирането на неефективните процеси.
20. Групуерът може да бъде много политически ориентиран. Бъдете убеден, че той е
голяма победа при успешното му внедряване.
Всяка организация сама по себе си се различава от останалите. Първата стъпка
е да се оценят критичните фактори за конкретната организация. Добре е тези
фактори да се обсъдят и с експерти и колеги, особено настоящи и бъдещи
потребители на групуер. Докато потребителите са склонни да имат относително
различни виждания, те могат да дадат допълнителна светлина за уникалните
фактори отнасящи се към вашата организация. Съществуват три области за
основателно внимание:
1. Да се разработи достатъчно организационно обвързване за да се
завърши проекта през неговата начална фаза. Това изисква спонсор, който да е
обвързан за осигуряването на необходимите ресурси и оперативен спонсор
който ще осигури необходимите насоки и поддържане ежедневно. Не правете
обещания които не можете да изпълните и не подценявайте разходите и
надценявайте приходите.
2. Изберете внимателно групуер системата. Тя трябва лесно да се
използват в различни среди (DOS, Windows, OS/2, ИNIX, статични и преносими
компютри), да притежава широка гама от средства за многобройни групови
задачи, да се обновяват регулярно така, че да се включат нови възможности,
като тези познати на пазара до момента. Леснотата на използване е един от найважните фактори. Ако един продукт не е пълен, то е възможно да се интегрират

няколко пакета в една среда, но и това си има своите недостатъци.
3. Внимателно ръководене на проекта. Всички дейности трябва да се
ръководят по план, който е внимателно проектиран с ясни цели и задачи. Този
план трябва да включва оперативен елемент (да се определят продуктите и
услугите които се предлагат и стандартни оперативни процедури за тяхното
използване), маркетингов елемент (да се определят нови бъдещи потребители и
области на приложение), обучаващ елемент, технологичен елемент (да се
откриват и реагира на нови групуер иновации) и организационно обвързващ
елемент.
Плана трябва непрекъснато да се следи за да позволи бързи промени в отговор
на променящата се организационна среда. Също както и при всички останали
иновациионни процеси, персоналът трябва да е готов да се отклони от плана в
полза на по-добро задоволяване на нуждите на организацията.

Реализации на групуер системи
Едва в края на работата узнаваме
с какво би трябвало да я започнем.
Паскал

Съществуват много реализации на групуер инструменти и продукти. Например
търсене с програмата Google в компютърната мрежа Интернет с ключова дума
"Groupware" намира около 4640000 документа. В момента повече от 55 милиона
потребители по света използват групуер системи.Съществуват стотици
производители на хардуер и софтуер за групуер технологии. Водещи са фирмите
Lotus (закупен от IBM), Microsoft, Novell, Netscape, DEC. Неоспорим лидер в
продажбите на групуер през последните години е Lotus с продуктите си Notes и
Domino.

GroupSystemsV
Една от най-добрите групуер системи е разработената в Университета в Аризона
система за електронни срещи GroupSystems V. GroupSystems V. Тя се инсталира
в локална мрежа и позволява на всички участници в заседанието да работят
паралелно, ананимно и тихо. Набор от програмни средства, управлявани от
ръководителя на заседанието, помага на групата в различни ключови
направления. Изходът от едно средство може да се използва като вход в друго.
След приключване на заседанието остава пълен архив на груповата
информацията, генерирана и обработена от участниците. При необходимост
всеки участник може да получи копие от определена сесия. Системата може да
се използва на латиница и/или кирилица.
ОСНОВНИ СРЕДСТВА на GroupSystems V са следните:
- управление на заседанието
- мозъчна атака
- организация на идеите
- коментар на темите
- гласуване
- развитие на вариантите
- формиране на политика
- помощни инструкции
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА:

- групова схема
- групово писане
- групова матрица
- групов модел
- групов речник
- групов въпросник
GroupSystems V е инсталирана в УНСС и съдържа богат набор от инструменти за
подпомагане на груповата работа. Ще разгледаме някои от тях:
• мозачна атака. Този инструмент паддържа генериренето на идеи, като
позволява на участниците в електронната среща да предлагат самастоятелно
идеи и коментират идеите на другите участници. Всички специалисти работят
паралелно и чрез използване на два канала - звуков и електронен. При
необходимост може да се осигури ананимност на изказванията на отделните
участници;

Фиг.9.1.Електронна мозъчна атака (брейсторминг)
• организиране на идеи. Използва се за допълване на информацията от
мозачната атака и организиране на генерираните идеи. Подходящ е за
фокусиране на вниманието на участниците върху определен проблем. Чрез
него се изравняват алтернативите за възможните решения, като се стесняват
много големите и се разширяват малките;

• гласуване. Този инструмент позволява групата да гласува по предварително
избран метод - подреждане по възходящ или низходящ ред, вярно/невярно,
скала с мащаб, избор на определен брой теми от всички възможни и др. Чрез
него групата може да провери степетна на съгласие между участниците или
да избере подходящото решение от предложените алтернативи. Получените
резултати се представят в таблична и графична форма, подходяща за всеки
от избраните методи за гласуване. При отчитане на резултатите, участниците
могат да сравнят мнението на групата и своето мнение;
• формулиране на политиката. Използва се за формулиране на политиката или
мисията по определена тема. Участниците обсъждат и редактират
предложените варианти. Подходящ е за определяне на целите и границите на
обсажданите въпроси;
• коментар на теми. Използва се развиване и допълване на въпроси от
предварително зададен списък. Участниците могат да въвеждат и пременят
отделни теми. Подходящ е за уточняване на контекста на дискутирания
проблем;
•

развитие на алтернативите. Този инструмент осигурява поддържане на много
критерии при вземане на решение. Резултатите се представят в таблична и
графична форма.

Системата за електронни срещи GroupSystems V предлага и други инструменти
като групов речник, групова текстообработваща програма, групова матрица и т.н.

Lotus Notes и Domino
Програмните продукти на Lotus са де факто стандарт за групуер. Те покриват
всички изисквания на технологиите.
Не зависимо от какво групуер решение се нуждаете, почти със сигурност
ще го намерите в Lotus Domino 4.5a. Комбинацията от новия Domino сървър
поддържащ POP3, директни прехвърляния в Web през Notes 4.5 клиента, и
традиционните характеристики на Notes правят Lotus водещия продукт в тази
област. Lotus Domino 4.5a е една примамлива система както за начинаещи в
областта на групуера,
информационите

а така също и за големи компании използващи

технология

в

своите

системи.

Продуктът

съдържа

разнообразие от популярни Internet услуги от рода на POP3, SMTP, и HTTP
сървъри, допълващи по превъзходен начин традиционно силното групуер
присъствие на Notes.

Приложенията

Разработчиците Domino предлага своето интегрирано обкръжение за

създаване на форми и значителна автоматизация при писането на код. Този код
може да е както на LotusScript, или старата конвенция на Notes чрез
използването на макроси. За разработчици, които използват инструменти от
трети производители от рода на Visиal Basic, API-то на Notes ви предоставя
достъп до функциите за работа с различните информационни обекти на
системата.
Notes поддържа и ActiveX контороли , които могат да се включват в формите на
Notes или да бъдат извиквани от LotusScript, подход който значително повишава
гъвкавоста на системата.
Един от основните недостатъци отново е традиционно слабата област за Domino
и Notes тази на администрацията. При наличието на по голямо обкръжение Notes
продължава да е прекаленно муден и труден за управление. Проектантите на
Lotus за се опитали да съсредоточат по-голямата част от администрацията около
адресната книга на системата, но елементи от рода на връзки, записи за сървъри
и портове продължават да са все още разпръснати. Сървърната конзола на
Domino е с текстово базиран интерфейс и административните функции са
разпръснати по клиентите и адресната книга. В това отношение Microsoft
Exchange е значително по напред с своята йерархична административна
система.

Многофукционалния Lotus Domino заедно със своя Notes клиент изглежда
е най-мощната,

и гъвкава групуер платформа измежду системите, които

разгледахме тук. Lotus Domino, продължава да е доминиращия продукт
благодарение на адекватните решения, които предлага на свързаните с групуера
изисквания към които добавя и възможност за надграждане и допълнителна
разработка на приложения, репликация, сигурност и нововъведените публикации
и сътрудничество въз основата на Internet. Една от най-предизвикателните черти
на продукта е неговата способност да траслира множество видове данни в HTML
формат. Никой от другите продукти не предлага подобно безболезнено решение
за разработка на Web-базирани групуер приложения.

Възможности на Lotus Notes и Domino
Основните функционални възможности на системата са:
•

система за електронна поща;

•

система за електронни конференции;

•

разпределена база от данни;

•

управление на работния поток;

•

система за сигурни транзакции (SSL);

•

език за разработване на собствени приложения Lotus Script;

•

системи за изграждане на Web сайт;

•

набор от Java аплети за мрежови компютри и Web браузери.

Основни характеристики на Lotus Notes и Domino
Lotus Notes/Domino продуктитe поддържат повечето от стандартите в
информационните технологии и системи като OLE, TCP/IP, X.509, MAPI , а в
последните си версии и SMTP, SNMP, POP3, SSL, Java, HTTP и HTML. Чрез тези
стандарти информацията от базите от данни на Lotus може да бъде достъпна за
всеки стандартен браузер като се предоставят големите функционални
възможности като репликацията, различни визуализации на документи, общо
ползване на информацията.

Приложения на Lotus Notes/Domino

С помощта на Lotus Notes/Domino, лесно може да се намери, организира,
предаде и да получи разпределен достъп на необходимата информация,
независимо от това дали тази информация се намира в релационна база от
данни, Internet, електронна поща или PC-приложение.
Lotиs разработва рамки за различни групуер приложения Domino SPA (Service

Provider Applications). Такива рамки са Domino.Applications, Domino.Connect, Team
Solutions, LearningSpace. Те позволяват на потребителите с малък технически
опит да създават собствени интерактивни, надеждни и сигурни приложения.
Domino.Applications, позволяват на Web администраторите да създават бързо и
лесно атрактивни приложения за Интернет/Интранет на базата на Domino - това
са Domino.Action, Domino.Merchant и Domino.Broadcast.
•

Domino.Action. Този продукт е включен в Domino сървъра и представлява
съвкупност от инструменти за изграждане на сигурен, лесен за
администриране и интерактивен Web сайт. Той съдържа инструменти за
създаване на сървър, среда за разработване на приложения и примерни
модули за разработване на базови страници (Home Page), групи за дискусии,
често задавани въпроси (FAQ), регистрация и каталог за продукти и услуги;

•

Domino.Merchant. Този продукт се използва за изграждане на атрактивни и
надеждни Web сайтове, които позволяват да се регистрират клиентите, да се
поддържа каталог, да се приемат заявки и се обработват сигурни транзакции.
Той поддържа метафората за “пазарна кошница”, която позволява на
посетителя в базовата страница да избере множество продукти и да ги оцени
преди покупката.

•

Domino.Broadcast. Този продукт създава основната информация и
интерактивни приложения за специфични потребители. Той може да се
използва за приложения като автоматизация на продажбените сили или
информиране на приложните специалисти за проблемите на клиентите.

Domino.Connect е продукт за улесняване на задачите за интегриране на Domino
сървърите и Notes клиентите с релационните бази от данни, системите за
обработка на транзакции и приложенията за предприятията. Той осигурява на
приложенията на Domino/Notes да комуникират с приложения разработени чрез
DB2, Oracle, CICS, SAP R/3.
Team Solutions е продукт, които поддържа процесите по създаване на екипи,
управление, и участие на членовете на екипите в електронни срещи. Той създава
основата за натрупване на организационна памет и база от знания. Техническите
елементи на продукта са - TeamRoom, WorkRoom и TeamNetwork. Последните
разширяват използването на базите от данни за поддържане на дискусии,
електронни среши и мениджмънт на документи.
LearningSpace е система за он-лайн тренировки и обучение на студенти и
специалисти. Тя използва предимствата за обучение чрез инструктор в групова
среда. Изградена е на базата на пет интерактивни бази от данни, които
позволяват на потребителите да си сътрудничат при обучението и натрупват
нови знания.

Дистрибутивните програми на Lotus Notes/Domino не позволяват да се използва
непосредствено кирилизацията на Windows средата. Съществува
несъвместимост в кодовите таблици на Windows 95 и Notes/Domino. За
разрешаване на проблема е необходимо за се разработи нов шрифт и
последният да се адаптира за кодовата таблица на Notes/Domino.
Практическият ни опит показва, че резултатите от групуера не идват в кутия на
Lotus Notes или Domino. Те се получават в резултат от използването на
технологията, но силно зависят от инфраструктурата, културата и икономиката
на организацията. Най-силно влияние оказва политиката на ръководството на
организацията по отношение на използването на групуер системите.
Успехът на Lotus продуктите е свързан с решенията на бизнес проблемите. Не
технологията, а решенията на проблемите на бизнеса чрез нея са основната
причина за масовото използване на продуктите. Потребителите се нуждаят от
приложения които ги приближават непосредствено до клиентите, които им
позволяват да работят в екипи и т.н.
Трудностите при използването на системите се появяват от липсата на
предварително планиране и подбиране на участниците в сесии, на задачите,
които се решават или на подходящите групуер инструменти. Опитът в световен
мащаб показва също така, че недостатъчното обучение на екипите при работа с
групуер е една от основните причини за неефективното използване на групуер
системите.

Приложения на групуер
Трябва набързо на направиш онова, което
не е толкова важно, за да можеш да
напраниш бавно онова, което е важно.
Китайска народна мъдрост

Групуер технологиите се използват навсякъде, където има нужда от
комуникации, координации и сътрудничество. Те подпомагат работата на групите
при осъществяване на основните им задачи:
•

генериране на идеи;

•

организиране на идеи;

•

развитие на идеите;

•

договориране ;

•

написване на отчети;

•

следене на изпълнението на задачите.

В литературата съществуват много примери за реализация на групуер
приложения. Ще разгледаме направленията и областите, които са най-широко
прилагани.

10.1. Ре-инженеринг на бизнес процесите чрез групуер
Ре-инженеринга на бизнес процесите е групова работа, защото нито един
експерт няма необходимите и достатъчни знания и информация за да оцени и
промени процесите в организацията. Предложеният проект е резултат от
дългогодишния опит на автора и екипа от преподаватели, дипломанти и
студенти.
Динамичните промени в нашата страна и света през последните години изискват
съответни промени и в стратегическия мениджмънт на информацията в
Университетите. Това налага необходимостта от изграждане на съвременна
компютъризирана система, която да обслужва адекватно ръководителите, които
вземат решения.
Пример за ре инженеринг на катедра в университет
Целта на настоящия пример е да се предложи подход за ре инженеринг на
бизнес процесите в катедра и се изгради компютъризирана информационна
система за подпомагане на процесите, които се осъществяват в катедрата. За
постигане на тези цели трябва да се решат следните задачи - формиране на

управленски екип, ясно дефиниране на текущите процеси и определяне на
проблемите, разработване на проект за ре инженеринг на процесите и
компютъризация, прототипно внедряване и окончателно внедряване на проекта.
Процесите, които ще се реорганизират и компютъризират са -фиг.10:1.
◊ учебен процес;
◊ научно-изследователска дейност;
◊ административно обслужване.

Фиг.10.1. Взаимодействие между процесите при ре инженеринг.
•

Теоретичен подход – ре-инженеринг на бизнес процесите.
Същността

на

ре

инженеринга

не

е

компютъризирането

на

досега

съществуващите процеси в катедрата, а да се забрави много от натрупаната
“мъдрост” за работата на катедрата през последните години и да се реши как
най-добре да работим сега при новите условия.
Извършител на услугата за обучението на студентите е колективът на катедрата,
а клиентът са студентите. Входните данни са законите и нормативните
документи на Министерството на образованието, правилникът и решенията на
академичния съвет на УНСС, заявки и изискванията на бъдещите работодатели,
изискванията на студентите, конкуренцията от другите университети в страната и
чужбина. Изходните данни са документите за студентите и университета,
знанията и уменията на студентите, научно-изследователския продукт на
членовете на катедрата, рекламата на катедрата.
Елементи и механизмите на информационната инфраструктура са показани на

фигура 10.2.

Фиг.10.2. Елементи и механизмите на информационната инфраструктура
Реализацията на концепцията включва реорганизиране на процесите и
документите, които са свързани с тях, в съответствие с изискванията на
дейностите,

които

се

извършват

в

университета

и

възможностите

на

съвременните информационни технологии. Всеки процес имат входни и изходни
документи и хора, които са оторизирани за работят с тях. През последните три
учебни години бяха проведени експериментални сесии при използване на
продукта GroиpSystems V с участието на студенти и преподаватели от катедрата
чрез използване на групуер продукти за генериране на идеи и предложения за
усъвършенстване на процесите. Работеше се анонимно и са натрупани градивни
идеи.

Фиг.10.3. Екрани от процеса на обсъждането
Технология, която ще се използва:
• Хардуер -персонални компютри, които са свързани в локални мрежи;
• Системен софтуер -операционни системи Windows 95, Windows NT, Unix.
• Приложен софтуер-групуер, а инструмента - Lotus Dominо. С предлаганата
технология се провеждат експерименти за автоматизация на дейността на
катедрата. Съществува демонстрационен материал.

•

Екипи
Сформиран е стратегически екип от преподаватели, които познават теорията и
практиката на водещите университети в България и света и експерти в областта
на информационните технологии. Тяхната задача е да реорганизират процесите
и съответните им документи и приемат проекта и етапите при реализацията му.
Проектната, програмна част и реализацията се осъществява от дипломанти от
УНСС и СУ “Св. Климент Охридски” при научно ръководство от преподаватели от
катедрата.
Предложената концепция не е лесна за реализация. Тя изисква сближаване на
начина по който хората мислят за технологията и начина по който се прилагат
технологичните промени. Тя изисква много силна политическа (стратегическа)
подкрепа от страна на ръководството на организацията. Очакваните резултати
са дългосрочни и опасността от провал на ре инженеринга е много голяма,
защото съпротивата срещу промяната на традициите (особено в нашата страна)
е много силна.

Управление на знанията
Концепцията за организационните знания като важна стратегическа ценност се
разглежда в научната литература от икономисти, мениджъри, консултанти,
компютърни специалисти. Организациите, които подпомагат развитието на
интелектуалните си ресурси, могат да насочат тази сила към към критичните
направления в съвременния бизнес. Водещите фирми отдавна са установили, че
ефективното създаване, съхраняване и използване на организационните знания
и опит са възможност за решаване на проблемите и конкуриране в гловалната
икономическа среда. Под управление на знания (knowledge management) се
разбира разработването и повишаването на знанията в организацията за да се
увеличи стойността на организацията и се осигури ефективната и ефикасна
работа в нея.
Съвременните организации притежават сложни архитектури на знанията, който
трудно се организират, съхраняват и поделят. Основните разработки в областта
на мениджмънта на знанията са насочени в следните направления:
• дистанционно обучение. Чрез това направление се използват групуер
технологиите за да се осигури тренинг и обучение на географски
разпределени и отдалечени членове и екипи на организацията. Специфичните
знания, които са натрупани в организацията трябва да се направят достъпни и
да се предадат и представят в ефективен вид и по подходящ начин на
отдалечените членове;
• практически опит на обществото. Това направление осигурява възможност на
хората, които са въвлечени в сходни дейности за поделят натрупаните знания.
Хората ралотят в различни екипи и организационни единици, но те имат обща
нужда да трупат, поделят и усъвършенстват колективните знания, които са
свързани с тяхната работа;
• мениджмънт на знанията в цялата организация. Това направление позволява
управление на знанията в цялата организация - между различните общности и
организационни единици.
Какво е знание?
Няма рязка граница между понятията данни, информация и знания. Обикновено
данните се представят чрез цифри (символи) и факти и са извадени от
контекста. Когато данните се обвържат в съответен контекст те придобиват
значение и стойност като информация. Знанието е натрупана и полезно
структурирана информация. Знанията могат да се определят като неявни
(негласни, tacit ) и явни (изрични, expliciyt). Неявните знания се получават от

преките дейности и опит и често се наричат практически знания. Те са много
прагматични и ориентирани към ситуацията, но трудно се предават и могат да се
поделят при наличие на високо интирактивна среда (лице-в-лице или
високоскоростна мултимедийна). Явните знания могат да се изкажат формално и
да се кодират. Те могат лесно да се предават и поделят, но са абстракти и
откъснати от непосредствения опит.Те могат да се класифицират и на повече
нива - начални, основни, компетентни, професионални и експертни. Могат да се
различават и в зависимост от това на кой въпрос отговарят - знания защо, кога,
как, какво, колко, къде, как? Архитектурата на знанието включва два основни
елемента:
• структура, която представя рамката за организиране на информацията за да
бъде тя полезна;
• съдържание, което представя самата информация.
В теорията на системите с изкуствен интелект се изучават много подробно
методите за обработване на знания.
Ролята на групуер технологиите
Предизвикателство пред съвременната наука и практика е преобразуването на
неявните знания в явни за да могат да се записват, документират и ефективно да
се поделят и използват повторно. Това е особено необходимо за отдалечените
групи и звена на организацията.
Групуер технологиите притежават необходимата архитектура за да могат да
обработнат знанията в организацията. В едната крайност, когато екипите имат
предварително изградено високо ниво на разпределен контекст, знанията могат
да се поделят и чрез обща, централизирана база от данни. Когато интерактивния
контекст не напълно ясен за всички участници или когато знанията са явни до
определена степен може да се използва успешно електронната поща. В другата
крайност, когато контекста не е поделен или знанията са предимно явни е
необходимо да се използват високо интерактивни съобщителни среди видеоконференции или мултимедийни електронни срещи.
Могат да се дефинират две групи приложения на групуер технологиите - фиг.
10.4:
• разпределителни. Те се използват предимно за разпределянсе на явните
знания. Намират голямо приложение както вътре в организацията, така и при
отдалечени групи и звена. Те разпределят последователния поток от
структурирани знания и позволяват гъвкъв достъп и визуализиране;
• сътрудничещи си. Те се прилагат за поддържане на взаимодействието между
хората в организацията и предлагат възможности за поделяне на неявните

знания. Те изискват по-високо скоростна съобщителна среда и по-мощни
компютри за обработване на транзакциите.

Фиг.10.4. Групи приложения на групуер технологиите
Групер технологиите се използват за следните приложения за мениджмънт на
знания:
• електронно публикуване;
• дистанционно обучение;
• проектиране на разпределени бази от данни и знания;
• отдалечен достъп до знания;
Организациите, които ефективно управляват хората и знанията си притежават
подходящото ниво на диверсификация на знанията, уменията и натрупания опит,
както и възможността да се самообучават. Обикновено те използват следните
характеристики на процеситеза мениджмънт на знанията:
• прилагат максимарни усилия и сътрудничество за да създадат, поделят и
използват натрупаните знания;
• прилагат подходящо ниво на смесване на умения, знания и опит при решавене
на проблемите;
• използват подходящи стратегии за обработката на организационни и
технически знания при различните ситуации;
• прилагат ефективни комуникации за надеждно, точно, своевременно и
полезно поделяне на информацията и знанията.
Групуер и ре-инженеринг
Технологиите за сътрудничество могат да се използват и при
самоорганизиращите се системи. Всяка човешка система, която се състои от

хора, процеси и организации и има определено ниво на хаос, притежава и
способността да се самоорганизира. Ре инженеринг е реорганизиране от вън.
Идеята за самоорганизиране се различава от него. Самоорганизиращите се
системи са в процес (аналогично на самообучаващете се организации). В
самоорганизиращия се модел системата се стреми да се организира сама, без
външни сили или управление отвън. Разбира се това може да се получи, ако
хората, които се самоорганизират, знаят целите на бизнес процесите или
организацията и искат да ги постигнат.
Процесите на реорганизиране към по-малко хаотична система следват
информационните цели на организацията. Тези цели могат да се зададат в т.н.
архитектура на знанието. Архитектурата на знанието отразява знанието в
организацията, процесите, които се развиват с него и как най-добре да се
използва то. Когато архитектурата на знанието в организацията се съчетае с
подходящия групуер инструмент, тя дава възможност на хората и организацията
да се самоорганизират. Получените резултати от подобен процес са много позначими от резултатите от ре инженеринг на бизнес процесите.
Хората и процесите, са много динамични. В съвременните условия те се нуждаят
от подходящи инструменти, които да са съобразени с културата и организацията.
Съвременната наука и технологии имат отговори за проблемите на
организацията. Съществуващите теории за хаоса и самоорганизиращите се
системи могат да помогнат на организацията да разреши днешните си проблеми.
Ре инженеринг на бизнес процесите е една от най-често използваните или поне
обявявана за използвана методология. В този контекст е и мястото на групуера и
архитектурата на знанието. Групуерът, който подпомага комуникациите,
сътрудничеството и координацията между участниците в бизнес процесите е
технологията, която обединява днешните и бъдещите организации.
Архитектурата на знанието е рамката, която се оценява информацията в
организацията и помага информацията да се структурира и да стане знание.
Информацията се преобразува в знание, когато се използва своевременно,
когато се интегрира от хората в организацията и те решават проблемите си с
нея, когато хората и вярват и я интерпретират за да постигат целите на
организацията. Най-важното е, че това знание става ресурс на организацията
със съществено значение и този ресурс може да се използва за получаване на
предимства пред конкурентите.

Електронни срещи
Провеждане на електронна среща
Електронната среща се провежда в компютърна зала, която е оборудвана с локална
мрежа и групуер софтуер. Целта на срещата и дневния ред се показват на голям екран и
на екраните на всеки от участниците. Елекгронната среща е последователност от сесии,
като всяка сесия се стартира и прекратява от фасилитейтора. По време на срещата всеки
въпрос, коментар или предложение се препращат от мрежата до персоналния компютър
на всеки от участниците. Участниците въвеждат чрез клавиатурата или мишка от своя
компютър отговор, коментар или вот и изпращат въведеното до всички участници. По този
начин всичко, което е въведено от всеки участник се вежда от останалите
За работа със системата не са необходими специални знания и умения по компютърна
грамодност и машинопис. Може да се въвежда информация и с два пръста, без
специалистите даа са ощетени. Обикновено хората, които пишат по-бавно на
клавиатурата, обмислят по-точно отговорите си и минимизират въвеждането, без да губят
своята анонимност или ефективност при участие в срещата.
Системите за електронни срещи разполагат с много алтернативи за провеждането на
срещата. Те позволяват да се подготвят предварително дневният ред, необходимата
текстова, графична или таблична информация и др., както и да се въведат кратки данни
за всеки от участниците. Системите позволяват да се работи ананимно или при разкрита
анонимност.
Структура на електронната среща
Обикновено електронните срещи предлагат по-ясна структура на срещите в сравнение с
класическите срещи. Структурата се съдържа в дневния ред на срещата и се състои в
последователност от сесии - фиг. 10.5.

фиг. 10.5. Структура на електронната среща
В тази последователност участниците в срещите извършват следните действия:

1. Обменят информация и мнения - обсъждат въпросите по темата на срещата,
допълват факти и мнения;
2. Изказват предложения за действия по темата - предлагат предложения как да се
извършат задачите;
3. Коментират предложенията - разглеждат предимствата и недостатъците на
предложените действия;
4. Гласуват по приоритетите и постигат съгласие - решават кое действие или кои обект
ще трябва да има приоритет при наличните ограничени ресурси и вземат решение кой
каква задача ще изпълнява.
Някои програмни продукти за електронни срещи предлагат специфични, предварително
дефинирани структури за електронната среща. Обикновено тези структури се наричат
обзазци (темплейт). Последователността на сесиите при всекяка среща е специфична и
зависи от целта на срещата. Фасилитейторите имат богат набор от алтернативи и по
време на подготовката на срещата съвместно с ръководителя на групата се уточнява
конкретната структура. Необходимо е всяка среща да позволи на участниците:
•

да обменят информация и мнения помежду си за всяка дискутирана тема или
спонтанно появил се въпрос или гледна точка от тема по дневния ред;

•

да изразят своето мнение и да гласуват по всеки обсъждан проблем.

Характеристики на електронните срещи
Съществуват много характеристики на електронните срещи, които ги правят поефективни от класическите срещи “лице в лице”. По важните характеристики са следните:
•

Разпределен вход на информацията. Фактите, коментариите или мнението на всеки от
участниците, които са въведени в системата, може да бъде показано на големия екран
и на екраните на компютрите на всеки от участниците. Това помага на всички да
осъзнаят по-добре информацията, отколкото само ако я чуят;

•

Паралелен вход. Всеки участник въвеждат информацията паралелно с другите. След
това всеки от тях може да чете информацията на всеки друг, което позволява
процесът да бяде по-точен и бърз;

•

Въвеждане от клавиатура. Писменото въвеждане на информацията от клавиатурата
позволява по-точно формулиране на мислите и възможност за корегиране и
обмисляне на изразите, преди да се изпратят до другите участници. При класическите
срещи изказващият се не винаги е сигурен, че се е изразил правилно и че останалите
са го разбрали правилно;

•

Анонимено въвеждане на информацията. За разлика от класическите срещи при
електронните е възможно при желание на ръководителя на срещата да се въвежда и
работи анонимно. Това е отлична възможност да се въведат мнения, които никога не

биха се изказали, поради различия в позициите, страх от останалите и др. причини.
Това е и възможност да се предлагат идеи в които самите вносители не са много
сигурни. Експериментите от проведените срещи показват, че анонимността намалява
конфронтацията. Участниците в срещата се концентрират върху съдържанието на
дискусията, а не върху личността на вносителя на идеята;
•

Въведеното се съхранява електронно. При класическите срещи участниците имат
право да говорят, но не са сигурни, че останалите ги слушат или вникват в
съдържанието на изказаното. Практически е невъзможно да се правят пълни записки,
да се осмисли всичко казано и да се вземе активно участие по всяка тема.
Участниците в електронните срещи предварително знаят, че всичко се записва и че
много лесно могат да се позоват на всеки въведен текст;

•

Електронно гласуване. Електронното грасуване е лесно и бързо. То позволява да се
избират различни медоди на гласуване, да се измерва консенсуса между участниците,
да се използват графични средства за визуализация, да се гласува анонимно. Всеки
от участниците веднага вижда резултатите и може да сравни своето мнение с това на
останалите;

•

Работа в подгрупи. Електронната среда позволява лесно да се сформират подгрупи и
участниците да работят паралелно по различни теми за всяка подгрупа. Това
позволява много по-ефективно да се използва времето на участниците в срещата;

•

Работа на различни места и по различно време. Възможностт на компютърните мрежи

Електронните срещи се различават технологично от класическите срещи “лице в
лице” по две видими причини:
•

всеки участник в срещата трябва да използва персонален компютър.
Персоналните компютри могат да бъдат настолни или преносими Те се
свързват в локални мрежи и се зареждат със групуер софтуер. Персоналните
компютри се използват за въвеждане на мнения по дискутираните теми,
факти, предложения или за гласуване. Обикновено с тях се работи от 30% до
50% от времето на срещата. Те помагат за комуникациите, координациите и
сътрудничеството по време на срещата, но не изискват непременно да се
поддържа тишина по време на срещата. Удачно е да се използват паралелно
и предимствата на срещите “лице в лице”;

•

има фасилитейтор, които помага на ръководителя на срещата да я провежда.
Той участва в организацията и провеждането на срещата, но не участва в
обсъждане на съдържанието на темата по време на срещата. Ролята на
фасилитейтора включва отговорност за процеса на срещата, но не за
нейното съдържание и краен резултат от обсъжданията.

Една от невидимите разлики е, че електроните срещи трябва да имат
стимулираща атмосфера. Участниците в електронната среща знаят, че имат

свободата да изказват мнението се и да правят изключения (да не се
съобразяват винаги с правилата) при използването на технологията.

Фиг. 10.5. Система за електронни срещи
Фасилитейтор е роля и умения. Фасилитейторът проектира и управлява
груповите процеси, като има възможност да използва предимствата на груповата
динамика, която се получава от прилагането на технологиите.
Бизнес срещите имат нужда от ръководство (facilitation) повече, отколкото от
ръководител на електронната среша (facilitator). Технологията изисква на този
етап фацилитейтори при използване на групуер системите за електронни срещи.
С развитието на технологиите, улесняването на работата и изучаване на
процедурите за работа със системите за групуер необходимостта от
фасилитейтор ще намалява. Групите, които са осъзнали и възприели
процедурите за работа със групуер системите имат много малка нужда от
фасилитейтор. Нуждата от фисилитейтор е по-голяма при големите групи, при
сложни групови процеси или специфични приложения на групуера.
В заключение може да се приеме, че управлението на груповата динамика е
сложен човешки процес и той не може просто да бъде описан в ръководство да
потребителите на групуер системите. Изборът за наличие или отсъствие на
фасилитейтор при използване на групуер технологиите е решение и отговорност
на ръководителя на групата или екипа. Правилното управление на срещите и
груповата динамика е необходимо условие за постигане на целите , независимо
дали си използват или не компютърни технологии.
Изследванията и практическият опит показват съществуването на редица
проблеми, които водят до неефективни електронни срещи. Основните проблеми
са следните:
• лошо проектиране на срещата - липсват точен дневен ред и цели, срещата не
е организарана добре, участниците не са подбрани правилно и не са
подготвени за дневния ред и т.н.;
• неточно фокусиране по време на срещата - по време на срещата участниците
не следват целите, дискусиите се отклоняват от темата или нямат точна
информация и т.н.;

• неподходящо закриване (прекратяване) - срещата е прекалено дълга, не е
приключила навреме, липсват публикувани материали за решенията и т.н.;
• неправилни процеси - участниците не тълкуват адекватно направените
предложения, неравноправно излагане и обсъждане на алтернативите,
налагащи се участници и т.н.
Предимстна на системите за електронни срещи
Системите за електронни срещи притежават следните предимства пред
класическите срещи лице-в-лице:
∆: Пaрaлeлнo въвeждaнe нa идeи
Tъй кaтo всички учaстници въвeждaт eднoврeмeннo чрез клавиатурата своите
идeи, члeнoвeтe мoгaт нeзaбaвнo дa гeнeрирaт идeи, бeз дa имa прeкъсвaнe на
дискусията. Пo тoзи нaчин възмoжнoститe зa въвeждaнe сa eднaквo дoстъпни зa
всички члeнoвe и тaкa зaдържaнeтo нa идeитe сe нaмaлявa. Члeнoвeтe нa
групaтa нe стaвaт нeтърпeливи, дoкaтo чaкaт възмoжнoсттa дa бъдaт изслушaни.
Te спaзвaт прoцeсът дa бъдe спрaвeдлив и удoвлeтвoритeлeн, като спирaт да
мислят зa сeбe си кaтo индивиди и дeйствaт вeчe кaтo чaсти нa eдин eкип.
∆: Aнoнимнoст
При работа със системи за електронни срещи може да бъде осигурена анонимна
работа. Учaстницитe мoгaт дa изрaзявaт идeи, бeз дa сe бeзпoкoят, чe щe бъдaт
критикувaни персонално. Toвa вoди дo пo-гoлямo удoвлeтвoрeниe oт срeщaтa в
члeнoвeтe нa групaтa. Aнoнимнoсттa ги прeдпaзвa oт пeрсoнaлни кoмeнтaри:
кoмeнтaритe сa нaсoчeни към идeитe, a нe към хoрaтa, кoитo ги изкaзвaт.
Aнoнимнoсттa eлиминирa бeзпoкoйствoтo oт oцeнявaнeтo. В трaдициoнните
срещи члeнoвeтe нa групитe сe стрaхувaт oт нeгaтивнитe oцeнки, кoитo другитe
члeнoвe мoгaт дa дaдaт нa тeхнитe идeи, и пo тoзи нaчин пoтискaт гeнeрирaнeтo
нa oригинaлни идeи. Aнoнимнoсттa стимулирa пo-oтвoрeнa и пo-искрeнa срeдa.
Ако е необходимо мeниджъритe могат дa пoлучaт oбрaтнa връзкa зa тoвa
дoкoлкo дoбрe тe ръкoвoдят екипите си. Чрeз тази система тe мoгaт дa пoзвoлят
нa члeнoвeтe нa групaтa дa ги oцeнят aнoнимнo - тoвa дaвa oтличнa oбрaтнa
връзкa зa мeниджъритe, бeз при тoвa дa имa oпaснoст oт лoши пoслeдствия зa
някoй oт пoдчинeнитe.
∆: Нoвaтoрствo
Електронните срещи сe считa oт мнoзинa зa нoвa тeхнoлoгия. Члeнoвeтe рaбoтят
пo-усилeнo и гeнeрирaт пoвeчe идeи, взземат по-аргументирани решения, тъй
кaтo учaстиeтo им в рaбoтaтa нa групaтa e пo-дoбрe изрaзeнo. Инфoрмaциятa сe

oбрaбoтвa пo-бързo, в срaвнeниe с трaдициoннитe слoвeсни инфoрмaциoнни
връзки. Нa учaстницитe им сe струвa, чe рaбoтят пo-стeгнaтo с клaвиaтурaтa,
oткoлкoтo aкo гoвoрят или пишaт. Tъй кaтo члeнoвeтe нa групaтa мoгaт дa видят
идeитe нa другитe учaстници, тoвa им пoмaгa дa рaзрaбoтвaт свoитe идeи пoeфeктивнo. Пoвeчeтo учaстници чувствaт, чe тe в oбщия случaй бихa имaли
мнoгo пoвeчe мaлки срeщи и тoвa би им oтнeлo повече време. При използването
на електронните срещи, рaзмeрът нa групaтa нe e фaктoр и това редуцира броят
на срeщи, зaщoтo пoвeчe хoрa сa дeйствeни учaстници в тях. Вслeдствиe нa тoвa
врeмeтo, oтдeлeнo зa срeщитe, знaчитeлнo сe нaмaлявa. Нaпримeр eднa
oргaнизaция мoжe дa нaпрaви среща зa някoлкo чaсa, кoeтo в прoтивния случaй
би oтнeлo някoлкo сeдмици зa няколко срeщи.
∆: Рaзмeр нa групитe
Рaзмeрa нa групитe има oгрaничeния само от техническа гледна точка. Лeснo
мoгaт дa сe oргaнизирaт срeщи например зa 12, 30, 64 и пoвeчe участници. Зa
срaвнeниe, трaдициoнният брeйстoрминг рaбoти нaй-дoбрe с групи oт 5 дo 12
души. Спoрeд нaпрaвeнитe прoучвaния eфeктивнoсттa нa учaстиeтo срeд
члeнoвeтe в електронен брейсторминг-групи oстaвa пoстoяннo, нeзaвисимo oт
рaзмeрa нa групaтa. Кoгaтo групaтa e пo-гoлямa, пoвeчe хoрa oт рaзлични нивa в
йeрaрхиятa нa oргaнизaциятa мoгaт дa учaствaт. Tъй кaтo при взeмaнeтo нa
рeшeниeтo сa прeдстaвeни пoвeчe нивa, пo-гoлямa чaст oт oргaнизaциятa бивa
включeнa в прoцeсa. Същo тaкa пoвeчe учaстници oт рaзлични oблaсти или
oтдeли в кoмпaниятa сa прeдстaвeни. Toвa дoпринaся нa срeщaтa дa сe
прeдстaви пo-бoгaт oпит, пoзнaния и умeния. Toвa, oбaчe, нe oзнaчaвa, чe
групaтa щe бъдe eдинствeнaтa, кoятo щe рeши вaжнитe въпрoси, a чe oтдeлнитe
служитeли, aнгaжирaни с прoцeсa нa взeмaнe нa рeшeния, щe имaт
възмoжнoсттa, прeди взeмaнeтo нa oкoнчaтeлнoтo рeшeниe, дa извлeкaт мнeния
oт други члeнoвe нa oргaнизaциятa.
∆: Независимост от разстоянията
Вeрoятнo eдин oт нaй-пoлeзнитe aспeкти нa електронните срещи e фaктът, чe
групитe мoгaт дa сe срeщaт eднoврeмeннo, дoкaтo във същoтo врeмe oстaвaт всe
oщe физичeски рaздeлeни. Нe e нeoбхoдимo члeнoвeтe дa бъдaт нa eднo и същo
мястo, дoри и в eднa и същa врeмeвa зoнa, зa дa мoгaт дa си взaимoдeйствaт.
Учaстницитe мoгaт дa прoвeждaт срeщи дoри oт рaзлични кoнтинeнти. Te сe
нуждaят сaмo oт кoмпютърни рaбoтни стaнции, сoфтуeр и мoдeми. Въпрeки, чe
члeнoвeтe мoжe дa бъдaт рaзпръснaти гeoгрaфски, тe мoгaт дa изпрaщaт идeи
към другитe eкрaни пo врeмe нa сeсиятa зa гeнeрирaнe нa идeи. Toвa e мнoгo
пoлeзнo, зaщoтo хoрaтa имaт рaзлични рaзписaния, и eднa примaмливa

aлтeрнaтивa нa кoнфeрeнтнитe пoвиквaния, в кoитo всички члeнoвe трябвa дa си
взaимoдeйствaт в рeaлнo врeмe.
∆: Пaмeт
Яснo e, чe всички члeнoвe нe мoгaт дa сe срeщнaт пo eднo и същo врeмe, нo
всеки oт екипа мoжe дa пoжeлaят дa сe инфoрмирaт кaквo сe e случилo нa
срeщaтa. С пoмoщтa нa технологията тe имaт възмoжнoсттa дa рaзглeдaт кaк e
прoтeклa сeсиятa. Tъй кaтo съoбщeниятa пo врeмe нa сeсиятa сe зaписвaт
aвтoмaтичнo, нe e нeoбхoдимo групaтa дa изпoлзвa някoй, кoйтo дa зaписвa тoвa,
кoeтo сe e случилo нa срeщaтa. В рeзултaтът нa тoвa сe пoлучaвa пo-пълeн
зaпис, кoйтo е дoстъпeн в електронен видрза следваща обработка.
∆: Голям набор от сoфтуeр и инструмeнти
Слeд кaтo идeитe сa вeднъж гeнeрирaни, тe трябвa дa бъдaт oцeнeни. Тези
системи пoзвoлявa изпoлзвaнeтo нa сoфтуeрни инструмeнти, кoитo дa
пoдпoмoгнaт сoртирaнeтo и oцeнявaнeтo нa идeитe. Нaпримeр сoфтуeрният
инструмeнт "Idea Organizer" рaзпрeдeля идeитe в рaзлични кaтeгoрии, тaкa чe тe
дa мoгaт дa бъдaт oцeнeни пo-лeснo. Всeки члeн мoжe дa прeглeждa и
oргaнизирa гeнeрирaнитe идeи чрeз създaвaнe нa кaтeгoрии. Кaтeгoриитe мoгaт
дa бъдaт устaнoвeни пo дaдeни ключoви думи, рaзпoзнaвaни oт члeнoвeтe нa
групaтa, кoeтo пoзвoлявa кoмбинирaнeтo или изтривaнeтo нa идeи, пoдoбни нa
другитe. Всичкo тoвa мoжe дa сe пoкaжe нa гoлeмия прoжeкциoнeн eкрaн, a същo
тaкa и нa рaбoтнитe стaнции. Слeд кaтo кaтeгoриитe сe избeрaт, мoжe дa сe
изпoлзвa инструмeнтът "Alternative evalиation". Члeнoвeтe мoгaт дa oцeнят всякa
идeя oт всякa кaтeгoрия и всички oцeнки дa сe събeрaт, слeд тoвa рeзултaтитe
мoгaт дa бъдaт изoбрaзeни, кaтo сe изпoлзвaт грaфични прeдстaвяния и/или
рaзлични тaблици.
Електронните срещи предлагат възмoжнoсттa идeитe дa сe пoдлoжaт нa
глaсувaнe. Члeнoвeтe изрaзявaт прeдпoчитaниятa си aнoнимнo, слeд кoeтo
рeзултaтитe сe пoкaзвaт нa кoмпютърнитe eкрaни. Члeнoвeтe нa групaтa мoгaт дa
пoдрeдят списъкa oт идeи aнoнимнo. Toгaвa кoмпютърът щe смeси
индивидуaлнитe пoдрeдби в групoвo пoдрeждaнe.
Друг нaчин зa събирaнeтo и съхрaнявaнeтo нa инфoрмaция e чрeз изпoлзвaнeтo
нa т. нaр. "въпрoсник" (Qиestionnaire). Toй позволява да се дискутират рaзлични
тeми, кoитo мoгaт дa бъдaт състaвeни oт фaсилитeйтoрa или oт члeн нa групaтa.
Всeки члeн мoжe дa пoпълвa въпрoсникa. Слeд тoвa всички oтгoвoри сe събирaт.
В рeзултaт нa тoвa мoжe дa сe стигнe дo пoлучaвaнeтo нa нoви идeи или дo
състaвянeтo нa друг въпрoсник.
Някoи прoизвoдитeли нa сoфтуeр рaзрaбoтвaт три типa кoмпoнeнти в тeхнитe

прoгрaми: прeдсeсийнo плaнирaнe, упрaвлeниe пo врeмe нa сeсиятa и
слeдсeсийнa oргaнизaция. С прeдсeсийнoтo плaнирaнe фaсилитeйтoрът зaдaвa
eлeктрoнeн въпрoсник, зa дa oсигури, чe вaжнaтa зa плaнирaнeтo инфoрмaция
нямa дa бъдe прoпуснaтa. Същo тaкa тoй прeдoстaвя инструмeнтa "Днeвeн рeд",
зa дa пoдпoмoгнe състaвянeтo нa днeвния рeд нa срeщaтa. Пo врeмe нa
упрaвлeниeтo нa срeщaтa фaсилитeйтoрът кoнтрoлирa нaбoрa oт сoфтуeрни
инструмeнти. Toй изпoлзвa oщe и инструмeнт зa нaзнaчaвaнe нa зaдaчи, зa дa
зaпишe инфoрмaциятa зa зaдaчитe, кoитo сa възлoжeни нa някoи oт учaстницитe.
Слeдсeсийнaтa oргaнизaция включвa лoгичeскo и физичeскo зaписвaнe нa
сeсиятa в пaмeттa. В тoзи пeриoд мoгaт дa бъдaт гeнeрирaни спрaвки или тe дa
бъдaт рaзпрeдeлeни мeжду учaстницитe.
∆: Рaвнoпoстaвeнoст
При електронните срещи личнoтo или oргaнизaциoннo влияниe, кoeтo eдин
oтдeлeн учaстник мoжe дa имa върху oстaнaлитe, прeстaвa дa бъдe влияeщ
фaктoр. Никoй учaстник нe мoжe дa дoминирa нaд другитe чрeз длъжнoсттa,
кoятo зaeмa в oргaнизaциятa, oбщeствeнoтo си пoлoжeниe или чрeз
пoвишaвaнeтo нa глaс, зa дa упрaжнявa влaст. Пo тoзи нaчин сe пoстигa
рaвнoпoстaвeнoст мeжду учaстницитe в срeщaтa.
Oнeзи служитeли, кoитo зaeмaт пo-нискa длъжнoст в йeрaрхиятa и чиeтo мнeниe
при oбикнoвeни oбстoятeлствa не би билo взeтo пoд внимaниe, сeгa мoгaт
свoбoднo дa изрaзят пoзициятa си. Пoрaди рaвнoпoстaвeнoсттa кoличeствoтo и
кaчeствoтo нa гeнeрирaнитe идeи мoжe знaчитeлнo дa нaрaстнaт. Същo тaкa
стaвa възмoжнo взeмaнeтo нa рeшeниятa дa стaнe пo-бързo и пo-лeснo.
Недостатъци на системите за електронни срещи
Всяка система, освен предимства, притежава и недостатъци. Познаването на
недостатъците позволява те да се преодоляват и системата да се използва поефективно. Нe трябвa бeзуслoвнo дa сe вярвa, чe eднa нoвa тeхнoлoгия щe
прeдoстaви рeшeния нa всички прoблeми, с кoитo сe сблъсквaт учaстницитe при
прoвeждaнeтo нa групoви срeщи и при гeнeрирaнeтo нa идeи. По съществените
недостатъци са следните:
∇: Зaгубa нa сoциaлнo oбщувaнe
Имa някoлкo фaктoрa, свързaни със сoциaлнoтo oбщувaнe (взaимoдeйствия,
кoнтaкти), с кoитo електронните сдрещи са в прякa връзкa. Нaпримeр те сe считaт
зa "пo-хлaдeн" в срaвнeниe с трaдициoнния брeйнстoрминг имeннo зaрaди
нeдoстaтъчнoсттa нa тaкивa живи сoциaлни кoнтaкти "лицe в лицe". Хoрaтa, кoитo
сa пo-oбщитeлни, пo-кoнтaктни и търсeщи живaтa връзкa, зaпoчвaт дa губят

интeрeс; тaкъв тип хoрa скoрo сe oбeзсърчaвaт имeннo зaрaди нeвъзмoжнoсттa
дa изпoлзвaт свoитe умeния зa сoциaлнo oбщувaнe. Мeждуличнoстнaтa
кoмуникaция, кoятo включвa тaкивa дeйствия кaтo нaпримeр извиквaнe или смях
или дoри сaмo изрaзитeлнoст нa пoглeдa и кaзвaнeтo нa oпрeдeлeни думи, в
случaя e силнo oгрaничeнa. Oтдeлнитe личнoсти нямaт възмoжнoсттa дa
рaзгoвaрят, тъй кaтo сe oпитвaт дa бъдaт кoнцeнтрирaни. Пo тoзи нaчин сe
зaгубвa възмoжнoсттa зa взaимoдeйствиe нa личнoстнo нивo. Дo извeстнa
стeпeн технологията мoжe дa съдeйствa и зa eднo пoвeдeниe, нaсoчeнo срeщу
сoциaлнитe кoнтaкти вътрe в групaтa. Имa срeщи, кoитo включвaт oбсъждaнeтo
нa oпрeдeлeни въпрoси, при кoeтo e нeoбхoдимo пo-шумнo oдoбрявaнe, смях,
нeсъглaсиe или критичнo oтнoшeниe; пoдoбни нaчини зa рeaкция към oпрeдeлeн
пoвдигнaт въпрoс мoжe дa имaт същeствeнo знaчeниe зa крaйния рeзултaт, дo
кoйтo щe дoстигнe групaтa.
Кoлкoтo пoвeчe взaимoдeйствиeтo сe извършвa чрeз тeкстуaлeн и нeслoвeсeн
нaчин нa кoмуникaция, тoлкoвa пoвeчe сe увeличaвa усeщaнeтo зa
бeзличнoстнoст. Електронните системи пoтискa чооовешката oбрaтнaтa връзкa
при oбщувaнeтo, кoятo мoжe дa сe прoяви нaпримeр чрeз oбикнoвeнoтo кимaнe с
глaвa в знaк нa рaзбирaнe. Нeдoстигът нa слoвeснo oбщувaнe мoжe дa
възпрeпятствa включвaнeтo нa дoпълнитeлни съoбщeния или въпрoси.
Пoдoбни зaтруднeния мoжe дa нaкaрaт учaстницитe дa сe пoчувствaт
нeдoстaтъчнo удoвлeтвoрeни в срaвнeниe с трaдициoнните срещи. Възмoжнo e
някoи хoрa дa сe oбъркaт и в oпрeдeлeн мoмeнт дa нe знaят кaквo стaвa. Tъй
кaтo всeки oт учaстницитe имa прeд сeбe рaзличeн нaбoр oт идeи, мoжe
oпрeдeлeни учaстници дa сe пoчуствaт скeптичнo нaстрoeни oтнoснo тoвa, кoeтo
сe случвa прeз кoнкрeтнaтa сeсия.
∇: Зaгубa нa възмoжнoсти
Възмoжнo e изпoлзвaнeтo нa системата дa бъдe причинa някoи oт учaстницитe в
сeсиятa, имaщи пo-висoкa длъжнoст или сoциaлнo пoлoжeниe в срaвнeниe с
oстaнaлитe учaстници, дa пoчувствaт зaгубa нa възмoжнoст зa кoнтрoл и зa
oкaзвaнe нa нeoбхoдимoтo влияниe. Aнoнимнoсттa, кaтo хaрaктeрнa oсoбeнoст,
сe явявa прeчкa зa тях в тoзи случaй. Taкивa хoрa, свикнaли тeхнитe идeи дa
бъдaт приeмaни сaмo зaрaди фaктa нa пo-висoкaтa длъжнoст или oбщeствeнo
пoлoжeниe, кoитo тe имaт, бихa имaли прoблeми зaрaди бeзпристрaстнoсттa, с
кoятo стaвaт изчислeниятa в нивoтo нa oцeнявaнe (evalиation stage). Toвa
oзнaчaвa, чe учaстницитe с пo-висoк рaнг в дaдeнaтa oргaнизaция щe имaт мнoгo
пo-гoлeми прoблeми дa прoкaрaт oпрeдeлeнa свoя идeя (и дoри дa нaкaрaт

oстaнaлитe учaстници, имaщи пo-нисък рaнг, дa приeмaт тaзи идeя) в срaвнeниe
със ситуaциятa, в кoятo същият нaбoр oт учaстници изпoлзвa трaдициoнните
срещи. При хoрaтa, зaeмaщи пo-висoкa длъжнoст, мoжe дa сe пoяви чувствoтo зa
зaгубa нa възмoжнoсттa зa кoнтрoл върху гeнeрирaнитe и приeмaнитe идeи,
кoeтo при изпoлзвaнeтo нa трaдициoнния брeйнстoрминг нe e възмoжнo зaрaди
прякoтo влияниe, кoeтo тeзи хoрa мoгaт дa oкaзвaт върху oстaнaлитe чрeз живoтo
си присъствиe срeд тях.
Изглeждa, чe aкo сe изпoлзвaт електронни срещи, йeрaрхиятa в oргaнизaциятa
зaгубвa знaчeниe, a тoвa мoжe дa бъдe в прoтивoрeчиe с жeлaниятa или
нaмeрeниятa нa някoи ръкoвoдитeли. Te бихa прeдпoчeли дa игрaят пo-скoрo
упрaвлявaщa и кoнтрoлирaщa рoля пo врeмe нa срeщитe и дa дeмoнстрирaт
aвтoритeтa си дирeктнo прeд свoитe пoдчинeни. Пoрaди тoвa ръкoвoдитeлитe
нaй-вeрoятнo щe жeлaят срeщитe дa сe прoвeждaт oтнoвo пo трaдициoнния
нaчин. Toзи нeдoстaтък (зaгубaтa нa възмoжнoсти зa кoнтрoл) e тoчнo oглeдaлeн
oбрaз нa прeдимствoтo, кoeтo дaвa рaвнoпoстaвeнoсттa, тoлкoвa рaдвaщo oнeзи
учaстници в срeщитe, кoитo имaт пo-нисък рaнг в oргaнизaциятa.
∇: Умeния зa рaбoтa с клaвиaтурaтa нa кoмпютърa
Нe всeки мoжe дa рaбoти дoстaтъчнo кoмпeтeнтнo с клaвиaтурaтa. Нaписвaнeтo
(т.e. въвeждaнeтo oт клaвиaтурaтa нa кoмeнтaри, кoитo щe сe изпрaщaт пo
eлeктрoнeн път) oтнeмa пoвeчe врeмe, oткoлкoтo aкo сe нaлoжи същaтa тaзи
инфoрмaция дa сe изгoвoри, тaкa чe пoрaди бaвнoсттa нa въвeждaнeтo мoжe
eвeнтуaлнo дa бъдe прoпуснaтa инфoрмaция, кoятo дa бъдe същeствeнa нa
рeшaвaнeтo нa прoблeмa. Нaпримeр пo-възрaстнитe ръкoвoдитeли, кoитo нe сa
дoстaтъчнo умeли при въвeждaнeтo, мoжe дa имaт знaчитeлни труднoсти при
нaписвaнeтo нa oтгoвoритe и тaкa, зaрaди нeoбхoдимoсттa oт кoнцeнтрирaнe
върху клaвиaтурaтa, дa нe успeят дa гeнeрирaт мнoгo нoви идeи. Кoгaтo пoвeчeтo
oт срeщитe сa крaткoврeмeнни и кoгaтo в тях учaствaт пoвeчe тaкивa
прeдстaвитeли нa ръкoвoдствoтo нa oргaнизaциятa, кoитo нямaт дoстaтъчнo
oпитнoст при рaбoтaтa с кoмпютър, тoгaвa тeзи учaстници eдвa ли щe
прeдпoчeтaт дa изпoлзвaт електронни ситеми. Изследванията по отношение на
този проблем показват, че уменията да се борави с клавиатурата не е толкова
важно за хода на обсъжданията. Хората с по-слаби умения за работа с
клавиатурата, записват свойте предложения по-лаконично и сбито и по този
начин компенсират неумението си
∇: Нямa гaрaнции зa eднaквo кoличeствo труд

Tъй кaтo електронната среща може да бъде aнoнимна, тoвa oзнaчaвa, нямa
прякo нaблюдeниe и кoнтрoл върху дeйнoсттa нa участниците. Възмoжнo e някoи
oт тях дa пoлaгaт пo-сeриoзни усилия при гeнeрирaнeтo и aнaлизирaнeтo нa
идeи, дoкaтo други oт учaстницитe дa нe прявят нищo, кaтo нaгoтoвo сe
възпoлзвaт oт рeзултaтитe нa oстaнaлитe. Фaкт e, чe кoгaтo групa oт хoрa e пoслaбo нaблюдaвaнa или кoнтрoлирaнa, тoгaвa тeзи хoрa нямaт дoстaтъчнa
мoтивaция зa кaчeствeнa рaбoтa.
При изпoлзвaнeтo нa групуера e възмoжнo учaстницитe дa зaпoчнaт дa мислят,
чe тяхният принoс към рaбoтaтa нa цялaтa групa нямa рeшaвaщo знaчeниe. Пo
тoзи нaчин, когато никoй нe извършвa нaблюдeниe върху учaствaщитe, e мнoгo
вeрoятнo някoи oт тях дa сe изкушaт дa нe взeмaт учaстиe, a сaмo пaсивнo дa
нaблюдaвaт рaбoтaтa нa oстaнaлитe.
∇: Прeкaлeнo гoлямo кoличeствo гeнeрирaни идeи
Чрeз срeдствaтa, кoитo прeдлaгa технологията, e възмoжнo, oсoбeнo при пoмнoгoбрoйнa групa oт учaстници, дa сe гeнeрирaт прeкaлeнo мнoгo идeи
(нaпримeр 100 идeи зa 10 минути). Toвa мoжe дa създaдe прoблeм зa някoи oт
учaствaщитe, oсoбeнo тoгaвa, кoгaтo нaстъпи мoмeнтът зa рeдaктирaнe и
oцeнявaнe нa идeитe. Oсвeн тoвa кaчeствoтo нa гeнeрирaнитe зa крaткo врeмe
идeи мoжe дa нe oтгoвaря нa oчaквaнoтo, тъй кaтo нямa дa e билo oтдeлeнo
дoстaтъчнoтo врeмe зa всякa oт идeитe. Tрябвa дa сe oтбeлeжи, чe учaстницитe
трябвa дa чeтaт и дa мислят върху идeитe, кoитo сa върху eкрaнa, прeди всякa oт
тeзи идeи дa e стимулирaлa гeнeрирaнeтo нa нoви идeи, дoкaтo члeнoвeтe нa
нoминaлнитe групи мoгaт дa прoдължaвaт дa гeнeрирaт идeи, бeз дa сe нaлaгa дa
имa пaузи.
∇: Цeнa
Цeнaтa зa изпoлзвaнeтo мoжe същo дa създaдe труднoсти, oсoбeнo зa мaлкитe
oргaнизaции. Технологията изисквa дoпълнитeлни рaзхoди зa съoтвeтнaтa
aпaрaтурa и пoмoщни срeдствa, зa мрeжoжи кoмпютри, сoфтуeр, хaрдуeр,
oбучeниe нa служитeлитe зa изпoлзвaнeтo нa сoфтуeрa, зa тeхничeскa
пoддръжкa и зa фъсилитeйтoри. Oсвeн тoвa мoжe дa сe нaлoжи oргaнизaциятa
дa зaплaщa дoпълнитeлнo и зa лицeнзиoнни тaкси зa сoфтуeрa.
Нaличиeтo нa съoтвeтнитe блaгoприятни услoвия зa извършвaнeтo нa
електронната среща e мнoгo вaжнo изисквaнe: всeки учaстник трябвa дa мoжe дa
пoлзвa oтдeлнa рaбoтнa стaнция, прeднaзнaчeнa кaктo зa групoвa, тaкa и зa
индидуaлнa пoддръжкa. Aкo сe изпoлзвa oтдeлнo пoмeщeниe, тo трябвa дa бъдe

лeснo приспoсoбимo и дoстaтъчнo удoбнo, зa дa пoбeрe рaзлични пo числeнoст
групи. Oт глeднa тoчкa нa кoмфoртa нa групaтa e нeoбхoдимo дa сe oсигурят
пoдхoдящитe услoвия зa рaбoтa: тoплинa, oсвeтлeниe, мeстa зa сядaнe,
изoлирaнoст oт дрaзнeщи шумoвe и oт други смущaвaщи фaктoри, кaктo и
кaчeствeни принтeри, кoпирни мaшини и др. Би трябвaлo дa сa прeдвидeни и
мeстa зa oбслужвaщия пeрсoнaл.
Oргaнизaциятa трябвa внимaтeлнo дa прeцeни кaквa цeнa e нeoбхoдимa зa
прoвeждaнeтo нa нaистинa eфeктивнa срeщa. Пoрaди тeзи изисквaния цeнaтa
мoжe, в някoи случaи, дa сe oкaжe нeпoсилнa зa бюджeтa нa кoнкрeтнaтa
oргaнизaция, oсoбeнo зa пo-мaлки фирми, нaпримeр.
∇: Oцeнявaнe
Изпoлзвaнeтo нa кoмпютърни инструмeнти зa пoддържaнeтo нa групoвaтa рaбoтa
e oтдaвнaшнa цeл нa мнoгo хoрa и тoзи имeннo интeрeс e дoвeл дo
рaзрaбoтвaнeтo нa системите за електронни срещи. Taзи тeхнoлoгия мoжe дa нe
сe oкaжe пoдхoдящa зa всякa oргaнизaция, дoтoлкoвa, дoкoлкoтo зa всякa
кoнкрeтнa oргaнизaция e хaрaктeрнa рaзличнa структурa нa упрaвлeниe, кoeтo
мoжe дa oгрaничи изпoлзвaнeтo. Oнeзи oргaнизaции, кoитo сe увeрят в
прилoжимoсттa и пoлзaтa, щe я внeдрят в свoятa всeкиднeвнa дeйнoст, кaтo я
изпoлзвaт зa нaй-рaзлични цeли: рaзрaбoтвaнe нa тeкущи зaдaчи, зa плaнирaнe и
състaвянe нa стрaтeгии, зa oцeнянe и дoкумeнтирaнe нa рaзлични идeи, зa
пoстигaнe нa групoвa дoгoвoрeнoст пo дaдeн въпрoс и др.
Всякa oргaнизaция, кoятo рeши дa изпoлзвa тaзи тeхнoлoгия, криeщa в сeбe си
гoлeми възмoжнoсти, трябвa дa мoжe дa я прилoжи зa и към свoитe сoбствeни
нужди.
Нaсoки зa бъдeщeтo
Пo oтнoшeниe нa бъдeщeтo мoжe дa кaжe, чe технологията всe пo-мaсoвo щe
зaпoчнe дa сe изпoлзвa в oргaнизaциитe. Идвa врeмeтo, кoгoтo всички ниe щe
рaзчитaмe всe пoвeчe нa тeхнoлoгичнитe рeсурси. Изслeдвaниятa прoмeнят
нaчинa, пo кoйтo хoрaтa рaбoтят. Прoизвoдитeлитe нa систeми прoдължaвaт дa
рaзрaбoтвaт нoви и пo-усъвършeнствaни прoдукти, включвaщи aудиo- и
видeoкoмуникaции. Tритe нaй-вaжни oблaсти зa бъдeщa рaзрaбoткa сa
пoдoбрeниятa пo oтнoшeниe нa: гoлeминaтa нa групaтa, прoдължитeлнoсттa нa
срeщитe и мястoтo, къдeтo сe нaмирa учaстникът. Цeлтa нa прoизвoдитeлитe e
дa нaпрaвят срeщитe пo-прoдуктивни и eфeктивни. С всe пo-дoбрaтa рeaлизaция
в рaзлични видoвe дeйнoсти пoпулярнoстта всe пoвeчe щe рaстe.

Плaнoвeтe зa бъдeщeтo включвaт слeднитe нaпрaвлeния: в пoмeщeниeтo, в
кoeтo сe прoвeждa срeщa, дa мoгaт дa сe изпoлзвaт прeнoсими и бeзжични
кoмпютри, дa имa спeциaлeн сoфтуeр пooтдeлнo и зa гoлeмитe, и зa мaлкитe
групи, учaстницитe дa мoгaт дa oбщувaт всeки нa свoя eзик, дa имa пo-дoбрa
грaфичнa пoддръжкa нa систeмитe и т.н.

Самообучаваща се организация
Самообучаваща се организация е тази организация, в която хората на всички
нива, индивидуално и колективно непрекъснато повишават възможностите си за
производствените резултати. Нивото на производителност и усъвършенстване,
което е необходимо в съвременните организации изисква непрекъснато
обучение. Отделните личности се обучават за да посрещнат изискванията на
задачите за изпълнение и за лично удовлетворение.
Самообучаващата се организация е идеал. Тя е философско виждане на
въпросите за обучението. Трите нива на обучение са показани на фигура 10.6.
Най-добрите разработки по темата са направени в Масачузетския Технологичен
Институт. Редица американски организации прилагат тази концепция и
инвестират в образованието на хората си.

Фиг.10.6 Трите нива на обучение

Много често организацията се проваля в опитите си да се обучава и самообучава. Обикновено причините за това и обясненията се търсят в “съпротивата
към промените”, “човешката природа” или грешки в управляващите. Едгар Шейн
предлага по-фундаментално разглеждане на проблемите. Той приема, че във
всяка организация съществуват три различни типа култури. Едната култура е
вътрешна за организацията и се изгражда от начина на работа и успехите в
организацията се нарича “операторска” култура (“operator cиltиre”). Тя се
формира от изпълнителите на основната дейност в организацията. Другите две
култури имат за основа глобалната общност и се изграждат извън организацията.
Те са “инженерна” култура ("engineering cиltиre" ), която се формира от
проектантите и технократите (те управляват технологиите в организацията) и
“управленска” култура ("execиtive cиltиre"). Последната се обуславя от характера

на работата на управляващите и уникалната им роля в организациите. Често
тези различни култури не се осъзнават добре и това води да създаване на
проблемите при обучението. Щейн прави извода, че липсата на съвместяване на
трите типа култури е основната причина за провала на организационното
обучение. Решението е в обучението на инженерните и управляващи кадри,
които трябва да се обучават и само-обучават, за да посрещнат
предизвикателствата на 21 век.
Важно е да се използват възможностите за изграждане на нови организационни
форми и процеси, които да осъществят иновациите в техническата и
организационната област, за да остане организацията конкурентноспособна.
Културата е съвкупност от основни, негласни, подразбиращи се предположения
за света, какъвто е и какъвто трябва да бъде, които се споделят от хората в
организацията, и които определят техните усещания, мисли, чувства и до
определена степен тяхното открито поведение.Тя се основава на историята и
успешния опит на организацията. Културата се представя на три нива:
•

основно, което отразява дълбоките негласни допускания;

•

представително, което отразява желанията на групата да бъде идеална и
да я представя публично;

•

ежедневно, което отразява сложните компромиси между желаното
поведение, дълбоките предположения и моментните изисквания на
ситуацията.

За да се почувстват основните елементи на културата, трябва да се наблюдава
поведението през продължителен период от време или да се отчете
непосредственото поведение и предположенията, които ръководят усещанията и
мислите на членовете на групата. Например много организации декларират
“екипна работа”, “коопериране”, но поведението, което възнаграждават и
поощряват чрез управлението и даването на инициатива в организацията се
основава на схващането, че само личностите са важни и най-добрите резултати
се получават от съревноваването между индивидите.

Три култури на мениджмънт
Операторска култура. Тази култура е най-трудна за описание, защото тя се
развива локално в организацията от изпълнителни кадри и е много специфична.
Тя зависи от предметната област на организацията, технологичното осигуряване,
околната среда, географския район и т.н. Тя се базира на човешките
взаимоотношения и е особено важно членовете на групите в организацията да
научат, че добрите комуникации, вярата в партньора и екипното работа са в

основата на съвременните постижения - таблица 10. 1. Трагедията в повечето
организации е, че операторите много добре знаят, че трябва да се стремят към
добри комуникации, партньорство и коопериране, но нито системата за
поощрения, нито мениджмънта ден за ден подкрепят тези стремежи. Така те се
научават да заобикалят формалните изисквания и да работят както си знаят без
да се само-обучават допълнително.
Инженерна култура. Във всяка организация има хора, които проектират и
използват съвременните технологии (информационни и телекомуникационни
технологии, маркетингови изследвания, финансови системи) и притежават
знания как най-добре да използват технологиите. Тази общност в момента
разрушава границите между организациите и нациите. Общите схващания на
тези общности се основават на сходното образование, опита в работата и
изискванията на длъжностните характеристики - таблица 10. 2. Те поддържат
схващането, че проблемите имат абстрактни решения и тези решения могат да
се прилагат в реалния свят чрез продукти и системи, които са освободени от
човешките страхове и грешки. Ключов момент в инженерната култура е
осигуряване на работата по възможност без участието на човека.
Управленска култура Тя се формира от споделените негласни схващания на
висшето ръководство и също не се ограничава само в рамките на организацията.
Тя се базира на необходимостта да се управлява и развива финансовото
положение на организацията. Най-важното за тази култура е показано в таблица
10. 3. При своето развитие ръководителите се занимават непрекъснато с хора и
интуитивно осъзнават, че хората са основното в организацията. Изкачвайки се в
йерархията те все повече се отдалечават от персоналните контакти и хората
стават “човешки ресурси” и се разглеждат като цена повече, отколкото
капиталови инвестиции. .
По този начин ръководителите имат по-сходни черти с инженерната култура, като
виждат хората повече като неперсонален ресурс, който създава проблеми
повече, отколкото решения.

Различия между трите култури
В много организации съществува първоначално изравняване на трите култури.
Всички осъзнават и приемат нуждите от изпълнение на задачите, както са
дефиниране за операторите, нуждите на инженерите от надеждни и ефективни
операции и нуждите на ръководителите за минимизиране на разходите и
максимализиране на печалбите. Това състояние обаче не може да продължи
дълго. Динамичните промени в технологиите и социалната област возят до
промени в трите култури и появата на конфликти, спад в производителността и

пропадане на опитите за иновации.
На границата между културите на ръководителите и инженерите се появяват
конфликтите за комуникациите. Това много ясно се откроява във виждането за
информационните технологии. Компютърните специалисти виждат
информацията като дискретна, пакетируема, комутируема по електронни канали,
докато ръководителите виждат информацията като непрекъсната, сложна,
неточна и динамична. Компютърните специалисти виждат компютрите и
експертните системи като възможност да се усъвършенства вземането на
решения, то ръководителите виждат компютрите като ограничаващи,
обработващи само част от информацията, която може да се предава по
електронен път. В резултат на тези различия, ако ръководителите ограничат
разходите за информационните технологии, то те го правят в направление на
затрудняване на операторите да се обучат и да използват ефективно тези
технологии, защото недостатъчното време и средства се отразяват на процеса
на обучение.
В сферата на образованието може да се отбележи конфликта между
преподавателите, които оценяват високо човешките взаимоотношения и
използват компютъризираните обучаващи системи от една страна и
ограниченията на разходите, които се налагат от администрацията от друга. Ако
инженерната култура спечели, ще се отделят средства за технологично
обзавеждане на класните стаи. Ако ръководителите надделеят, ще се увеличат
обучаемите в класа и ще се наруши климата. И в двата случая преподавателите
(операторската култура) ще загубят и ще човешките иновации в обучението ще
загубят.

Важно е трите култури да се изучат много добре и се ползват предимствата от
това. Културата на ръководителите и инженерите е глобална и се определя от
тяхното образование, използваните технологии и опита от работата. Тя не може
да се затвори в рамките на организацията. Разбирането на това позволява да се
търсят промени в културата на операторите. (Даже и да се постигне изравняване
на културите на ниво оператори в дадена организация, това няма да доведе до
добри резултати, а ще върне организацията назад.) Казано с други думи
“добрата практика” идва извън организацията. Ръководителите и инженерите
учат много повече от колегите си, отколкото от работещите в организацията.
Важно е да се осъзнае, че и трите култури са реални, т.е. изпълняват това, което
е необходимо да се прави. За да се съчетаят и трите култури не е необходима да
се доказва коя е правилна, а да се изгради взаимно разбиране и да се оцени
решението, което ще се разбере и изпълни. Често в съвременните организации

или операторите мислят, че ръководителите и инженерите не ги разбират и се
съпротивляват и продължават да вършат работата както си знаят или .
ръководителите и/или инженерите приемат, че операторите трябва да се
контролират по-активно и да се задължават да следват процедурите и
ръководствата. И в двата случая ефективността и ефикасността ще намалеят
защото няма общо разбиране са сътрудничество и съпричастност.
Следващото важно за отбелязване е, че културата на ръководителите и
инженерите е основно ориентирана към задачи. Последните, в резултат
обучението си, работят с подразбирането, че хората са проблем, подобно на
цената на стоките и услугите или източниците на грешки в работата. Но те се
различават диаметрално по виждането си за начина на усъвършенстване на
организацията. Ръководителите отчитат, че информацията им и непълна и
размита, че околната среда изисква непрекъснати промени и че трябва да
реагират на ежедневни задачи, докато се опитват да фокусират върху
стратегическите проблеми. Инженерите от своя страна търсят елегантни
постоянни решения, които да гарантират изпълнението на работата и да са
сигурни, независимо от условията. Обикновено инженерите предлагат решения,
които струват повече, отколкото ръководителите мислят, че трябва да
изразходват. По този начин ръководителите и инженерите са в постоянен спор
колко добре е достатъчното добре и как да намалят цената достатъчно и да се
съхрани конкурентно способността на организацията.
Проблемът в повечето организации е, че представителите на двете култури не се
опитват да намерят консенсусно решение, а всяка група се стреми да доказват
предимствата на своето решение.

Предизвикателствата на 21 век
Организацията като цяло трудно може да се обучава и само-обучава, докато не
осъзнае и управлява ефективно приложението на трите култури. Докато
операторите, инженерите и ръководителите използват различни езици, правят
различни изводи за това, което е приоритетно и се стараят да налагат своята
култура, ще продължава да се наблюдава провал в опитите на организацията да
се обучава. Ще продължават да се игнорират сериозни иновационни
предложения на операторско ниво, ще се провалят проекти за ре-инженеринг на
организацията и ще продължават да не се реализират идеите на
ръководителите.
Съвременното разбиране за групуер технологиите може да бъде много полезно
за решаването на проблемите с обучението в организациите, ако се възприеме

от трите култури и всяка от тях направи своята крачка. Необходимо е да се
осъзнае, че повече не може да се работи по стария начин и различните култури
трябва да се кооперират. Трябва да се учи как да си сътрудничат всички и да се
преодоляват различните бариери.
Групуер технологиите предлагат следните основни работни принципи за
обучението в организациите:
• Обучението на работното място е мотивирано от ежедневните проблеми и
нужди при изпълнението на задачите. Ако се даде правилната постановка на
системата и подходящата помощ, то членовете на организацията ще имат
много възможности за самообучение;
• Голямото предимство на компютърните приложения не са универсалните
приложения и възможности на компютрите, а достъпът до натрупаните знания
на екипите и възможността за коопериране при постигане на целите;
• Основната единица за подпомагане с групуер технологиите е малкият екип.
Общото разбиране и сътрудничество, които могат да се развият в тези екипи
са ценният ресурс на организационното обучение;
• Даже и при постигане на пълно сътрудничество при поделяне на локалния
опит, резултатите могат да бъдат недостатъчни. Необходимо е да се осигурят
пътища за отваряне на екипите към сътрудничество и изучаване на опита
извън екипа, опита на организацията и на обществото извън организацията.
Опитът на развитите страни и преуспяващите организации показва използването
на технологиите за обучение в следните направления:
• Наблюдаване, измерване и оценяване на най-добрата практика в света;
• Разработване на представяния и визуализиране на получените;
• Създаване на стимули за разбиране и използване на наблюдаваните процеси.

Заключение
Ключът към обучението в организацията е да се помогне на ръководителите и
инженерите да се научат как да се самообучават, как да анализират собствените
си култури и как да ги развиват. Може би двете общности ще се обучават по
различни начини и трябва групуер системите да се адаптират към това.
Възможностите за коопериране на различни групи при решаване на общите
проблеми и предоставяните средства за комуникация, координация и
сътрудничество правят групуера основна технология за организациите на 21 век.
•

Действията на всяка организация са определено действията на хората в
нея;

•

Успехът на организацията в значителна степен зависи от знанията и
уменията на хората в нея, от техните възможности за обучение и
сътрудничество;

•

Необходимите знания и умения са “локални” и се базират на основната
технология на организацията;

•

Няма значение, колко внимателно е проектират производствения процес и
колко внимателно са определени правилата и процедурите. Операторите
трябва да се справят с много непредвидени ситуации;

•

Операторите трябва да притежават възможности да се обучават и самообучават за да се справят с проблемите;

•

Повечето операции водят да зависимост между отделните елементи на
процесите и операторите трябва да могат да работят като екип, който
цени високо комуникациите, доверието и сътрудничеството.

•

Активни оптимисти, които се стремят към усъвършенстване на природата.
Следват девиза “всичко, което е възможно трябва да се направи”;

•

Основават се на науката и достъпната технология;

•

Стимулират се от възможността да се преодоляват проблемите;

•

Прагматични, ориентирани към полезни продукти и резултати;

•

Перфектционалисти, които са ориентирани към точност, простота и
елеганост на решенията;

•

Предпочитат решенията по възможност с по-малко човешко участие;

•

Ориентирани са към сигурни решения, като предпочитат машинен
контрол;

•

Притежават точен поглед за реалността.
Финансова област

I.
•

Пълно фокусиране във финансите - без положителни финансови
резултати няма възвръщаемост към акционерите или обществото;

•

Финансовото оцеляване е най-важния приоритет;
Собствен образ: самотен войн

II.
•

Икономическата среда е вечно конкурентна и потенциално враждебна
(във война не може да се вярва на никого);

•

Висшият ръководител трябва да бъде “самотният войник”, изолиран и
самостоятелен (аз съм ОК, след всичко това аз пак съм тук);

•

Не може да се получи надеждна информация от долу, защото
подчинените казват това, което мислят, че шефът иска да чуе. Като

ръководител, трябва да вярва в своята правото (липсата на обратна
връзка увеличава чувството за правота на ръководителя);
•

Един трябва да се слуша и съобщението трябва да бъде просто и с
голям амплитуда;
Йерархия и индивидуализъм

III.
•

Организацията и управлението са йерархични, като йерархията е
измерение на статута и успеха.

•

Ние трябва да сме екип, но отчетността трябва да е индивидуална
(вие всички се състезавате за моето място);

•

Хората трябва да се упълномощават, трябва да им се делегират права
и да им се вярва, но колкото повече се прави това, толкова повече се
губи управлението.Понеже управлението е първостепенно,
упълномощаването трабва да бъде временно и ограничено;

•

Желанието за експерименти и поемането на риск се разширява само
до тези области, които позволяват да се запази контрола;
Задачи и управление

IV.
•

Понеже организацията е много голяма, тя става де-персонализирана и
абстрактна и трябва да се управлява чрез правила, процедури и
ритуали (машинна бюрокрация);

•

Персоналните взаимоотношения се губят при изкачване по
йерархията;

•

Атракцията на длъжността е предизвикателството, високото ниво на
отговорността и чувството за изпълнение на задачата (не
взаимодействието);

•

Идеалният свят е този, в който организацията работи като добре
смазана машина, който се нуждае само от частични поправки;

•

Хората са ресурс, аналогично на другите ресурси и те трябва да се
придобиват и управляват;

•

Добре смазаната организация-машина не се нуждае от всичко
човешко, а само от дейностите, за които е сключен договора.

Управление на работния поток
Системите за управление на работния поток помагат да се специфицира и
управлява бизнес процеса. Бизнес процесите и техните елементи са разгледане
по-подробно в точка 1.2.
Управлението на работния поток е бързо развиваща се технология, която се
използва в бизнеса и индустрията. Нейната основна характеристика е
автоматизиране на процесите в бизнеса, чрез комбиниране на компютърните
технологии и човешките ресурси.
Работния поток се занимава с автоматизацията на процедурите, където
документите, информацията или задачите се предават между участниците в
съответствие с предварително определени правила за да се постигнат бизнес
целите. То може да бъде организирано и ръчно, без автоматизация, но при
съвременните условия, нормално упровлението на работния поток се организира
чрез използване на възможностите на компютърните технологии. Широко се
използва следното определение за работен поток: Компютърно подпомагане
или автоматизация на бизнес процесите или част от тях.
Работния поток често се разглежда заедно с ре-инжинеринг на бизнес процесите,
които се занимава с оценката, анализа, моделирането, дефинирането и
поетапното прилагане на основните бизнес процеси в организацията. На
практика, не всички дейности при ре-инжинеринга на безнес процесите
завършват чрез приложение на работния поток. Управлението на работния поток
се явява подходящо решение за ре-инжинеринга, тъй като осигурява разделяне
на логката на бизнес процедурите и нийното подпомагане с информационните
технологии, като позволява последователните промени да се извършват заедно
с процедурните промени на правилата на бизнес процесите. Разбира се, вярно е
и обратното - работния поток може да автоматизира и съществуващи бизнес
процеси, без да е необхомим ре-инжинеринг.
Системата за управлението на работния поток осигурява процедурна
автоматизация на бизнес процесите, чрез мениджмънт на последователностети
на дейностите и съответните човешки и/или компютърни ресурси, които са
свързани със съответните дейности. Можем да използваме следното
определение за система за управление на работния поток: система, която
напълно дефинира, управлява и изпълнява работния поток, чрез изпълнението
на софтуерни програми, чиято последователност е компютърно
представена логика на работния поток.
Отделния бизнес процес може да има жизнен цикъл с различна

продължителност от минути да дни или месеци, в зависимост от сложността и
продължителността на съставящите го дейности. Той може да се изпълни в
много и различни начини, като се използват широко компютърните и
комуникационните системи и да се изпълнява от малка работна група или
многонационална организация.
Независимо от голямото разнообразие системите за управление на работния
поток притежават и общи характеристики, които са основата за интегрирането и
взаимодействието между тях.
На най-високо ниво системите за управление на работния поток могат да се
характеризират като осигуряващи подпомагане в следните три области фиг.1.12:
• проектиране на работния поток, което е свързано с определянето и
моделирането на работния поток и съответстващите му дейности;
• прилагане, което обхваща мениджмънта на работния поток в оперативната
среда и последователността от различни действия, които трябва да се
управляват като части от всеки бизнес процес;
• взаимодействие с хората и компютърните приложения за да се изпълнят
различните стъпки от процеса.
Системите за управление на работния поток могат да се класифицират в
следните четири групи:
• продуктови. Тези приложения са ориентирани към транзакции и подходящ
пример за тях е например системата за застраховане;
• административни. Тези приложения позволяват да се администратират
различните процеси. Премер за подобна система е отчета за разходите в
дадена област;
• ad-hoc. Това са системи, които изискват непрекъснати промени в движение и
лесно трябва да могат да се ре-конфигурират. Те са най-трудни за
разработване и приложение;
• системи за сътрудничество. Това са ситеми, които започнаха да се
разработват на базата на WWW и изискват интерактивно взаимодействие
между повече от двама участника в процесите.
Развитие на работния поток
В различните етапи на приложение на компютърните технологии се използваха
различни продукти за подпомагане на различните функции от управлението на
работния поток. Развитието на работния поток като технология премина през
следните области:

• обработка на изображения;
• мениджмънт на документи;
• електронна поща и директории;
• групови приложения;
• приложения, ориентирани към транзакции;
• управление на проекти;
• ре-инженеринг на бизнес процесите;
• проектиране на структурни приложения;
• управление на работния поток.
Приложение на ситемите за управление на работния поток.
Тези системи могат да се нарекат хоризантални системи, защото те обикновено
обединяват няколко дреги вертикални приложения - фиг. 10.7.

Фиг.10.7. Система за управление на работния поток
Системата за управление на работния поток се състои от софтуерни компоненти,
които позволяват да се сахраняват и интерпретират дефинициите за процесите,
да се създават и управляват работните състояния на процесите до тяхното
изпълнение и да се управлява тяхното взаимодействие с участниците в работния
поток и компютърните приложения. Тези системи обикновено осигуряват и
административни и сепервайзорни функции за примери на различни процеси. Те
също така предоставят информация за отчетността на отделните процеси или за
цялата система.

Автоматизация на продажбите
Съвременната сложна и в същото време интелигентна търговия в световен
мащаб е комбинация от изкуство и наука. Изкуството включва разбирането на
клиентите, достигането до тях, осигуряването им с това, което те желаят на цена,
която те са готови да платят и задържането им като лоялни потребители за
колкото е възможно по-дълъг период от време. Науката са маркетинга и
технологията, която осигурява информационните нужди за ефективното
реализиране на това изкуство. Използването на съвременните технологии
позволява да се автоматизират търговските процеси и се интегрират изкуството
и науката в единна система. Едно от активно развиващите се направления в
областта на електронната търговия е автоматизацията на продажбите.
Най-общо можем да кажем, че автоматизацията на продажбите е
автоматизацията на търговските процеси, които да водят до удовлетворяване на
изискванията на клиентите и привързването им към фирмата за дълъг период от
време.Основните предимства от тази автоматизация за търговската фирма се
получават в следните две направления - първо, намаляване на цената на
продажбените разходи чрез осъществяване на по-ефикасни и по-ефективни
продажбени процеси, и второ, увеличаване на обема на продажбите, чрез
усъвършенстване на взаимоотношенията с клиентите.
Намаляване на продажбените разходи
Използването на системите за автоматизация на продажбите прави продажбите
по-ефикасни и позволява на търговските представители да отделят много повече
време за продажбите и по-малко време за не продажбените процеси. Например,
чрез тези системи се автоматизира търсенето и намирането на ценова
информация, информация за стоките и клиентите, писането на отчетите и т.н.
Системите за продажбите автоматизират рутинните процеси, които изискват
много време от търговските специалисти и интегрират различните източници на
информация, които обслужват търговските процеси.
Използването на системите за автоматизация на продажбите ги прави поефективни. Те осигуряват необходимите инструменти и информация за
жизнения цикъл на продажбите. Тези системи променят начина на
осъществяване на продажбите. Търговските представители намират
подходящите клиенти и са подпомагани от по-пълна информация.
Най-често се автоматизират следните направления на търговските процеси:

•

маркетинговото проучване и мениджмънт на контактите с потребителите.
Автоматизира се съхраняването и мениджмънта на информацията за клиентите,
проучването и прогнозиране на потребителското търсене;

•

информация за конкурентите. Изграждат се бази от данни и библиотеки за
конкурентите, техните рекламни материали и връзки към WWW сайтовете на
конкурентните фирми;

•

разпределяне на информацията и генериране на предложения. Автоматизира се
генерирането на своевременна и точна информация за предложенията за
стоките и съответстващите им квоти и поръчки, автоматизира се логистиката на
продажбите. Участниците в процесите се подпомагат с системи за съобщения,
разпределени работни места и др.;

•

управление на продажбите. Автоматизира се генерирането на отчети за
възможностите за продажби, анализа на квотите на продажбите, териториите на
продажбите и продуктите, обучението на персонала, прогнозирането на
продажбите;

•

мениджмънт на счетоводството. Това направление подпомага счетоводството с
интегрирани данни за клиентите и осъществените контакти с тях, заплащането
на персонала.
Усъвършенстване на взаимоотношенията с клиентите
Системите за автоматизация на продажбите са предимство за търговската
фирма пред конкурентите, чрез подобряване на връзките с клиентите. Те
координират действията на клиентите, така че процесът на обслужване да
протича спокойно и акуратно. Също така се усъвършенства потока и качеството
на информацията, която се предлага на клиентите. Последните се обслужват
информационно аналогично на работещите в търговската фирма.
Други предимства на системите за автоматизация на продажбите са:

•

намаляване на продължителността на времетраенето на продажбите;

•

намаляване на грешките при осъществяване на продажбите;
разширяване на дистрибуционните канали.
Изисквания към системите за автоматизация на продажбите
За да удовлетворят изискванията на съвременните търговски фирми за
надеждни, прозрачни и лесни за поддържане операции, системите за
автоматизация на продажбите трябва да осигурят автоматизацията на
продажбените процеси в следните три направления:

•

целенасоченост - приложенията са критични по отношение на мисията си;

•

сигурност - приложенията съдържат много данни, които са фирмени тайни;

•

отвореност и разширяемост – продажбените системи трябва да се интегрират с
много други системи, от вътрешните за фирмата търговски и информационни
системи до външни клиентките системи и мрежи.
Друго изискване към системите за продажби е да осигуряват възможности за
връзка и използване от мобилни комуникационни системи. Начините за работа
също така трябва да са еднакви за работни места, които са достъпни чрез
локална мрежа, комутируема връзка или мобилна връзка.
И естествено всяка система за автоматизация на продажбите трябва да бъде
напълно интегрирана с Интернет, WWW и фирмената Интранет. Тази интеграция
задължително трябва да осигурява не само достъп до информацията, а
интерактивен обмен на информация с клиентите, дистрибуторите, партньорите
и другите участници в процесите. За предпочитане е да се осигурява
информация в HTML формат, която е независима от платформата на
конкретната потребителска система.
Реализации на системи за автоматизация на продажбите
Водещо място при разработването на системи за автоматизация на продажбите
заема Lotus Notes/Domino. Тази среда предлага интегрирано решение за работа
в екипи и осигурява възможности за комуникация, координация и
сътрудничество. Друго предимства на Notes/Domino средата е голямото
разнообразие от бизнес партньори, работещи в различните области на
информационните системи. Вградените характеристики на средата, в съчетание
с решенията на бизнес партньорите предлагат успешни решения и възможности
за висока възвръщаемост на направените в областта на информационните
системи инвестиции.
При съвременното отваряне на бизнеса и масовото навлизане на
информационните и телекомуникационни системи в бизнеса, повече от когато и
да е било до сега, търговската фирма трябва да работи много упорито в
следните две основни направления. Първо да привлича нови клиенти и второ да
задържа клиентите, които има, чрез предлагане на качествени стоки и услуги на
ниски цени. Използването на системите за автоматизация на продажбите ще се
окаже критично за установяването и поддържането на партньорството с
клиентите и за осъществяването на ефективни и ефикасни продажбени процеси.

Автоматизация на туристическата дейност
Динамичните промени в нашата страна и света през последните години изискват
съответни промени и в управлението на информацията в туристическите фирми.
Туризмът е дейност, която се характеризира с разстояние между партньорите,
транзакции между тях, които изискват време и голям обем от информация. Това
обуславя и все по-важна роля на информационните и телекомуникационните
технологии в този процес. Нараства необходимостта от изграждане на
съвременни компютъризирани системи, които да обслужват адекватно
ръководителите и обслужващия персонал. Съвременните технологии като
Интернет, Интранет и групуер оказват много силно влияние върху бизнес
процесите в организациите. Водещо място при разработването на групуер
системи в световен мащаб заема Lotus Notes/Domino. Тази среда предлага
интегрирано решение за работа в екипи и осигурява възможности за
комуникация, координация и сътрудничество на екипите.

Възможности на групуера за автоматизация на туристическата дейност
Използването на групуер системите за автоматизация на туристическата дейност
предлага по-ефикасна и по-ефективна работа. Първото позволява на
специалистите да отделят много повече време за същинските процеси и помалко време за рутинните.Второто осигурява необходимите инструменти и
информация за жизнения цикъл на туристическите услуги.
Най-често се автоматизират следните направления:
•

управление на хотелиерската и ресторантьорска дейности. Използват се
възможностите на групуер продуктите за планиране, организиране и провеждане
на електронни срещи, като се преодоляват ограниченията за време и
разстояния. Най-често се използва технологията управление на работните
потоци;

•

маркетинговото проучване и мениджмънт на контактите с потребителите.
Автоматизира се съхраняването и мениджмънта на информацията за клиентите,
проучването и прогнозиране на потребителското търсене, история за гостите на
хотела, отговори на често задавани въпроси;

•

информация за конкурентите. Изграждат се бази от данни и библиотеки за
конкурентите, техните рекламни материали и връзки към WWW сайтовете на
конкурентните фирми;

•

разпределяне на информацията и генериране на предложения. Автоматизира се
генерирането на своевременна и точна информация за предложенията за

услугите. Участниците в процесите се подпомагат със системи за съобщения,
разпределени работни места и др.;
•

управление на обслужването на клиентите. Автоматизира се генерирането на
отчети за резервациите, регистрациите, прогнозирането на услугите;

•

обучението и тренинга на персонала за изпълнение на ежедневните дейности;

•

мениджмънт на счетоводството. Това направление подпомага счетоводството с
интегрирани данни за клиентите и осъществените контакти с тях, заплащането
на услугите, на персонала.
Системите за автоматизация на туристическите обекти помагат да се получат
предимства за фирмата пред конкурентите, чрез подобряване на връзките с
клиентите. Те координират действията на клиентите, така че процесът на
обслужване да протича спокойно и акуратно. Също така се усъвършенства
потока и качеството на информацията, която се предлага на клиентите.
Последните се обслужват информационно аналогично на работещите хотела или
ресторанта.
За да удовлетворят изискванията към съвременните туристически фирми за
надеждни, прозрачни и лесни за поддържане операции, информационните
системите трябва да осигурят:

•

целенасоченост - приложенията са критични по отношение на мисията си за
обслужване на гостите на хотела;

•

сигурност - приложенията съдържат много данни, които са фирмени тайни;

•

отвореност и разширяемост - системите трябва да се интегрират с много други
системи, от вътрешните за фирмата системи до външни клиентските системи и
мрежи.
Друго изискване е да осигуряват възможности за връзка и използване от
мобилни комуникационни системи. Начините за работа също така трябва да са
еднакви за работни места, които са достъпни чрез локална мрежа, комутируема
връзка или мобилна връзка. И естествено всяка система за автоматизация
трябва да бъде напълно интегрирана с Интернет, WWW и фирмената Интранет.
Тази интеграция задължително трябва да осигурява не само достъп до
информацията, а интерактивен обмен на информация с клиентите, партньорите
и другите участници в процесите. За предпочитане е да се осигурява
информация в HTML формат, която е независима от платформата на
конкретната потребителска система.
Технически и програмни изисквания:
С Lotus Notes/Domino се провеждат експерименти за автоматизация на

дейността на туристическата фирма в катедра Търговия, УНСС. Разработена е
прототипна туристическа информационна система, която съдържа базовите
модули.
Програмната система е реализирана, чрез използване на класовете и методите
на Lotus Notes. Допълнително са разработени класове и методи за специфичните
нужди на туристическата информационна система.
Програмирани са следните базови модули:
- резервация с депозит;
- резервация без депозит;
- извикване на резервация;
- потвърждаване на резервация;
- анулиране на резервация с платен депозит;
- анулиране на резервация без депозит;
- разпределяне на резервации по конкретни номера на стаи;
- промяна на данните за госта;
- промяна на информацията за стаята;
- справка за резервации по дата;
- справка за резервации по стая;
- справка за резервация по фамилия;
- справка за свободни стаи;
- справка за частично свободни стаи;
- регистрация на група без резервация;
- регистрация на група с резервация;
- регистрация индивидуална без резервация;
- регистрация индивидуална с резервация;
- промяна данните на госта в регистрацията;
- напускане на гост;
- напускане на група.
При използване на възможностите на Lotus Notes/Domino се указват наличните
туристически сървъри, групите от туристически агенции и администратори и
съответстващите им права за достъп до информационните ресурси.
Използването на системите за автоматизация на туристическата дейност ще се
окаже критично за установяването и поддържането на партньорството с
клиентите и за осъществяването на ефективни и ефикасни бизнес процеси в
туризма. Интеграцията между различните информационни системи и синергията
между работещите с тях ще са най-важната характеристика на бъдещите
туристически системи.

Управление на персонала
Социално-политическите промени в света и България през последните години
наложиха нов подход в организацията на трудови ресурси. Глобализацията на
бизнеса в световен мащаб се отразява и на нашата икономика, макар и с
известно закъснение. Разточителството на работна сила, характерно за
тоталитарния период, отстъпва място на добре пресметнатия разход, водещ до
оптимална

печалба.

Все

по-често

частни

фирми

наемат

почасово

висококвалифицирани консултанти, понякога дори от чужбина, защото не могат
да си позволят да плащат заплата на свой постоянно назначен специалист. От
друга страна висококвалифицирани специалисти са принудени да работят
неприсъща за тях работа. Тези проблеми са породени главно от липсата на
информация и реален пазар на труда.
Пред ръководителите на различни нива в организациите изискването да са
своевременно добре информирани, за да могат да реагират адекватно и да
вземат правилни решения при управлението на персонала. Налага се
управленски решения да се вземат след консултации с висшестоящето
ръководство, което може да е териториално далеч, или с представители на други
клонове на организацията, намиращи се, примерно, в други държави. Забавянето
в тези случаи може да доведе до щети за организацията.
Управлението на човешките ресурси не може да се изолира в тесните рамки на
един колектив. Взаимодействието между организациите, потребители на трудови
ресурси, може да се реализира успешно само при наличието на достатъчна и
навременна информация. Висока мотивация за труд може да се постигне само у
работещи, намерили добре платена работа съобразно тяхната квалификация.
На национално ниво в управлението на човешките ресурси се акцентира на
обработката на информацията в национална трудова борса, държавна поръчка
за обучаването на определен брой специалисти и демографското планиране.
На регионално ниво се създават центрове за квалификация и трудови борси,
обработващи информация както от фирмите в региона, така и от висшестоящите
инстанции.
Отделите по управление на човешките ресурси във фирмите събират и
обработват голям обем информация за работещите: длъжностни характеристики,
оценка на трудовото представяне, възнаграждение и материално стимулиране,
квалификация и развитие, обявяване на свободните работни места, обработка
на документи и други.
На фиг.10.9. е показан проект на система за управление на човешките ресурси и
основните информационни потоци.
Управлението на човешките ресурси не може да се изолира в тесните рамки на

една организация. Добро взаимодействието между организациите, потребители
на трудови ресурси, може да се реализира успешно само при наличието на
достатъчна и навременна информация.
Движението на информацията се материализира чрез документооборота, като
документите могат да бъдат, както на хартия, така и електронни във вид на
записи или съобщения по компютърната мрежа.

Фиг.10.9. Информационни потоци на основните дейности в организацията
Детайлизираното разработване на проекта показва, че сравнително лесно се
реализира изграждането на информационната система на ниво екип, защото
работата се свежда до създаване на картотека на работещите, съдържаща
персонална информация за всеки назначен във фирмата, данни за обучението и
развитието му, данни за трудовото му представяне и заплащане на труда.
Значително по-сложно е създаването на базата от данни на фирмено ниво,
където е необходимо да се съхранява, обработва и анализира информация за
потребностите от персонал, длъжностните характеристики, критериите за

селекция, за системата за обучение и развитие, критерии за оценяване и
материално стимулиране, както и за действащата нормативна база в страната.
Технологично системата Lotиs Notes/Domino дава възможност за изграждане на
информационни връзки между отдалечени информационни системи, което е
основа за изграждане на компютърен обмен на информацията по хоризонтала и
вертикала в организациите и извън тях.
На регионално ниво се поддържа информационна връзка с центрове за
квалификация и трудови борси, обработващи информация както от фирмите в
региона, така и от висшестоящите инстанции.
На национално ниво в управлението на човешките ресурси се акцентира на
обработката на информацията в националната трудова борса, държавна поръчка
за обучаването на определен брой специалисти и демографското планиране.
Новите реалности в Европа налагат координиране и унифициране на подходите
при управление на процесите в организациите. Поради различията в културата,
традициите и историческото наследство най-трудно може да се постигне общо
решение в областта на управление на човешките ресурси. Въпреки това първите
стъпки в тази област вече са направени. В България след рухването на
тоталитарната система се разруши и социалистическата система за управление
на кадрите. В образувалия се правно-административен вакуум се породиха
явления, нерегистрирани никъде другаде по света - изключително висок процент
на безработица сред висококвалифицирани специалисти предимно от областта
на компютърната техника и електрониката, високи възнаграждения на част от
най-ниско образованото население и ниско заплащане на труда на научния елит
на нацията, преквалификация на безработни в професии, които не се търсят и
т.н. Eдна от причините за тези отклонения е липсата на реални трудови борси и
информация за потребностите на фирмите.
Изграждането на групуер системи за управление на персонала в корпоративните
фирми може да реши до голяма степен проблемите с управление на персонала.
Подходяща технологична база за това е системата Lotus Notes/Domino 4, даваща
възможност за изграждане на разпределената база от данни в съчетание със
система за дискусии за подпомагане вземането на решение, системи за селекция
и оценка на персонала, системи за обучение и развитие, система за
информационно обслужване на работещите и търсещите работа и т.н.
Ръководствата на корпоративните фирми могат да решат коя част от
информацията е секретна и коя за всеобщо ползване и да разрешат чрез
Интернет достъп до тази информация на всички интересуващи се - вътре и извън
корпорацията.
Изграждането на регионални или браншови системи за управление на човешките
ресурси, обслужващи оперативно и качествено както общините, така и малкия и

средния бизнес, са следващата стъпка към изграждане на национална система
от типа “трудова борса”. Създаването на такава система от една страна ще
улесни намирането на подходящи свободни работни места от търсещите работа,
а от друга ще улесни фирмите при намиране на висококвалифицирани
специалисти и консултанти за постоянна или почасова работа.

Автоматизация на производството
Съвременните условия изискват от фирмите в производството да работят все
по-упорито и да използват съвременните технологии за да останат конкурентно
способни. Независимо от специфичните различия в производствените среди
производителите имат за задача да се справят със сходни предизвикателства:
1. Намаляване на производствената цената;
2. Редуциране на времето за достигане до пазарите;
3. Гарантиране на високо качество на продуктите и услугите, което е и основното
предимство пред конкурентите;
4. Разширяване на пазарите и постигне на глобална реализация във всички
континенти.
Това са еднакви проблеми за различните производители, но информационните
технологии в съвременните си постижения като групуер предлагат нови
алтернативи за реализация на стратегическите взаимоотношения, предлагат
нови услуги за клиентите, за осъществяване на продажбите по електронен път и
за повишаване на производителността в световен мащаб. Групуер технологиите
са средство за увеличаване на ефикасността на производството, като
предоставят на производителите изключителни възможности за навлизане в
нови пазари, а на клиентите им възможност за избор и сравняване на продуктите
и услугите.
1. Намаляване на производствените разходи
Ниските разходи имат съществено предимство. Това е и предпоставката групуер
технологиите да се стремят да подобрят ефикасността на производството, чрез
увеличаване на стратегическите взаимоотношения между доставчиците в
глобален мащаб. Те позволяват информацията да се споделя много бързо, а
това от своя страна редуцира цената на материалите и ресурсите, позволява
изобретенията и нововъведенията се научават много бързо и усъвършенства
процесите при контрола на качеството.
Например при използване на Lotus Notes/Domino производителите могат да
договорират контрактите с доставчиците, а след това много бързо да започнат
производството направо на поточната линия.
Групуер информационните инфраструктури много ефективно могат да регистрират и
оценяват всички аспекти на взаимоотношенията между производителите, като по
този начин задържат цените на ниско ниво и осигуряват доставка на продукцията
точно на време.

2. Редуциране на времето за достигане до пазарите
Групуер технологиите редуцират времето за достигане на световните пазари, чрез
предоставяне на достъпна информация, която лесно може да се разпространи,
разпредели и види от всички, които работят и поделят определени продукти.
Добре проектираните системи за комуникация, координация и сътрудничество
могат да станат възлов елемент в производството, като позволяват на всеки
член на екипа да имат съответния достъп до информацията в зависимост от
позицията, която заема.
Например следните приложения значително могат да съкратят производствения
цикъл:
•

система за синхронизиране на проектирането, разработката, планирането и раз
плащанията;

•

управление на работния поток при събиране на информацията, научните
изследвания и инженеринговите дейности.

Друго приложение е координацията на различните екипи от производството, което
ще позволи да се конкретизират специфичните особености на производството и
да се отчитат при вземане на решенията. Това подобрява значително градивното
сътрудничество между екипите.
3. Гарантиране на високо качество на продуктите и услугите
Предимствата от осигуряване на високото качество на услугите за клиентите и
управлението са следните - бърз отговор на исканията и заявките, които водят до
увеличаване на продажбите, ниска цена на продажбените разходи и по-висока
ефективност на организацията.
При използване на групуер продуктите за изграждане на системи за
потребителските услуги и управление на качеството се постига:
•

възможност за потребителите и обслужващият персонал да проследяват

състоянието на поръчките по всяко време и на всяко място;
•

поддържане на високо ниво на взаимодействие с потребителите;

•

мониторинг (наблюдение) на процесите и използване на стандартите ISO

9000 и ISO 14000.
Подобни системи могат да се разширят и свържат към системите за автоматизация
на продажбените процеси.

4. Разширяване на пазарите и постигне на глобална реализация във
всички континенти

Драматичното увеличаване на глобалната конкуренция принуждава много
производители да изграждат все по-тесни взаимоотношения с клиентите си, да
търсят нови потребители, да разработват канали за продажба и да разширяват
съществуващите.
Навлизането в нови пазари е стратегически процес, който изисква да се достави
неструктурирана информация за различните управляващи екипи в много от
случаите на различни места и по различно време. Той изисква също така високо
скорости комуникационни канали между различните производители, техните
консултанти и другите им партньори. Групуер технологиите позволяват също
бързо да се навлиза в нови пазари, чрез проспекти в Интернет.

Възможности и приложение на групуер
системи за военната сигурност и отбраната
Повишаването на сигурността на комуникационните протоколи през последните
години ще доведе до още по-широкото използване на групуер системите и във
финансовите и военни обекти.
Сигурност на групуер системите
Съществуват четири основни направления за осигуряване на сигурността при
групуер приложенията:
•

автентичност на приложението;

•

управление на достъпа;

•

кодиране на данните;

•

цифров подпис.

От друга страна могат да се разглеждат следните три нива на сигурността на
групуер системите - фиг. 10.10.

Фиг.10. Нива на сигурност на групуер системи
На ниво съвър имаме физическа и мрежова сигурност, която се осигурява от
хардуера и комуникационния софтуер, а на нива бази от данни и данни
сигурността се гарантира от групуер продукта.
Международните стандарти за осигуряване на сигурността са приети от ISO и
CCITT. Това са Х.400 и Х.500. и по-точно X.509 Security Standard на ISO/CCITT
X.500 Directory Service модела.
В системата предаване на съобщения в отбраната е необходима надеждна и
сигурна система за електронна предаване на съобщенията. За целта се използва
протокола MSP (Message Security Protocol). Той е независим от съдържанието на

информацията и може да се работи с протоколите MIME, RFC-822, или X.400 (P2,
P22, P722 и т.н.).

Lotus Notes DMS
Групуер системата Lotus Notes DMS (Defense Message System) се налага като дефакто стандарт за сигурна, надеждна и отговорна мрежова система за глобални
защитени операции. Основната концепция на DMS програмата е да създаде
система за поддържане на надеждни операции в системата на отбраната на
Съединените Американски Щата. Тя предлага много широк набор от приложения
от високо сигурни съобщения до управление на проекти. Системата се базира на
Notes DMS GOSIP (Government Open Systems Interconnection Profile) и включва
протоколите P772 (Military Messaging) и P42 (Message Security). В допълнение с
предстоящите тестове FSP (Functional, Security and Performance) системата на
Lotus ще завърши пълният набор от изисквания за SBU (Sensitive but
Unclassified).
Австралийската армия използва търговската версия на Lotus Notes в осем свои
подразделения. Решението на правителството на Австралия да закупи 9200
копия на Lotus Notes DMS за Австралийската Кралска Флота и за Министерството
на отбраната на Австралия е първата продажба на подобен софтуер извън
границите та САЩ.
Представените информационни продукти притежават много големи
възможности. Практическият ни опит показва, че резултатите от групуера не
идват в кутия на Lotus Notes или Domino. Те се получават в резултат от
използването на технологията, но силно зависят от инфраструктурата, културата
и икономиката на организацията. Трудностите при използването на системите се
появяват от липсата на предварително планиране и подбиране на участниците в
сесии, на задачите, които си решават или на подходящите групуер инструменти.
Опитът в световен мащаб показва също така, че обучението на екипите е една от
основните причини за неефективното използване на групуер системите.

Реализация чрез Интранет
Информацията и знанието са сила, когато са достъпни и актуални и се използват
на време. Доскоро беше много трудно да се генерира, обработва, съхранява и
публикува точна и пълна информация, която да е достъпна на големи
разстояния. И то на време и за всеки член на организацията. Големите
компютърни и терминални системи се ограничаваха от архитектурата на
избраната система. Локалните мрежи от персонални компютри се ограничаваха
от протоколите на къси разстояния и програмната съвместимост на
приложенията. Мрежите на големи разстояния бяха бавни и трудни за
синхронизация на приложенията.
През 90-те години информационните технологии и системи се развиха и
усъвършенстваха много бързо. Сега информацията може да се управлява на
работното място на всеки член на организацията, без да се притесняваме за
платформата на хардуера и софтуера или за тяхната съвместимост. Всеки
потребител използва програмата, която му е необходима за да си върши
работата. Интранет (INTRANET) позволява информацията да се обработва на
всяко работно място от всеки потребител, според правата и задълженията му.
Връзките между сървърите изграждат потоците от информационните процеси в
организацията. Това прави информацията по-надеждна, защото се получава от
първоизточника. Всеки потребител може да я чете чрез всеки браузър и да я
направи достъпна до всеки друг чрез връзка до всеки друг сървър, независимо то
хардуерната платформа.
Най-кратко ИНТРАНЕТ може да се опише като вътрешна за организацията
Интернет. Интранет използва същите мрежови стандарти - интерфейси и
протоколи, същите апаратни и програмни средства. Разликата е, че Интернет е
отворена в световен мащаб, докато Интранет е затворена за определена група
от хора или организации.
Интранет е система, която се изгражда на базата на ИНТЕРНЕТ технологииWEB услуги, TCP/IP и HTTP протоколи, HTML публикуване. Интранет е
технология, която осигурява възможност на фирмите да дефинират собствена
мрежа и система, като използват стандартна платформа. Можем да си я
представим като високо технологичен инструмент, които осигурява средства за
почти всяка дейност във фирмата (както ножчето на швейцарската армия
например). Обикновено Интранет се използва от една или няколко организации
за да използват обща информация и да осъществяват вътрешните си
комуникации. Това е и причината в Интранет да не съществуват проблемите със

сигурността, характерни за Интернет. Защитата се базира на факта, че тя не е
свързана към други външни компютърни мрежи.
Проблеми при мениджмънта на ИНТРАНЕТ
Съществуват три основни проблема при работа с компютърните мрежи и в
частност Интранет - технологията, информацията и необходимостта от промяна
на културата на персонала.
1. Технологията. Както беше отбелязано, Интранет използва Интернет
технологията, а тя вече не е непозната , тъй като има над 60 милиона
потребители. Техническите проблеми са отворени и широко дискутирани и
публикувани в литературата и Интернет. Съществуват достатъчна компетентни
професионалисти. Характерното за технологията е необходимостта от
концентриране върху ресурсите й. Въпросите на които трябва да си отговорим са
имаме ли достатъчно подготвен персонал, време и пари за да използваме
ефективно ресурсите си? Специалистите ни притежават ли необходимите знания
и умения? И все пак не трябва да забравяме, че Web е все още в детския си
период. Не всички предлагани средства са напълно съвместими. Удачно е първо
да проведем експерименти с необходимите ни инструменти и след това да
пристъпим към разработване на реална система.
2. Информацията. Могат да се въведат много характеристики за специфициране
и оценка на информацията в дадена организация:
•

Собственост. Има различни гледни точки за собствеността на информацията.
Първо кой я създава и отговаря за точността и акуратността й? Второ кой
оторизира достъпа до нея? Трето кой я актуализира и четвърто кой я премахва
от мрежата? Отговорите на тези въпроси трябва да се намерят преди
изграждане на Интранет;

•

Управление. Въпросите свързани с мениджмънта на информацията е
непосредствено свързан с въпроса за собственика. Разбира се, важно е да се
разграничат тези характеристики, както и хората, притежаващи информацията от
хората, които я управляват. Осъзнаването на разликите, води до активно
управление на информационния поток и обмена на информация;

•

Защита. Изразът информацията е сила, власт е вярно само донякъде. Ако
отделната личност вярва, че чрез затваряне и криене на информация
затвърждава своята позиция в организацията, може да предизвика сериозни
проблеми за себе си и за организацията. Изразът е верен само ако
информацията се анализира и обработи и се използват предимствата да се
вземе решение и предприеме действие, което да доведе до силата или властта.
За да се реализират предимствата от информацията в Интранет трябва да се
премахне тази защитеност на отделните служители. Много и важно

информацията да се представя, съхранява и извлича във формат подходящ за
потребителите й;
•

Редактиране и цензурирене. Важни за организацията са и въпросите, свързани с
редактирането и цензурата на информацията, която се публикува. Трябва ли да
оторизират специални служители или всеки отговаря за своите документи?
Отговорите на подобни въпроси зависят от организационната култура на хората
в организацията. Двата крайни случая са пълна цензура или пълна свобода и
предоставяне на служителите да преценят каква конкретно им е необходимо за
конкретния проблем, по който работят;

•

Информационна политика. Съвременните отворени организации използват като
основен принцип достъпността до информацията за всички служители, като се
използват защитни механизми за неоторизиран достъп.
3. Организационна култура. Най-големите проблеми възникват от човешката част
на всяка система и Интранет не е изключение. Трябва да се отбележи, че
съществува припокриване между проблемите за информацията и проблемите за
организационната култура. Най-често се използват следните характеристики за
отразяване на последната:

•

Достъп до технологията и информацията. Основната цел за изграждане на
Интранет е да осигурим достъп на всички членове на колектива до
информацията чрез най-добро съотношение цена/ефективност. Тази цел изисква
и промяна в представянето и достъпа на информацията, така че всеки
потребител в организацията да има достъп до нея и да я разбира и ползва. В
повечето случаи до сега, информацията се концентрираше в определени
“мощни” ръце, предопределени от йерархичното и структуриране и права за
достъп.

•

Политика. Наличието или отсъствието на организационна политика могат да
бъдат основният въпрос и пречка за ефективното използване на Интранет. Тук се
включва набор от политики, не само свързани с информацията. Те се основават
на разбирането, че информацията трябва да бъде свободно достъпна при
отчитане на изискванията за сигурност и защита на данните. Подобно решение е
много трудна стъпка за повечето организации, но тя трябва да се направи, ако
искаме да се приобщим към съвременното информационно общество.

•

Умения. Използването на Интранет за кооперирана работа изисква различни
умения и навици от работещите. Последните вече не са затруднени от
технологията и програмите за анализ и интерпретиране на информацията.
Променен е основният въпрос от “Как да получа достатъчно информация на
която да се основава решението ми?” на “Как най-добре да анализирам,
интерпретирам и обработя информацията за да мога да взема най-доброто
решение?”.

•

Алтернативи за работа. Ефективната Интранет система позволява да се
разпределя и използва информацията независимо от времето и мястото. Това
ще доведе до много промени и в организационната култура.
Основно предназначение на ИНТРАНЕТ в организацията е представяне на
документи и литературни източници, съгласуване на правила за работа,
съвместно изпълнение на проекти вътре във фирмите и маркетинг на продуктите
и услугите.
Добре проектираната ИНТРАНЕТ система може да съвмести предимствата на
вътрешната за организацията мрежова система с ИНТЕРНЕТ. Ако системата е
планирана внимателно преди да се започне с инсталиране и ако специалистите
са добре подготвени, Интранет може да стане един от най-мощните инструменти
в съвременния бизнес. Чрез нея цялата информация може да се организира и
направи достъпна до всички членове на организацията, като се отчитат
въпросите за сигурност и защита на информацията. Тя може да стане
универсалното приложение, при което потребителите използват само една
клиентка програма - стандартен Web браузър и намират информацията, която им
е необходима.

Заключение
1

"Would you tell me, please, which way I ought to go...?"
"That depends a good deal on where you want to get to," said the Cat.
"I don't much care where....." said Alice.
"Then it doesn't matter which way you go," said the Cat.
Alice's Adventures in Wonderland, by Lewis Carroll

Разгледаните в учебника въпроси засягат все още началната фаза на
разработване, използване и разбиране на групуер технологиите и системите. В
момента има много голяма активност в това направление. Провеждат се научни
изследвания и практически експерименти, адаптират се съществуващи системи и
за да се застраховаме мажем да подчертаем, че все още групуера е ново
направление. Съществуват значителна част от системите, които не променят
фундаментално начина на работа в екипите. Те се концентрират в
усъвършенстване на начина на работа на групите от миналото.
Бъдещето принадлежи на групуер системите за 21 век. Съществуват много
мотиви и възможности за преминаване от индивидуалното към груповата
парадигма. Мотивите се създават от световната, непрекъсната конкурираща се
икономика. Тя изисква решенията да се вземат по-бързо, по-често и в много посложни условия на околната среда. Тя налага увеличаване на конкуренцията и
необходимостта от комуникации и коопериране между членовете на екипите от
една страна и клиентите и партньорите от друга. Възможностите за промяна
също са много и различни. Фундаменталните промени в технологиите отразяват
нашите разбирания и представи за процесите. Възможност за промяна са
отворените ни разбирания за компютърните и комуникационни технологии.
Например чувството за “неограниченост” на процесора или паметта на
компютрите по отношение на бързодействие, размери, цена води до масовото
прилагане на персоналните компютри и работните станции. Евтините днешни
микрокомпютри достигат възможностите на вчерашните свръх компютри.
Възможностите и промените на телекомуникациите и компютърните мрежи са
също впечатляващи - по-високи скорости на предаване, по-голямо качество на
предаването, по-разнообразни, мултимедийни съобщения. Промените в
възможностите на софтуерните продукти като надеждност, съвместимост,
преносимост, спазване на стандарти създават възможности за много и
разнообразни нови приложения. Понятия като виртуална реалност, електронен
бизнес вече не учудват читателите и потребителите на информационните

технологии. Като се започне от мобилните телефони и се стигне до
съвременните информационни системи и Интернет се вижда как новите
технологии променят начина за осъществяване на бизнеса и комуникации между
производители, търговци и клиенти. Интернет, който започна като военна
компютърно мрежа, премина през академична научно изследователска мрежа и
стана глобална пазарна среда за разпределяне и размяна на информация,
създаде нов пазар, в който и информацията вече се разглежда като стока. Като
он-лайн услуга Интернет и услугите предлагани от мрежата навлязоха в
домовете на хората, в малките семейни офиси и офисите на фирмите и
предложха нови възможности за количествени и качествени промени.
Феномените Интернет, Интранет, групуер са резултат от едно нещо, но то не е
технологията, а съгласието. Съгласието между хората от цял свят да се
използват отворени стандарти, да се разрушават всякакви преградни стени при
извършване на бизнеса.
Все повече и повече компютърни приложения стават интерактивни.
Потребителите все по-често преминават от търсене в Интернет към изпълнение
на задачите си и от навигация към работа по изграждане на виртуални офиси и
магазини. В скоро време приложенията за работа в мрежата ще се разработват
не само от компютърните фирми. Всяка фирма, която има мрежови ресурси ще
се стреми да ги направи достъпни до своите клиенти. Това е лесно да си го
представим, но не е така лесно за реализация. Необходими са два фактора:
• промяна в начина за извършване на бизнеса в организацията;
• използване на съвременните технологии.
Разбира се предимствата в технологията са съществени за да се осъществят
промените в днешния мрежов свят. Но трудният фактор е осъществяването
фундаментални промени в начина за извършване на бизнеса. Ако милиони или
милиарди желаещи да се учат потърсят достъп до университетите за да се учат,
то университетите трябва да променят начина, по който ще ги обучават. Ако
всички работещи в организацията реално използват Интернет, то организацията
трябва също да промени начина, по който върши бизнеса си. Тези промени не са
съизмерими с навлизането на компютрите в организациите или изграждането на
локални мрежи. Промените не могат да се открият изолирано в научно
изследователските лаборатории на фирмите, те трябва да дискутират с
клиентите, да се отчита влиянието на конкурентите и динамиката на пазарите.
Решенията на тези промени не отговарят на технологични въпросите като “Какъв
хардуер използвате?”, “С коя операционна система работите?” или “Кой групуер
продукт предпочитате?”. Те започват с въпроса “В кой бизнес сте?” или “Какви
процеси или проблеми ви поддържа будни през нощта?”.

В съвременното кибернетично пространство бизнесът ще осигуряват
безпрецедентни възможности, а потребителите сами ще избират доставчиците
на стоки и услуги. През 21 век времето и пространството няма да са ограничение
за кооперирането на хората в различни групи и организации за да постигат
бизнес целите си.

Приложения
Приложение Речник на основните термини

Приложение Речник на основните термини

А. Българо-английски тълковен речник
•

Агент, посредник (agent) - част от системата за достъп в клиент/сървър
модела, която подготвя и обменя информацията с клиентската или
сървърната приложна програма.

•

Адаптивна система (Adaptive system) - система, която може да се
приспособява към изменението на вътрешните и външните, по отношение
на системата, условия

•

Алгоритъм (Algorithm) - предписание, набор от точно определени правила
или инструкции, както и реда за тяхното прилагане за решаване на дадена
задача.

•

Алтернатива (Alternative) - наложителна необходимост да се избере само
една от няколко взаимно изключващи се възможности.

•

Алтернативи (alternatives) - списък от обекти (проекти, работещи,
продукти) които се оценяват чрез използване на списък от предварително
избрани критерии;

•

База от данни (database) - съвкупност от файлове, които съдържат
информация за взаимно свързани обекти, които са създадени и
организирани чрез система за управление на бази от данни.

•

База от знания (Knowledge base) - съвкупност от проблемно ориентиране
знания, която съдържа факти, закономерности и евристики за
проблемната област. Базата от знания позволява ефективното им

използване, като включва и връзки между отделните елементи на
знанията.
•

Безплатен софтуер (Freeware) - софтуер, които е достъпен свободно и
може да се копира и използва безплатно.

•

Бизнес сдружения (Business alliances) - различни форми на коопериране
на повече бизнес партньори.

•

Бизнес функции (Business functions) - определят се от функционалните
области като счетоводство, финанси, производство и маркетинг.

•

Браузър (browser) - клиентска програма, която дава възможност за достъп
до много от услугите в Интернет.

•

Виртуален екип (Virtual team) - екип, който се формиран от експерти,
когато се наложи за решаване на конкретна задача, без да е необходимо
те да напускат основната си месторабота и да се събират на едно
географско място или по едно и също време.

•

Виртуална организация (Virtual organization) - организация, която е
изградена на принципите та работа на разстояние, в която централния
офис е много малък и повечето от работещите са отдалечени.
Изграждането на подобна организация е възможно при използване на
предимствата на комуникационните и групуер технологии.

•

Възвръщаемост на инвестициите (ROI, Return of investment) - това е
процентът на възвръщаемост на направените инвестиции. Той е 179% за
групуер системите.

•

Гражданин на мрежата (Netizen, NETwork cytiZEN) - потребител на
Интернет.

•

Графичен потребителски интерфейс (GUI, Graphical User Interface) потребителски интерфейс между компютъра и човека, които се базира на
графика - стилизирани изображения (икони) и позиции от менюта вместо
да се пишат команди.

•

Група (Group) - съвкупност от двама или повече човека, които си
взаимодействат, и които споделят общи цели и форми на социално
управление.

•

Групова задружност (Group cohesion) - степента в която членовете на
групата са готови да преследват груповите интереси, като се
противопоставят на индивидуалните.

•

Групови норми (Group norms) - правилата, които независимо дали са

формални или неформални, направляват действията на групата.
•

Групово съгласие (Group conformity) - степента до която поведението на
групата е сходно.

•

Групово участие (Group participation) - нивото до което вземането на
решение се поделя между членовете на групата.

•

Групуер (Groupware) - категория от софтуерни и хардуерни продукти,
които активно помагат на хората да работят в групи по-ефективно.
Обикновено

подпомага

комуникациите,

координациите

и

сътрудничеството в групите.
•

Делфи (Delphi) - качествен метод за прогнозиране, при който се използва
строга процедура за обмен на мнения, за обработка на статистически
материали, за корекция на експертни оценки след всеки цикъл на
обработката. Целта на метода е да се получи надеждна информация в
условията на липса на достатъчно данни.

•

Дефиниране на проблем (Problem definition) - прецизно формулиране на
даден подлежащ за решаване проблем, като се осигурява пълнота и
яснота при дефиниране с цел улесняване на анализа и решаването на
задачата.

•

Джава (Java) - език за програмиране на разнообразни задачи в Интернет,
които може да се интерпретира (изпълнява) от различни операционни
системи и браузъри.

•

Домейн, област, зона (domain) - описание на отделен компютър или
компютри на цяла организация, което се използва за идентифицирането
им. За получаване на електронна поща е необходимо регистриране на
домейн.

•

Доставчик

на

Интернет

услуги

(ISP,

Internet

Service

Provider)

-

организация, която осигурява достъп до Интернет и предлаганите в
мрежата услуги.
•

Достъп (access) - осъществяване на активна връзка с компютърна система
или мрежа.

•

Език за маркиране на връзките в хипертекст (HTML, Hyper Text Markup
Language)

-

стандарт

за

създаване

на

хипертекст

документи

и

дефиниране на връзките между тях..
•

Електронен обмен на данни (EDI, Electronic Data Interchange) - метод за
електронен

обмен

на

бизнес

документи,

които

се

прилага

в

администрацията, търговията и транспорта.
•

Електронна магистрала (Electronic highway) - фигуративно описание на
маршрути за предаване на информация чрез компютърните мрежи.

•

Електронна поща (Electronic mail, email) - приложна компютърна система
за обмен на информация чрез компютърните мрежи.

•

Икони (Icons) - графични символи на функции, които могат да се
изпълняват от компютъра в процеса на взаимодействието с потребителя.

•

Име (идентификатор) за включване към системата (Login Name, user
name, user identificator) - име, чрез което се идентифицира компютърен
потребител.

•

Иновации на процесите (Process innovation) - подход за ре-инженеринг на
бизнес процесите, които променя радикално процесите чрез иновационни
методи.

•

Интернет (Internet) - най-голямата световна компютърна мрежа от мрежи.
Осигурява услуги за представяне и търсене на информация във всичките
и форми. Към нея са включени милиони сървъри потребители.

•

Интерфейс (Interface) - правила за взаимодействие между разнородни
системи. Връзка между две устройства, между потребител и приложна
програма или между две приложни програми.

•

Йерархичен мениджмънт (Hierarchical management) - традиционен начин
на управление, които доминира през последните години. Той включва
няколко нива на йерархия между ръководителите и изпълнителите.

•

Клиент, клиентска приложна програма (client) - компютърна система или
приложна програма, която изисква услуга от друга система (сървър), която
се намира на произволно място в мрежата.

•

Компютърна мрежа (compиter network) - група от компютри, които са
свързани с комуникационни канали и могат да обменят информация
помежду си.

•

Комуникация (Communication) - процеси, които осигуряват обмен на
информация във всичките и форми на представяне.

•

Конверсия, промяна (Conversion) - процес на промяна от стара система
към нова система.

•

Кооперирана работа на екипи (Cooperative processing teams) - два или
повече географски разпределени екипа, които използват компютърни

технологии за изпълнение на обща задача.
•

Координация (Coordination) - процеси, които подпомагат управлението,
координирането на бизнес процесите.

•

Криптиране, кодиране, шифриране (Encryption) - използване на специален
алгоритъм за обработване на данните по начин, които гарантира тяхната
сигурност и възможност за дешифриране само от техния получател.

•

Критични фактори за успеха (CSF, Critical success factors) - няколко неща,
които трябва да се изпълнят добре, за да се осигури успеха или
оцеляването на организацията или задачата.

•

Кутия за електронна поща (mailbox) - област от твърдия диск на сървъра
за електронна поща, където се съхранява пощата на даден потребител.

•

Линейна организация (Line organization) - форма на организация, която се
характеризира с проста йерархична структура, в която всички длъжности
са свързани с непосредствено управление.

•

Локална мрежа (LAN, Local Area Network) - компютърна мрежа, която се
характеризира с висока скорост на обмен на информацията, голяма
надеждност на работа и ограничено разстояние. Обикновено се разполага
в една или няколко сгради.

•

Матрична организация (Matrix organization) - форма на организация, която
съчетава линейната структура със звена, които обединяват различни
дейности от други звена. Обикновено тя се използва при проектна,
продуктова или географска организация на работата.

•

Моделиране на процесите (Process modeling) - използване на формална
методология за моделиране на бизнес процесите. Това е първият етап от
ре-инженеринга на бизнес процесите.

•

Мозъчна атака (Brainstorming) - техника, която се използва при първите
стъпки за решаване на проблем. Тя позволява неограничено генериране
на идеи (няма грешни идеи), които след това се категоризират и оценяват.

•

Мрежов етекет (Netiquette, NETwork etiQUETTE) - подходущо поведение в
мрежата, при използване на услугите на Интернет.

•

Мултимедия (Multimedia) - документи, в които информацията е
представена в различни форма като текст, таблици, графика, аудио и
видео).

•

Наемане на информационни технологии (IT outsourcing) - наемане на
външни производители за създаване, поддържане или ре-организиране

на архитектурата на информационните технологии или информационната
система.
•

Начална страница, титулна страница (Home page) - документ, което се
използва като начална страница за WWW сървър. Обикновено в него се
представя

информация

за

съдържанието

и

организацията

на

информацията.
•

Огнеупорна, преградна стена (Firewall) - компютър зареден със специален
софтуер, които може да отделя пакетите с информация между отделните
мрежи към които е свързан. По този начин се осъществява защита на
вътрешна за организацията информация.

•

Он-лайн, интерактивен, диалогов (On-line) - състояние на работа, когато
потребител с компютър обменя данни или е включен към мрежа.

•

Организационен климат (Organizational climate) - общото чувство, които
имат членовете на организацията и оценката, която те дават на общото
състояние на организацията им.

•

Организационна култура (Organizational culture) споделените вярвания и
разбиране, които членовете на организацията имат за нея и които са
придобити в социалния процес на организацията.

•

Организация, която е ориентирана към клиентите си (Customer-oriented
organization) - организация, за която клиентите са приоритет номер едно;
за която всичко останало се определя от клиентите.

•

Отворена система (Open System) - компютърна или мрежова система,
която позволява съвместна работа между различни платформи
(архитектури) и създава възможност за разширяване и преминаване към
друга среда.

•

Оторизиране, разрешение (authorization) - предоставяне на право на
достъп на потребител до ресурс на компютърна система или мрежа.

•

Оф-лайн (off-line) - състояние на работа, когато потребител с компютър не
обменя данни или не е включен към мрежа.

•

Парадигма (Paradigm) - философия, модел или пример от средата и
методологията, по който се разработват или работят програмните
продукти.

•

Парола (Password) - уникален символен низ (стринг), който идентифицира
отделен оторизиран потребител на компютърна система или мрежа.

•

Пилотен проект (Pilot project) - малък проект, който се изпълнява за да се

провери дали дадена нова технология е подходяща за внедряване.
Обикновено той има за цел да покаже предимствата от новата технология
и се прилага от интусиазти и при голямо сътрудничество между
участниците.
•

Прехвърляне, копиране (download) - прехвърляне на файлове с данни или
програми от отдалечен компютър, с който е установена връзка в собствен
компютър.

•

Преход към мрежова среда (Downsizing) - популярна тенденция в бизнеса,
която се характеризира с преход от използване на мощни компютри към
по-ефективните по отношение на цената мрежови компютри.

•

Приложна програма, приложение (application)

- софтуер,

който е

разработен за решаване на конкретна задача на потребителя.
•

Програмни средства (tool, software tool) - GroиpSystems V програмни
приложения, които се използват за извършване и постигане на
специфични цели;

•

Проектиране на груповата работа (Groupwork design) - създаване на
процедури и правила за поддържане на процесите за анализ на работата
в групи.

•

Протокол

(Protocol)

-

правила

и

формати

от

данни,

които

са

предназначени за взаимодействие между разнородни системи.
•

Работен поток (Workflow) - потокът от документи и информация, които са
необходими за осъществяване на даден процес.

•

Работещи със знание (Knowledge workers) - хората, за които знанието е
съществена част от работата и отговорностите, които изпълняват.

•

Разпределена обработка (distributed processing) - компютърна система, в
която обработката на информацията се извършва в няколко отделни
компютъра, които са свързани в компютърна мрежа.

•

Ръководител (Leader) - личност в групата, която упражнява най-силно
влияние, което може да бъде в резултат на власт от заеманата позиция, в
резултат на умения или комбинация от двете.

•

Ръководител на групата (group leader) - лицето, отговорно за провеждане
на заседанието. Той определя участниците, целите на срещата и
стратегиите за постигането им по време на планирането й, както и помага
на ръководителя на заседанието да изберат подходящите програмни
средства;

•

Ръководство (Leadership) - възможността да се влияе на другите в
групата, без да се заплашват или наказват.

•

Самообучаваща се система (Self-learning system) - възможността дадена
система да подобрява сама качеството на функционирането си в
съответствие със зададен критерий.

•

Синергия (synergy) - кооперирана, съвместна работа на членовете на
екипа, така че общият ефект от работата им да е по-голям от сумата на
отделните дейности, ако те се изпълняват индивидуално.

•

Система за подпомагане на вземането на решения (DSS, Decision Support
System) - компютърна информационна система за съставяне на модели и
данни при опити за решаване на неструктурни проблеми със
заключителното участие на потребителя.

•

Среща, заседание (meeting) - събиране на група от специалисти, която
трябва да постигне една или повече цели. Заседанието включва една или
повече дейности в зависимост от целите на групата;

•

Стадно мислене (Groupthink) - ситуация при която участниците в групата
мислят еднотипно и не толерират новите идеи.

•

Сътрудничество (Collaboration) - начин на работа, при който двама или
повече човека, екипа или организации, работят съвместно върху една или
повече задачи.

•

Точка на продаване (POS, Point of Sale) - устройства, които се инсталират
при търговците на дребно за въвеждане на информацията на мястото,
където се извършва транзакцията.

•

Упълномощаване на екипите (Empowering teams) - процес на пренасяне
на вземането на решение към по-ниските нива, като по този начин се
вземат по-бързи и точни решения и се осигурява по-добро обслужване на
клиентите. Групуерът е технология, която осигурява информация и
инструменти за постигане на реализиране на този процес.

•

Участник (participant) - лице, участващо в заседанието, чийто знания ще
помогнат да се постигнат целта/целите, поставени от ръководителя на
групата.

•

Файлов сървър (File server) - мрежов компютър, който се използва за
съхраняване на общи файлове, които са достъпни до клиентските
програми.

•

Фъсилитейтор, ръководител на заседание (session leader, facilitator) -

лицето, което посредничи при провеждане на заседанието и използването
на програмните средства, които са необходими за постигане на целите.
Той е отговорен също така и за планирането на дейностите;
•

Хакер (Hacker) - лице, което прониква неоторизирано в компютърна
система или мрежа.

•

Хипермедиа (Hypermedia) - комбинация от хипертекст и мултимедия, при
което различните форми на представяне на информацията в компютъра
(текст, аудио, видео, графика) са свързани така, че потребителят лесно
може да преминава от една към друга.

•

Хипертекст (Hypertext) - документи, които съдържат връзки по отбелязани,
маркирани думи или изрази към други документи, независимо от
местоположението на последните. При активиране на една връзка се
предизвиква автоматично показване на другия документ.

•

Хост компютър (Host computer) - Централен или управляващ компютър в
мрежа, който осигурява услуги за други компютри, свързани в мрежата.

•

Често задавани въпроси (FAQ, Frequently Asked Questions) - Стандартно
наименование на често задаваните въпроси и техните отговори в
приложенията

на

компютърните

мрежи.

Чрез

тях

се

избягва

многократното повторение и обсъждане на едни и същи въпроси и се
позволява на новите членове бързо да се ориентират и навлязат в
разглеждания проблем.
•

Честотна лента (bandwidth) - мярка за количеството информация, която
може да се предаде за определен период от време при използване на
конкретен носител.

