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 بیشــتر افــراد مفهــوم «جــادو» را بــه عنــوان اجــرای روی صحنــه نمایش در نظر می گیرند. اما جادو 
مــی توانــد نتیجــه اســتفاده بجــا و بــا اهــداف مناســب از فنــاوری هــای دیجیتــال باشــد! بــرای مثــال،  
نــوع متفاوتــی از تجربــه حضــور در یــک رســتوران را تصــور کنید. وارد رســتوران می شــوید،  از طریق 
یــک دســتگاه ســفارش خــود را ثبــت کــرده، ســپس مــکان مــورد نظــر خــود را بــرای نشســتن 
انتخــاب مــی کنیــد و کمــی بعــد (البتــه اگــر ایــن اقــدام را جادویــی تصــور کنیــم)، پیشــخدمت در 
میــز انتخابــی شــما نزدتــان مــی آیــد و بــا گفتــن نامتــان، توجه شــما را جلب می کنــد و یا اینکه قصد 
داریــد خریــدی ضــروری انجــام دهیــد و تمــام فراینــد خریــد از طریــق فقــط یــک ضربــه بــر روی مــچ 
شــما اتفــاق مــی افتــد. درحالی کــه ایــن تجــارب، تــکان دادن خیالــی یــک چــوب جــادو را تداعــی         
مــی کنــد، کامــالً واقعــی هســتند. مطالعــه مــوردی حاضــر، داســتان تحــول دیزنــی، شــرکت فعــال در 

صنعت سرگرمی را روایت می کند.

http://ebooks.capgemini-consulting.com/dm/Disney.pdf
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بیشــتر افــراد مفهــوم «جــادو» را بــه عنــوان اجــرای روی 
صحنــه نمایــش در نظــر می گیرنــد. امــا جــادو می توانــد 
از         مناســب  اهــداف  بــا  و  بجــا  اســتفاده  نتیجــه 
نــوع  مثــال،   بــرای  باشــد!  دیجیتــال  فناوری هــای 
متفاوتــی از تجربــه حضــور در یــک رســتوران را تصــور 
کنیــد. وارد رســتوران می شــوید،  از طریــق یــک دســتگاه 
ســفارش خــود را ثبــت کــرده، ســپس مــکان مــورد نظــر 
خــود را بــرای نشســتن انتخــاب می کنیــد و کمــی بعــد 
کنیــم)،  تصــور  جادویــی  را  اقــدام  ایــن  اگــر  (البتــه 
پیشــخدمت در میــز انتخابــی شــما نزدتــان می آیــد و بــا 
گفتــن نامتــان، توجــه شــما را جلــب می کنــد و یــا اینکــه 
تمــام  و  دهیــد  انجــام  ضــروری  خریــدی  داریــد  قصــد 
فراینــد خریــد از طریــق فقــط یــک ضربــه بــر روی مــچ 
شــما اتفــاق می افتــد. درحالی کــه ایــن تجــارب، تــکان 
دادن خیالــی یــک چــوب جــادو را تداعــی می کنــد، کامــالً 
از  حقیقــی  نمونه هــای  مــوارد  ایــن  هســتند.  واقعــی 
ــی،  ــده و دیزن ــا مچ بنــد ممکــن گردی چیــزی اســت کــه ب
شــرکتی فعــال در صنعــت ســرگرمی و باســابقه بیــش از 
٩٠ ســال، بــرای شــهربازی های مشــهورش معرفــی کــرده 
صنعــت  در  ویــژه ای  جایــگاه  فنــاوری  امــروزه  اســت. 
مدیر عامــل  ایگــر»،  «بــاب  اســت.  یافتــه  ســرگرمی 
«فنــاوری،      می گویــد:  دیزنــی  والــت   شــرکت 
محدودیت هــای خالقیــت را از بیــن بــرده و امکانــات 
کــرده  متحــول  را  افــراد  فراغــت  اوقــات  و  ســرگرمی 

است». 

فناورى، محدودیت هاى 
خالقیت را از بین برده و 

امکانات سرگرمى و اوقات 
فراغت افراد را متحول کرده 

است.
باب ایگر

 مدیرعامل والت دیزنى

از  یکــی  تنهــا  بــازی،  تجربــه مشــتریان، در شــهر های 
اقدامــات جادویــی  به واســطه  کــه  اســت  نمونه هایــی 
دیزنــی در اســتفاده از فناوری هــای دیجیتــال متحــول 
شــده اســت. اســتودیو والــت دیزنــی اخیــراً محصولــی را 
بــا عنــوان «نمایــش فیلم هــا در هرجــا» معرفــی کــرده 
فیلم هــای  می دهــد،  اجــازه  مشــتریان  بــه  کــه  اســت 
مختلــف  دســتگاه های  طریــق  از  را  نظرشــان  مــورد 
جســتجو، خریــداری و تماشــا کننــد. ایــن اپلیکیشــن 
دیجیتــال  به صــورت  تــا  می دهــد  اجــازه  کاربــران  بــه 
تعــدادی از فیلم هایــی کــه قبــالً خریــداری کرده انــد را 
گزینــش کننــد و به صــورت یــک مجموعــه در اختیــار 
داشــته باشــند. همچنیــن ایــن امــکان را بــرای والدیــن 
فراهــم می کنــد تــا بــر محتــوای مــورد اســتفاده کــودکان 

خود نظارت نمایند.



گروه تحول دیجیتال ©٢

بــا  را  جدیــدی  بــازی  نیــز  ویدئویــی  بازی هــای  واحــد 
عنــوان «اینفینیتــی» راه انــدازی کــرده اســت، کــه بــه 
تــا شــخصیت های محبــوب  بازیکنــان اجــازه می دهــد 
پویا نمایــی  (شــرکت  پیکســار  و  دیزنــی  شــرکت 
بــازی  یــک  و  کــرده  ترکیــب  یکدیگــر  بــا  را  آمریکایــی) 
ویدئویــی ماجراجویانــه ســاخته شــده توســط خــود را 
از  بیــش  آن  ســاخت  کــه  بــازی  ایــن  کننــد.  تجربــه 
١٠٠ میلیــون دالر هزینــه داشــته اســت، در پایــان ســال
ــازی پرفــروش در آمریــکا  ٢٠١٣ بــه عنــوان یکــی از ١٠ ب
شــناخته شــد و بیــش از ٣ میلیــون نســخه از آن در 

سراسر جهان به فروش رفت.

دیزنــی  کلــی  اســتراتژی  نمایانگــر  مزبــور،  نمونه هــای 
اســت. دیزنــی همــواره از فناوری هــای دیجیتــال بــرای 
جــذب، ایجــاد ســرگرمی و تعامــل بــا مشــتریانش در 
ســرگرمی،    اســتودیو های  و  شــهربازی ها  سراســر 
پلتفرم هــای رســانه  تعاملــی و فروشــگاه های فیزیکــی 

خود استفاده می کند.

ایــن رویکــرد، نیازمنــد تــالش و مشــارکتی قابــل توجــه 
اســت کــه از بینشــی صحیــح و پایــدار در ســطوح بــاالی 
مدیریتــی نشــأت گرفتــه، همــراه بــا ســرمایه گذاری های 
هدفمنــد و قابــل توجــه در فنــاوری بــوده اســت. طبــق 
اســتراتژی  دیزنــی،  مدیرعامــل  ایگــر»  «بــاب  گفتــه 
شــرکت مبتنــی بــر ســه رکــن اساســی اســت: نخســت، 
و  محتــوا  ایجــاد  بــرای  ســرمایه  حداکثــر  تخصیــص 
و  فنــاوری  پذیــرش  دوم،  بــاال،  باکیفیــت  تجــارب 
کیفیــت  بهبــود  بــرای  آن  از  پیشــرو  اســتفاده 
و  مشــتریان  تجربــه  درنتیجــه  و  دیزنــی  محصــوالت 
بــه  بیشــتر  چــه  هــر  شــدن  نزدیــک  درنهایــت، 
مشــتریان، از طریــق تبدیــل گشــتن بــه شــرکتی کارآمــد 

و بهره ور.

دیزنى همواره از فناورى هاى 
دیجیتال براى جذب، ایجاد 

سرگرمى و تعامل با 
مشتریانش در سراسر     
شهربازى ها و استودیوهاى 
سرگرمى، پلتفرم هاى رسانه 

تعاملى و فروشگاه هاى فیزیکى 
خود استفاده مى کند.
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اســت،  داده شــده  نشــان   ١ شــکل  در  کــه  همان طــور 
رویکــرد فناورانــه دیزنــی مبتنــی بــر چهــار هــدف عمــده 
شــامل، «تحــول تجربــه مشــتریان»، «ایجــاد بهــره وری 
در فرایند هــای عملیاتــی»، «شخصی ســازی بــا اســتفاده 
بــا  تعامــل  «بهبــود  و  متصل به هــم»  محصــوالت  از 
بــا آن هــا»    ارتباطــی  کانال هــای  مشــتریان در سراســر 

می باشد. 

درک  و  شــناخت  به منظــور  داده کاوی  از  دیزنــی 
اســتفاده  ترجیحــات مشــتریان  و  رفتارهــای گذشــته 
نــوع  تعییــن  بــرای  پیش بینــی،  مدل هــای  می کنــد. 
بســته های مرجــح میهمانــان بــرای تعطیــالت بــه کار 
تــا  می دهنــد  امــکان  شــرکت  بــه  و  گرفته شــده 
ــه  ــرای اســتفاده از هتل هــا ب پیشــنهادهای مناســبی ب
مــدل،  ایــن  از  بهره گیــری  دهــد.  ارائــه  مشــتریان 
کارشناســان مرکــز تمــاس دیزنــی را قــادر ســاخت تــا از 
میــان هتل هــای موجــود در فهرســت، پیشــنهادهایی 
بــه  کــه  ارائــه دهنــد  بــه خانواده هــا  پاییــن  باقیمــت 
افزایــش      را  مجــدد  خریدهــای  احتمــال  خــود،  ســهم 
بــر       مبتنــی  پــروژه  شــدن  عملیاتــی  بــا  می دهــد. 
تحلیل هــای داده ای در مرکــز تمــاس، در ســال نخســت، 

١٠ برابر هزینه های اولیه، درآمد ایجاد شد.

هم زمــان      تحلیــل  و  تجزیــه  از  اســتفاده  بــا  دیزنــی 
داده هــا در عملیــات روزانــه ، ســعی در بهبــود تجربــه 
مثــال، پیش بینــی  عنــوان  بــه  دارد.  خــود  مشــتریان 
بــازی  وســایل  از  اســتفاده  به منظــور  انتظــار  زمــان 
ایــن مــوارد اســت. سیســتم «گــذر  مختلــف یکــی از 
ســریع » دیزنــی، ایــن امــکان را بــرای مشــتریان فراهــم 
صف هــای  در  آن هــا  ایســتادن  از  تــا  اســت  کــرده 
طوالنــی، بــا انتخــاب زمــان مــورد نظــر خــود در بازه هــای 
بــدون  آن هــا  و  شــود  جلوگیــری  یک ســاعته،  زمانــی 
بــازی منتخــب خــود  از وســایل  معطلــی در صف هــا، 
اســتفاده کننــد. دیزنــی، همچنیــن بــرای افــرادی کــه در 
و  ســرگرمی  وســایل  از  اســتفاده  منظــم  صف هــای 
جاذبه هــای تفریحــی محبــوب در حــال انتظــار هســتند، 
زمــان  تــا  می کنــد  اســتفاده  پیش بینــی  مدل هــای  از 
بدیــن  شــود.  داده  نمایــش  مشــتریان  بــرای  انتظــار 
خصــوص  در  بــود  خواهنــد  قــادر  مشــتریان  ترتیــب، 
از     اســتفاده  و  ورود  عــدم  انتظــار،  صــف  بــه  ورود 

بلیت های «گذر سریع» تصمیم بگیرند. 

١

١ FastPass

افزایش بهره ورى 
عملیاتى 

با استفاده از رویکردى
داده محور

بهبود تجربه مشترى 

با استفاده از تجزیه و تحلیل 
داده ها

تعامل با مشتریان 

با استفاده از ابزارهاى دیجیتال 
در سراسر کانال ها

شخصى سازى

با استفاده از تجزیه و تحلیل 
داده ها

شکل1: اهرم هاى دیجیتال کلیدى ایجاد شده توسط دیزنى

استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها براى 
بهبود تجربه مشتریان

جادو کردن به وسیله
فناورى هاى دیجیتال
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مقیــاس عملیاتــی شــهربازی های دیزنــی بســیار وســیع 
و گســترده اســت. دیزنــی به صــورت هفتگــی حقــوق 
بیــش از ٨٠٫٠٠٠ نفــر از کارکنــان خــود را پرداخــت و 
«خــوان  می کنــد.  زمان بنــدی  را  نوبــت کاری   ٢٤٠٫٠٠٠
تحلیلگــر    و  تجــاری  هــوش  ارشــد  مدیــر  گوریچــو» 
کســب و کار دیزنــی می گویــد: «مــا بــه کارکنــان مناســب، 
در مــکان مناســب، در زمــان مناســب و بــه مشــتریان 
مناســب بــرای ارائــه خدمــات بــه آن هــا نیازمندیــم». 
اجــرای  و  تقاضــا  مــورد  فنــاوری  از  اســتفاده  از  پــس 
ــع انســانی       ــی در مدیریــت مناب صحیــح آن، دقــت دیزن

٢٠٪ بهبود پیدا کرد.

دیزنــی همچنیــن از تجزیه وتحلیــل داده هــا بــرای مؤثــر 
کــردن فرایند هــای داخلــی خــود اســتفاده کــرده اســت. 
مدیریــت  بــرای  پیش بینــی  مدل هــای  از  مثــال  بــرای 
اســتفاده  آن هــا  شست و شــوی  و  لباس هــا  موجــودی 
موجــودی  کفایــت  از   پیش بینــی  مدل هــای  گردیــد. 
لبــاس کارکنــان اطمینــان حاصــل می کنــد، درحالی کــه 
امــکان اطــالع از حداقــل موجــودی آن هــا و لباس هــای 

استفاده نشده در قفسه ها را نیز فراهم می نماید.

بهبــود  بــرای  بازدید کننــدگان  داده هــای  پــردازش 
تجربــه مشــتری،  تنهــا بخشــی از رویکــرد دیزنــی اســت. 
ابتــکار سیســتم جدیــد دیزنــی بــا عنــوان «مــای مجیــک 
پــالس» بــا ســرمایه گذاری میلیــارد دالری، ترکیبــی از               
ــل و یــک مچ بنــد اســت  وب ســایت، اپلیکیشــن موبای
بــرای بازدیدکننــدگان  ایــن امــکان را  کــه در مجمــوع 
فراهــم می کنــد تــا در شــهربازی های دیزنــی تجاربــی بــه

داشــته  شخصی سازی شــده  و  سفارشــی   صــورت 
باشــند. ایــن طــرح ابتــکاری، شــامل آمــوزش فنــاوری 
تجهیــز  کارکنــان،   از  نفــر   ٧٠٫٠٠٠ بــه  جدیــد 
قابلیــت  بــا  هتــل  اتاق هــای  درب   ٢٨٫٠٠٠ تعــداد 
خوانــش فرکانس هــای رادیویــی و نصــب اســکنر هایی 
در شــهربازی ها،  هتل هــا، فروشــگاه ها و دیگــر وســایل 

سرگرمی و تفریحی بوده است (شکل٢ را ببینید).

١

١

MyMagic+

استفاده از رویکردى داده محور براى 
بهره ورى عملیاتى

شخصى سازى با استفاده از محصوالت 
مرتبط به هم
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اقدام«جادویــی» دیزنــی بــا فراینــد رزرو شــهربازی های 
آن آغــاز می شــود، جایــی کــه بازدیدکننــدگان می تواننــد 
از طریــق وب ســایت و یــا  اپلیکیشــن های موبایــل کــه از 
هســتند،  دســترس  در  مختلــف  پلتفرم هــای  طریــق 
رزرو     هنگامی کــه  کننــد.  بلیت هــا  رزرو  بــه  اقــدام 
«مچ بنــد  یــک  بازدیدکننــدگان  می شــود،  انجــام 
ــی» دریافــت می کننــد (مچ بنــدی کــه چیپ هــای  جادوی
ــی  در آن تعبیــه شــده  تشــخیص فرکانس هــای رادیوی

است).

بــه  ورود  بــرای  بلیــت  یــک  هماننــد  مچ بنــد  ایــن 
بــرای  وســیله ای  هتــل،  اتــاق  درب  کلیــد  شــهربازی، 
یــک  عنــوان  بــه  و  فروشــگاه ها  از  بســیاری  از  خریــد 
می کنــد.  عمــل  مشــتریان  بــرای  ســریع  گــذر  بلیــت 
از  اســتفاده  بــا  همــراه  مچ بنــد  ایــن  از  اســتفاده 
و  یکپارچــه  تجربــه ای  موبایلــی،  اپلیکیشــن های 
هماهنــگ را بــرای بازدیدکننــدگان فراهــم می کنــد. بــا 
از  می تواننــد  مشــتریان  مچ بندهــا  ایــن  از  اســتفاده 
قبــل، بازدیــد خــود از تعــدادی از وســایل ســرگرمی و 
شــامل  کــه  کننــد،  هماهنــگ  را  تفریحــی  جاذبه هــای 
اســتفاده و بازدیــد از آن هــا و شــرکت در رویدادهایــی 
ماننــد مالقــات بــا شــخصیت های مشــهور، نمایش هــا و 
مراســم  آتش بــازی اســت. بــرای شخصی ســازی تجربــه 
مشــتریان، کارکنانــی کــه نقــش شــخصیت های مشــهور 
در     پنهــان  سنســورهای  طریــق  از  می کننــد،  بــازی  را 
روز  کــه  کودکانــی  بــه  شــخصاً  می تواننــد  مچ بندهــا، 

تولد  آن ها است، تبریک گویند.

ایــن مچ بند هــا، بخشــی از «سیســتم جدیــد مدیریــت 
را  مشــتریان  می تواننــد  کــه  هســتند  تعطیــالت» 
عادت هــای  و  دنبــال  شــهربازی ها  از  عبــور  هنــگام 
رونــد  بــه  بــردن  پــی  کننــد.  تحلیــل  را  آن هــا  خریــد 
تمایــالت و عادت هــای مشــتریان بــرای دیزنــی ارزش 
زیــادی دارد. بــه عنــوان مثــال، اطــالع از مــکان خریــد و 
دیزنــی  بــرای  را  امــکان  ایــن  شــده،  خریــداری  اقــالم 
فراهــم می کنــد تــا پیشــنهادهایی متناســب بــا منافــع 

و انتظارات مشتریان را به ایشان ارائه نماید.

١

٣

١٢

٤

Multi-channel ٢ Multi-platform ٣ MagicBand ٤ RFID

شکل2: «ماى مجیک پالس»، یک ابتکار تجربه دیجیتال چند کاناله  و چند پلتفرمى 

سیستم گذر سریع اپلیکیشن موبایل دیزنى

مچ بندهاى جادویى

رزرواسیون سریع و پیشرفته را 
ممکن مى کند

مچ بندهاى تشخیص فرکانس هاى رادیویى که 
درب اتاق هاى هتل را باز مى کنند و تجربیات 

شخصى سازى شده را به وجود مى آورند

یک اپلیکیشن موبایل براى 
مدیریت تجربه بازدید
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بــرای  دیزنــی»  پــالس  مجیــک  «مــای  حاضــر  حــال  در 
استفاده تمامی مشتریانی (میهمانانی) که در ٣٥٫٠٠٠ 
اقامــت  شــرکت  تعطیــالت  اتاق هــای  و  هتــل  اتــاق 
بــرای     شــرکت  اگرچــه  اســت.  شــده  تعبیــه  دارنــد، 
پیاده سازی این نوآوری هزینه ای در حدود ١ میلیارد دالر 
بــوده  امیدوار کننــده  اولیــه  نتایــج  شــده،  متحمــل 
اســت. در طی تعطیالت کریســمس ســال ٢٠١٣، دیزنی 
توانســت ٣٫٠٠٠ بازدیدکننــده بیشــتر را کــه خواســتار 
پــر تقاضاتریــن دســتگاه های ســرگرمی و  از  اســتفاده 
جاذبه هــای تفریحــی بودنــد، بــا اســتفاده از مدیریــت 
مؤثــر رزرواســیون ، ســاماندهی کنــد. بیــش از ٩٠٪ از 
بازدیدکننــدگان اســتفاده از مچ بندهــا را خیلی خــوب و 
یا عالی دانستند. در سال ٢٠١٣، شهربازی ها یک سوم 
از مجمــوع درآمــد ٤٥ میلیــارد دالری دیزنــی و بیــش از    
٢٠٪ از ســود عملیاتــی آن را تشــکیل دادنــد. دیزنــی در 
سال ٢٠١٣ بیش از ١٣٢ میلیون نفر مشتری را جذب 

خود کرد.

بیش از 90٪ از بازدیدکنندگان 
استفاده از مچ بندها را خیلى

 خوب و یا عالى دانستند.

تعهــد بــه ارائــه یــک تجربــه عالــی بــه مشــتریان، فراتــر 
از شــهربازی ها بــوده اســت. دیزنــی تــالش کــرده اســت 
بــا  بتواننــد  تــا مشــتریان  بیابــد  را  راه هــای جدیــدی 
بخش هــای  بــا  دیجیتــال،  فناوری هــای  از  اســتفاده 
مختلــف از خانــواده دیزنــی ارتبــاط داشــته باشــند. بــه 
در       دیزنــی  رویکــرد،   ایــن  از  نمونــه ای  عنــوان 
فروشــگاه های قدیمــی فیزیکــی  خــود از فناوری هــای 
مفهــوم  مثــال،  بــرای  کــرد.  اســتفاده  پیشــرفته 
فروشــگاه شــامل یک اپلیکیشــن درون فروشــگاه برای 
مشــتریان بــود تــا تجربــه خریــد خــود را شخصی ســازی 
کننــد. بــا اســتفاده از یــک کیوســک تعاملــی همــراه بــا 
یــک  می تواننــد  کاربــران  لمســی،  صفحه نمایــش  
نمایــش ســه بعدی از تمامــی فروشــگاه دیزنــی داشــته 
ســایت  در  هســتند  قــادر  همچنیــن  و  باشــند 

 DisneyStore.com  بــه محصــوالت و آخریــن اخبــار 
فروشــگاه های دیزنــی، همــراه بــا کلیپ هــای ویدئویــی، 
دسترســی  اجتماعــی  شــبکه های  اخبــار  و  مقــاالت 
داشــته باشــند. ایــن تغییــرات در فروشــگاه ها ســبب 
شد که حاشیه سود ٢٠٪ افزایش داشته باشد. بیش 
از ٩٠٪ از مشــتریان فروشــگاه های دیزنــی در آمریــکای 
جدیــد  طراحــی  کــه  باورنــد  ایــن  بــر  اروپــا  و  شــمالی 
فروشــگاه ها، آن هــا را بــه برنــد دیزنــی نزدیک تــر کــرده 
اســت. در انگلســتان نتایــج چشــمگیرتر بــوده اســت. 
پــس از بازبینــی و تغییــرات اساســی در فروشــگاه ها، 
در طــی چهــار ســال، آن هــا بــه درآمــد ٧٦١٫٦ میلیــون 
دالری رســیده اند کــه در ســال ٢٠١٢ بــا ٢٠٠٫٤ میلیــون 

دالر به اوج خود رسید.

١

١

استفاده از فناورى هاى دیجیتال جهت 
ایجاد تجارب جدید تعاملى براى 

مشتریان در سراسر کانال هاى ارتباطى
 با آن ها

Brick and mortar
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«مــای مجیــک پــالس» دیزنــی،  ترکیــب یــک وب ســایت، 
کــه  اســت  مچ بنــد  یــک  و  موبایــل،  اپلیکیشــن  یــک 
تــا       می دهــد  اجــازه  بازدیدکننــدگان  بــه  مجموعــاً 
شــهربازی های  در  را  شخصی سازی شــده  تجربــه ای 
دیزنــی داشــته باشــند. بازدیدکننــدگان می تواننــد از 
و       غذایــی  مــواد  اقامــت،  محــل  وب ســایت،  طریــق 
گــذر  سیســتم  طریــق  از  را  خــود  بازدیــد  زمان بنــدی 
آن             طریــق  از  مشــتریان  کــه  (سیســتمی  ســریع 
بــرای  یک ســاعته  زمانــی  بازه هــای  در  می تواننــد 
اســتفاده از وســایل منتخــب خــود،  بــدون انتظــار در 
مچ بند هــای  در  نماینــد.  رزرو  کننــد )،  مراجعــه  صفــی 
جادویــی، یــک چیــپ تشــخیص فرکانس هــای رادیویــی 
دســتگاه های  شــهربازی ها،  سراســر  در  و  تعبیــه 
شــده  داده  قــرار  رادیویــی  فرکانس هــای  تشــخیص 
مــوارد بســیاری  در  ایــن مچ بند هــا می تواننــد  اســت. 
بــاز کــردن درب اتاق هــای  ماننــد ورود بــه شــهربازی،  
هتــل و یــا خریــد از فروشــگاه ها، مــورد اســتفاده قــرار 
والــت دیزنــی    اِســتَگز» مدیــر عملیاتــی  «تــام  گیرنــد. 
می گویــد: «روش ارتبــاط کارکنــان مــا بــا مشــتریان، از 
تعاملــی  حالتــی  بــه  و  شــده  خــارج  معامالتــی  حالــت 

تبدیل شده است».

 روش ارتباط کارکنان ما با 
مشتریان، از حالت معامالتى 
خارج شده و به حالتى تعاملى 

تبدیل شده است.

تام استگز
مدیر عملیاتى والت دیزنى

ایــن مچ بندهــا به صــورت اختصاصــی رنگــی هســتند و 
نــام هــر یــک از اعضــای خانواده هــا روی آن حــک شــده 
اســت، بــه همیــن دلیــل قابــل تعویــض نمی باشــند. 
در  کــه  عکس هایــی  بــه  می تواننــد  بازدیدکننــدگان 
اتصــال             طریــق  از  می شــوند،  گرفتــه  شــهربازی 
داشــته  دسترســی  بازدیدشــان  از  بعــد  مچ بندهــا، 
باشــند. در آینــده فرصت هــای درآمــدی بیشــتری از 

طریق این مچ بندها می تواند ایجاد شود. 
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همان طــور کــه در شــکل ٣ ارائــه شــده اســت، دیزنــی 
عناصــر  از  اســتفاده  بــا  را  خــود  دیجیتــال  جــادوی 
قدرتمنــد»،     دیجیتــال  «رهبــری  شــامل  کلیــدی، 
بــر  مبتنــی  «فرهنــگ  بلند مــدت»،  «چشــم اندازی 
تجزیــه و تحلیــل داده هــا» و «ســرمایه گذاری مســتمر در 

نوآوری های دیجیتال» ایجاد کرده است. 

مرکــز                 همــکاری  بــا  شــده  انجــام  پژوهــش 
ماساچوســت»  «دانشــگاه  دیجیتــال  کســب و کارهای 
بیانگــر آن اســت کــه تحــول دیجیتــال یــک اقــدام و 
بــرای        اســت.  باال به پاییــن  مدیریتــی  رویکــرد 
ســازمان هایی کــه خواســتار تحــول دیجیتــال هســتند، 
فناوری هــای  درک  بــر  مبتنــی  رهبــری  از  برخــورداری 
آن  هیئت مدیــره  اعضــای  بــرای  جملــه  از  دیجیتــال، 
از      بســیاری  برخــالف  اســت.  ضــروری  ســازمان، 
در  صحیحــی  اقدامــات  دیزنــی  دیگــر،  ســازمان های 
انتخــاب هیئت مدیــره خــود داشــته اســت. کــه اعضــاء 
و        اجرایــی  رئیــس  دورســی»،  «جــک  شــامل  آن 
مدیــر  ســندبرگ»،  «شــریل  توئیتــر،  بنیان گــذار 
ِــن»، مدیرعامــل اســبق  عملیاتــی فیســبوک و «جــان چ
اســت.  پــی)  اِی  (اِس  نرم افــزاری ســایبِیس  شــرکت 
دیزنــی،           مدیرعامــل  ایگــر»  «بــاب  گفتــه  طبــق 
بــه  دیزنــی  بــرای  دورســی»  «جــک  کــه  چشــم اندازی 
ارمغــان آورده اســت و عضویــت او در هیئت مدیــره، بــا 
کــه  شــرکت  اســتراتژیک  اولویت هــای  بــه  توجــه 
بــرای  پلتفرم هــا،  و  فناوری هــا  آخریــن  از  اســتفاده 
مشــتریان  بــا  روابــط  ارتقــای  و  بیشــتر  افــراد  جــذب 

است، بسیار ارزشمند بوده است.

١

١

SAP

چگونه دیزنى جادوى دیجیتال 
خود را به وجود آورد؟

رهبرى دیجیتال 
قدرتمند

                                        
دستورالعمل 
دیجیتال دیزنى

برخوردارى از
 چشم انداز دیجیتال

فرهنگ مبتنى
 بر تجزیه و تحلیل

سرمایه گذارى 
مستمر در  

فناورى هاى دیجیتال

شکل 3: چگونگى جادوى دیزنى

رهبرى توأم با درك
فناورى هاى دیجیتال
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بــه  را  فنــاوری  همیشــه  دیزنــی،  شــرکت  مدیرعامــل 
عنــوان یــک فرصــت به جــای تهدیــد تلقــی می کنــد و  
بــه  بایــد  شــرکت  معتقــدم،  واقعــاً  «مــن  می گویــد: 
فنــاوری بــه عنــوان یــک دوســت نــگاه کنــد». ایــن همــان 
از   تــا  کــرد،  تشــویق  را  دیزنــی  کــه  اســت  ایــده ای 
رأس  در  دیجیتــال  فناوری هــای  مهــم  اســتعداد های 
ترکیــب  از  قبــل  حتــی  کنــد.  اســتفاده  هیئت مدیــره 
فعلــی از افــراد ماهــر و عالــی فنــاوری، دیزنــی مدیر عامــل 
اپــل، «اســتیو جابــز» را در هیئت مدیــره خــود داشــت. 
ایــن یــک نشــانه از تصمیــم «بــاب ایگــر» بــرای خبرگــی 
او  کــه  همان طــور  اســت،  بــوده  دیجیتــال  مســیر  در 
از راه هــای مختلــف  توضیــح می دهــد: «کســب وکار ها 
بــه چالــش کشــیده شــده اند و اگــر مــا در مســیر درســت 
قــرار نمی گرفتیــم و خــود را بــه چالــش نمی کشــیدیم، 
مجبــور  مــا  بنابرایــن  می رفتیــم،  نابــودی  ســمت  بــه 

بودیم همراه با جریان فعلی حرکت کنیم».

کسب وکار ها از راه هاى مختلف به چالش 
کشیده شده اند و اگر ما در مسیر درست 
قرار نمى گرفتیم و خود را به چالش   

نمى کشیدیم، به سمت نابودى         
مى رفتیم، بنابراین ما مجبور بودیم 
همراه با جریان فعلى حرکت کنیم.

باب ایگر
 مدیرعامل والت دیزنى

ــه و تحلیــل داده هــا  جهــت پیشــبرد اســتفاده از تجزی
در سراســر ســازمان، دیزنــی هــر ســاله میزبــان اجــالس 
تجزیــه و تحلیــل و بهینه ســازی داده هــا و اطالعــات 
اســت. هــدف اصلــی ایــن اجــالس، تســهیم ایده هــا و 
فناوری هــای جدیــدِ پروژه هــای تجزیــه  و  تحلیــل میــان 
رویــداد،  ایــن  می باشــد.  ســازمان ها  دیگــر  و  دیزنــی 
را،  از سراســر ســازمان  بــا نقش هــای تحلیلــی  افــراد 
همــراه بــا دیگــر متخصصــان خــارج از دیزنــی گــرد هــم 
امکان ســنجی   رویــداد،  ایــن  همچنیــن  مــی آورد. 
نوآوری هــای تجزیــه  و  تحلیــل را در واحدهــای مختلــف 
دیزنــی و چگونگــی اســتفاده ایــن نهادهــا، از تجزیــه  و  

زمینه هــای  در  تحــول  ایجــاد  بــرای  داده هــا  تحلیــل 
مدل هــای  مدیریــت  و  بازاریابــی  ماننــد  مختلــف، 

درآمدی، بررسی می کند.

برخوردارى از چشم اندازى که فناورى در 
آن نقشى کلیدى را بازى مى کند

یک ساختار قانونى مبتنى بر     
سازمان دهى وسیع فرهنگ تجزیه  و 

تحلیل داده ها و اطالعات سازمانى
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و     جدیــد  راه هــای  تــا  اســت  مصمــم  کامــالً  دیزنــی 
تجربــه        بهبــود  و  مشــتریان  جــذب  بــرای  نوآورانــه ای 

آن ها با استفاده از رویکردهای پیشرفته پیدا کند. 

ــر همــکاری  ــی مبتنــی ب ــال، پژوهش هــای دیزن ــرای مث ب
و          دیزنــی  والــت  شــرکت  بیــن  غیررســمی 
پژوهشــگاه های مختلــف دانشــگاهی اســت. برخــی از 
قــرار        توجــه  مــورد  پژوهشــگاه ها  کــه  زمینه هایــی 
هــوش  گفتــار،  و  صــدا  پــردازش  شــامل  داده انــد، 
و  مــواد  داده کاوی،  ماشــینی،  یادگیــری  مصنوعــی، 
و  نمایشــگرها  سنســورها ،  کاربــرد،  مــورد  مصالــح 

سیستم های نهفته  بوده است.

تحقیقــات اخیــر شــامل ایجــاد ویژگی هــای ســه بعدی 
لمســی در صفحه هــای نمایــش قابل لمــس می باشــد. 
جایــی کــه یــک الگوریتــم می توانــد، لمــس کــردن یــک 
لمســی     صفحه نمایــش  یــک  روی  را  مجــازی  شــئ 
شبیه ســازی کنــد. پــروژه تحقیقاتــی دیگــر اســتفاده از 
تعاملــی  اســپیکر های  تولیــد  بــرای  ســه بعدی  چــاپ 
اســت.  مختلــف  شــکل های  قالــب  در  صــدا  پخــش 
    ٢٠٠٨ ســال  بــه  نــوآوری  ایــن  شــروع  تاریــخ 
بازمی گــردد، کــه نشــان از عــزم اولیــه شــرکت دیزنــی 

برای پیشرو بودن دارد.

١

١

Embedded systems

سرمایه گذارى مستمر در 
فناورى هاى دیجیتال
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شــتاب دهنده  اســتارز»،  «تــک  بــا  همچنیــن  دیزنــی 
اســتارت آپ، همــکاری خــود را آغــاز کــرده اســت. ایــده 
پشــت آن، شناســایی تعــدادی از شــرکت هایی اســت 
کــه پیشــنهاد دسترســی بــه منابــع و خبرگــی دیزنــی را 
تجربــه  و  محصــوالت  بعــدی  نســل  ایجــاد  بــرای 
مشــتریان دارنــد. ایــن نــوآوری در مــاه ژوئــن ٢٠١٤ آغــاز 

گردید.

ماننــد  شــرکت هایی  شــامل  شــرکت کنندگان 
از        برخــوردار  شــرکتی  می باشــد،  «کورمانســتر» 
روزمــره  کارهــای  کــه  همــراه  تلفــن  و  وب  برنامه هــای 
ــرای آن هــا تبدیــل بــه  ــرای منظــم بــودن کــودکان را، ب ب
تلفــن  اپلیکیشــن  اســت.  کــرده  ســرگرمی  و  تفریــح 
 ٢٥ از  بیــش  جمعــاً  نیــز  «تیفــون»  شــرکت  همــراه 
میلیــون دانلــود داشــته اســت و «اِســفرو» نیــز، اتصــال 
و          روبات هــا  ترکیــب  طریــق  از  را  اســباب بازی ها 
نرم افــزار جهــت ایجــاد تجربیــات جدیــد بــازی فراهــم 

می کند.

٤

١

Virtual-reality ٥

٢

Augmented-reality ١

٣

choremonster ٢

٥

٤

Tyffon ٣ Spherro

دیزنــی همــواره از زمــان تأســیس خــود، جادویــی بــوده 
اســت و در حــال حاضــر، به شــدت مصمــم اســت از 
تحــول دیجیتــال بــرای حفــظ و تقویــت ســنت خــود 
کــه  آنچــه  بــه  و  کنــد  اســتفاده  مشــتریانش  بــرای 
تاکنــون بــه دســت آورده قانــع نیســت. در حقیقــت، 
«بــاب  به طوری کــه  دارد.  نــگاه  آینــده  بــه  همیشــه 
به طــور  ســرگرمی،  «موقعیت هــای  می گویــد:  ایگــر» 
وســیعی بــا اســتفاده از تجربیــات واقعیــت مجــازی  و 
واقعیــت افــزوده  افزایــش خواهــد یافــت». ســفر بــه 
دنیاهــای ســاختگی کــه اینــک بــا جهــان پیرامــون مــا 
ترکیــب شــده اند، مرزهــای داستان ســرایی را دگرگــون 
و  گســترده  چنــان  را  داســتانی  روایــات  و  ســاخته 
منعطــف نمــوده کــه شــاید هنــوز قــادر بــه تصــور آن 
نباشــیم و تــا زمانــی کــه دیزنــی، همچنــان بــا چنیــن 
ادامــه  فنــاوری  از  اســتفاده  و  پذیــرش  بــه  اشــتیاقی 
در  خــود  دیجیتــال  جادویــی  اقــدام  بــه  آن هــا  دهــد، 

سراسر جهان ادامه خواهند داد.
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