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Digitalizarea nu mai este doar o opțiune!

Strategia de digitalizare a unei afaceri



Etapele pentru transformarea digitală a unei afaceri

DIGITIZARE DIGITALIZARE TRANSFORMARE 
DIGITALĂ



Provocările asociate transformării digitale sunt identice pentru majoritatea
organizațiilor:

➢ Complexitatea implementării unei noi tehnologii
➢ Lipsa resurselor în ceea ce privește forța de muncă IT calificată
➢ Confortul tehnologiei existente - dacă ceva funcționează așa cum este, de ce să

schimbi?
➢ Lipsa competențelor forței de muncă existente. Oricât de previzibilă este, această

problemă este una semnificativă.

Provocări



Alte probleme pot să apară în:

➢ Dezvoltarea competențelor angajaților pentru a face față digitalizării
➢ Introducerea de noi modele de afaceri circulare
➢ Accent reînnoit pe durabilitatea ecologică și socială
➢ Tranziția către o economie digitală și construirea încrederii în aceasta
➢ Adaptarea la realitățile unei economii digitalizate, cum ar fi colaborarea

descentralizată, fuziunea dintre digital și fizic și autonomia individului 
(angajatului).

Provocări



➢ Observați că trebuie să eficientizați și să îmbunătățiți experiența clienților. 
Procesele neconexe tind să conducă la o experiență slabă pentru 
clienți/utilizatori. 

➢ Nu aveți o idee clară despre cum vă veți dezvolta afacerea în viitor.

➢ Trebuie să îmbunătățiți eficiența utilizării resurselor

➢ Nu știți cum să achiziționați și să gestionați baze de date pentru a 
beneficia mai mult de ele.

➢ Site-ul companiei este învechit și cu greu își îndeplinește funcția.

➢ Eforturile angajaților de a oferi o anumită calitate a serviciilor necesită 
prea mult timp.

Cum să știi dacă ar 
trebui să digitalizezi 

afacerea?



Strategia de digitalizare

Primul pas este să creezi 
o viziune. Trebuie să știi 
ce vrei să realizezi prin 

digitalizare. Înainte de a 
stabili acest obiectiv, este 

nevoie să cunoști 
tehnologiile și modelele 

de digitalizare. 

Al doilea pas este să 
mutați digitalizarea în 

stadiul operațional. 
Aceasta înseamnă 

stabilirea nevoilor de 
expertiză, implicând 

fiecare departament al 
companiei.

Implementarea 
acestei strategii 
este ultimul pas. 
Este necesar ca 

digitalizarea să fie 
strâns corelată cu 

dezvoltarea 
planificată a 
companiei.



Procesul de digitalizare – Cum să începi?

Când vine vorba de digitalizarea în afaceri, singura mișcare greșită pe care o 
poți face este să nu faci nimic. 



➢ Definiți ce ar însemna transformarea digitală pentru compania ta. Acest pas acoperă
și identificarea căilor de digitalizare care au cu adevărat sens pentru organizația ta.
Răspunde la întrebarea “DE CE dorești să digitalizezi?”

➢ Setați transformarea digitală ca prioritate și continuați până la implementarea finală.
➢ Asigurați-vă că tot managementul companiei este aliniat cu strategia de digitalizare.
➢ Creați o echipă care să se ocupe de digitalizare.
➢ Aflați ce doresc utilizatorii companiei (angajați, clienți, acționari, etc) și configurați un

traseu final pentru experiența utilizatorului.
➢ Asigurați-vă că digitalizarea companiei are ca rezultat o experiență mai bună și o

apreciere a utilizatorilor.

Cum să începem digitalizarea



Majoritatea companiilor încep cu o soluție simplă (cum ar fi cloud) care rezolvă 
una dintre problemele lor de lungă durată.

Cu cât este mai ușor să implementezi aceste soluții, cu atât crește probabilitatea 
ca aceste companii să se angajeze mai departe în digitalizare.

Odată implementată soluția, după ce apar primele rezultate, digitalizarea devine 
ireversibilă. 

O experiență inițială bună face ca afacerile să fie mai deschise către ideea 
unei digitalizări în continuare.

Cum arată o călătorie tipică în digitalizare?



Digitalizarea este măsurată prin indicatori cheie de performanță (KPI). 
Unii KPI populari sunt:

➢ Adopția. Câți dintre angajații companiei folosesc soluțiile introduse prin 
digitalizare? Dacă adoptarea este de aproape 90%, digitalizarea este cel 
mai probabil un succes.

➢ Imagine detaliată a adopției. Cum folosesc utilizatorii instrumentele tale 
digitale? Ce caracteristici ale acestor instrumente sunt subutilizate? 
Care sunt beneficiile tangibile ale utilizării?

➢ Numărul de procese efectuate pe instrumentele digitale. Acest lucru 
vă va oferi o idee despre adopție, precum și despre relevanță și utilitate.

➢ Impactul instrumentelor digitale asupra productivității.

➢ Creșterea veniturilor atribuită utilizării instrumentelor digitale.

Cum se măsoară digitalizarea?
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