ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در
راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻐﺮات اﺧﯿﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﻦ اﻟﻮپ،
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻮﮐﯿﺎ ،از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮی ﺳﻤﺘﯽ را در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻋﻬﺪه دار
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﻮپ ،ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ از ﺳﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﻧﺪ .ﻏﻮل ﻗﺪﯾﻤﯽ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺮای ﺳﺎل

ﺟﺪﯾﺪ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ را در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزد؛ ﺗﻐﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ در ذﻫﻦ دارد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در راﺳﺘﺎی ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی اﻓﮑﺎر ﺧﻮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻻﯾﻞ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻧﺎﻣﻪ ای را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺪ.
از :ﺳﺎﺗﯿﺎن ﻧﺎدﻻ
ﺑﻪ :ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺗﺎرﯾﺦ ۱۷ :ژون۲۰۱۵ ،
ﻣﻮﺿﻮع :ﻫﻢ ﺗﺮاز ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﺳﺘﺮاﺗﮋی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﺗﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﻫﻢ ﺗﺮاز ﮐﺮدن اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ دﻫﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ام ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺮه
زﻣﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ و ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﻠﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺟﺎی داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﺑﺮﻫﺎ را در اﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﻪ ﻫﺪف ﺿﺮوری اﺳﺖ:
ﺗﻌﺮﯾﻒ دوﺑﺎره ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺑﻬﺮه وری
ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺑﺮی
اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻏﻨﯽ ﺗﺮ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺮای ﻫﻢ ﺗﺮاز ﮐﺮدن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ دارﯾﻢ ،ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را
ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﺳﻪ
ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدم ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋی

ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ ،ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﺮ از اﻣﺮوز اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد:

♦ ﺗﺮی ﻣﺎﯾﺮﺳﻦ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﯿﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮔﺮوه وﯾﻨﺪوز و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ« را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﯿﻢ  Windows and Devices Groupﯾﺎ ﻫﻤﺎن  ،WDGدر راﺳﺘﺎی ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ای ﻏﻨﯽ ﺗﺮ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﻨﺪوز ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ

ﮐﺮد.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ﻗﺪرت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮔﺮوه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ و ﮔﺮوه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺑﺎ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻧﻮآوری ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﻨﺪوز ،ﮐﻤﮏ ﮔﯿﺮد.
 WDGﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ وﯾﻨﺪوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻓﺲ ،ﻫﻮﻟﻮﻟﻨﺰ ،ﻟﻮﻣﯿﺎ،

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻨﺪ و اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ را ﻋﻬﺪه دارد اﺳﺖ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ
اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز ،ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﻢ.
♦ اﺳﮑﺎت ﮔﻮدری ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﯿﻢ  Cloud and Enterpriseﯾﺎ  C+Eاداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﯾﻦ
ﺗﯿﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺑﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﺮ روی ﻫﺮ
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﺗﯿﻢ  C+Eﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ای را ﻓﺮاﻫﻢ آورد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ،اﯾﺠﺎد
اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت »ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی« و »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن«
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺮوه  C+Eاﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه  C+Eﺑﺎ ﺗﯿﻢ  ASGﻫﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ
را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻤﮑﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﯿﻢ.

♦ ﮐﯿﻮ ﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ) (ASGاداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ دارد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮ روی
اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دوﺑﺎره از ﺑﻬﺮه وری ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ASG .ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎﻻﺗﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری
ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
———
ﺗﻐﺮاﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﻦ اﻟﻮپ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ در  MDGﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻤﮑﻦ از
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ اراﺋﻪ دﻫﺪ .او ﻫﻤﻮاره ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی اراﺋﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ راه ﻧﯿﺰ از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدم ،ﻣﻦ و اﺳﺘﻔﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی او از ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎﺑﺖ از دﺳﺖ دادن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮی

اﻓﺴﻮس ﻣﯽ ﺧﻮرم و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ از ﮐﺎر ﺑﻌﺪی او ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮم.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﻮپ ،ﮐﺮﯾﻞ ﺗﺎﺗﺎرﯾﻨﻮف ﻧﯿﺰ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ

ﮐﺮﯾﻞ ،واﺣﺪ  Dynamicsﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و اﻓﻘﯽ ﺟﺎه
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ را در ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﺮﯾﻞ و ﺗﯿﻤﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی  CRMو  ERPﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﺎ آوردن

واﺣﺪ  Dynamicsﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻢ.
ﻣﻦ از ﮐﺮﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﺮ را دارم ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ واﺣﺪ  Dynamicsرا ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
و ﺗﯿﻤﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد.
ﭘﺲ از  ۲۵ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ارﯾﮏ رودر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺗﺎزه ای را آﻏﺎز
ﮐﻨﺪ .ارﯾﮏ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺗﺠﺎرت » ﺳﺮور و
اﺑﺰارﻫﺎ« را راه اﻧﺪازی ﮐﺮد ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و اﺧﯿﺮا ﻧﯿﺰ در
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ .ﻣﻦ ﻋﻤﯿﻘﺎ دﻟﻢ ﺑﺮای ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ارﯾﮏ ﺗﻨﮓ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .او ذﮐﺎوت ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﻣﻮر ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﺎری داﺷﺖ و از ﻫﻮش ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﺮده از او ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﺎرک ﭘﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺎرک در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی آﻣﺎرﯾﺶ ،ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﻢ .ﻣﺎرک ﺑﻪ

ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ را در ﻣﺴﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﻢ و اﮐﻨﻮن ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ از او ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺸﻮرت ﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اش ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﻦ ،ارﯾﮏ ،ﮐﺮﯾﻞ و ﻣﺎرک ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ داﺷﺘﻢ و اﺣﺘﺮام ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از آن
ﻫﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻢ.
ﻣﻦ روی ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری
ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
رﻗﺒﺎ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮآوری ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻗﺪرت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در ﯾﮏ راﺳﺘﺎ ﻗﺮار داده اﯾﻢ ،ﺗﺎ اﻫﺪاﻓﯽ ﯾﮑﺴﺎن
را در ﭘﯿﺶ روی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ -ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﯿﻢ
ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ -از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺘﯽ واﺣﺪ
ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻢ.
ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﺮاز ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ

اﯾﺪه آل را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻋﺎﺷﻘﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﻫﺴﺘﻢ.

ﺳﺎﺗﯿﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

