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Abstract 

The survival index is a useful industry information, accurate and timely. Which is a long-term credits for the industry 

and the insurance industry, including examples of criteria which is required by the king, which is the lifeblood of your 

business intelligence can succeed in competitive markets heavy. The results indicate that business intelligence is the 

most important factor in the development of the insurance industry is a highly competitive market. 
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 چکیده

ه از مهمترین شاخص بقای یک صنعت دریافت اطلاعات مفید ، دقیق و به موقع است که یک اعتبار بلند مدت برای آن صنعت محسوب می شود و صنعت بیم

موفق عمل  رهای رقابتی سنگینجمله نمونه های بارز نیازمند این شاخص هاست  که از طریق شاه رگ حیاتی خود که همان هوش تجاری است می تواند در بازا

ه مدلی پژوهش حاضر که مطالعه ای توصیفی است با هدف بررسی تاثیر استفاده از هوش تجاری در موفقیت صنعت بیمه  انجام شده است و به عنوان نمون کند. 

 ر بازار رقابتی صنعت بیمه است.کاربردی از کشور چین را مورد مطالعه قرار داده است . نتایج حاکی از آن است که هوش تجاری مهم ترین فاکتور توسعه د

 هوش تجاری ، صنعت بیمه : واژه های کلیدی

 
 

 مقدمه -1

با توجه به رشد سریع تکنولوژیهای جدید که در عصر حاضرر هرم 

جوامع و هم بازار را در دو ساختار متفاوت به ترتیر  خراو و عرام بره 

ترفند هایی می کشاند که بقای خود را در ایرن برهره ی آشرفته دنبال 

تضمین کنند و  باید تعریفی از حیات سازمان  ارائه داده شود تا از ابزار 

های رقابت بر اساس معیار های جدید بازی در کس  و کار به درسرتی 

و در جهت پیشی گرفتن از رقبا استفاده نمودو با تلراش خرود توانسرت 

بنرابراین تسرلب برر  ازی قابتی را بره نفرع خرود ترییرر داد.قواعد این ب

فناوریهای جدیدی مانند هوش تجاری در کسر  و کارهرای کره الرزام 

در این بین صرنعت  .اجتناب ناپذیر تلقی میشود بسیار مورد نیاز است  

بیمه، که در عین سودآوری کلان یکی از صنایع مفید و مرورد اسرتفاده 

آوری بلکه برای بقرا نیراز منرد بهرره گیرری از است، نه تنها برای سود

تکنولوژی هایی از جمله هوش تجاری  است کره بره حاضررین در ایرن 

صنعت کمک می کنند تا در عرصه رقابت سنگین در این صنعت موفق 

باشند و به مدیران صنعت بیمه کمک می کند تا به مقابلره برا مسرائل 

نیاز های مشتریان، ایجاد  اغل  پیش بینی نشده روبرو بپردازند. تحلیل

الگو هایی برای حفظ مشتریان، تحلیل ریسک و شناسایی مشتریان پرر 

خطر و کم خطر از جمله زمینه هایی هستند که هروش تجراری در آن 
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در عین حال نگراهی بره افرزایش  ها به کمک صنعت بیمه آمده است. 

خه سرمایه گذاری های بین المللی و همچنین گردش های پولی در چر

های اقتصادی نشان می دهد که تضمین هرای ناشری از صرنایع بیمره، 

یکی از ارکان اصلی تجارت در دنیای امروز است. در واقع صنعت بیمهاز 

طریق کم کردن  نا اطمینانی ها ، تداوم شرلی ایجاد نموده و مدیران را 

در این کس  و کارهای پر ترییر یاری می دهرد. بنرابرین آن دسرته از 

هایی کره از تکنولروژی هرای موجرود از جملره هروش تجراری شرکت 

استفاده نمی کنند، دارای مشکلاتی هستند که اغلر  از عرواملی نریرر 

حجیم بودن داده ها، پیچیدگی تحلیل این داده ها و ناتوانی در پیگیری 

فرایندهای بیمه ناشی می شود. این در حالی است کره هروش تجراری 

ازمان را در ایجاد چارچوبی جهرت مرداوم علاوه بر حل این معضلات، س

 نمودن رشد خود، یاری می دهد

 هوش تجاری -2 -1

ها،تکنولوژی ها ،ابزارها و  هوش تجاری مجموعه توانایی

راهکارهایی است که به درک بهترمدیران از شرایب کس  و کار کمک 

ابزارهای هوش تجاری،دیدگاه هایی از شرایب گذشته،حال . نماید می

دهند که با  پیاده سازی راهکارهایش  در اختیار افراد قرار میوآینده را 

فاصله موجود بین مدیران میانی و مدیران ارشد ازدیدگاه ارتباط 

اطلاعاتی از میان خواهد رفت و اطلاعات مورد نیاز مدیران در هر سطح 

همچنین . ، در لحره و با کیفیت بالا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت

تواند با استفاده از امکانات ساده ،  و تحلیل گران میکارشناسان 

 های خود را بهبود بخشند و به نتایج بهتری دست پیدا کنند فعالیت
هوش تجاری را ابزاری برای برتری رقابتی و پایشگر و تحلیلگر  ،بازار

بازار و مشتریان می داند. از نقطه نرر فناوری هوش تجاری یک 

سیستم هوشمند است که با پردازش دقیق داده ها، نقطه دخالت 

سخت افزار و نرم افزار به حساب می آید. ولی به بیان ساده تر هوش 

ند بالابردن سود دهی سازمان در بازار تجاری چیزی نیست مگر فرای

های موجود در فرایند تصمیم رقابتی با استفاده هوشمندانه از داده

گیری. در صورتی که مفهوم هوش تجاری بدرستی درک و منتقل 

نگردد، موج  می شود تا انترارات مدیران به صورت ناگهانی افزایش 

جمله سل  اطمینان یابد و برآورده نشدن این توقعات مواردی را از 

چرا که  ،افراد و بویژه مدیران از این سیستم به دنبال خواهد داشت

هوش تجاری فقب به دنبال کوتاه کردن مسیر های پرس و جو در 

داخل اطلاعات است و خود مستقلا و بدون نیاز به اطلاعات مناس  قادر 

 .به ارائه پیشنهاد راهکاری نیست

مدیون ضعف موجود در سیستم هوش تجاری که وجودش به نوعی 

های اطلاعاتی موجود در سازمانها است، نقطه اوج روند تکاملی سیستم 

های اطلاعاتی است. روندی که از مدیریت سیستم های اطلاعاتی آغاز 

شد. جایی که یک سری پایگاه های داده و تعدادی الگوریتمهای 

ان پردازش وجود داشت. در ادامه شاهد حضور سیستمهای پشتیب

تصمیم گیری و بعد هم سیستمهای خبره بودیم.اما در نهایت این 

هوش تجاری بود که توانست علاوه بر پوشش نقاط ضعف سیستم های 

موجود، با تبدیل دادههای به ظاهر بی ارزش به دانش مفید، گامی بلند 

در رفع نیازهای اطلاعاتی سازمان ها بردارد. در اغل  موارد هوش 

ه و تحلیل های چند بعدی و فراهم کردن گزارشاتی تجاری شامل تجزی

است که مورد نیاز مدیران است. اگر مراحل هوش تجاری را به صورت 

. در نرر بگیریم ،منابع داده در مرحله اول جمع آوری میشوند 1شکل

تواند داده های انواع پایگاه داده یا اطلاعات نرم افزارهای این منابع می

 .موجود را در بر بگیرد

 یمراحل هوش تجار 2-1

شکل و  رییاستخراج، تر ندیفرا یشده ط یجمع آور اطلاعات

 شود. یم یهمان انبار داده بارگذار ای یلیداده تحل گاهیدر پا یبارگذار

به نام داده گاه قرار  ییمجزا یدر بخش ها یلیداده تحل گاهیداده در پا

اطلاعات  یوارد عمل شده و رو ی.درمرحله بعد هوش تجارردیگیم

اطلاعات  تیدهد.در نها یانجام م لیوتحل هیزشده تج یطبقه بند

 ..شودی داده م لیسطح بالا تحو یجهت انتشار به ابزارها

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 مراحل مربوط به هوش تجاری -1شکل 

 یهوش تجار یها کیتکن 2-2
را به  یو داده کاو یهوش تجار یها کیتوان تکن یم یطور کل به

 یداده ها اسی. در مقینیب شیو پ یفیکرد.توص میتقس یدو دسته کل

 اریدهند بس یرا به ما نشان م یزیداده ها چه چ نکهی،ایمورد بررس

و خلاصه کردن  یبه ساده ساز یو هوش تجار یسخت است. داده کاو

پردازد و به ما  یما قابل درک باشد م یبراکه  یداده ها در چارچوب

از  دیمف یزهایگوها به استنتاج چدهد تا با مشاهده ال یاجازه م

 .میمجموعه داده ها نائل شو

 یریپذ قابتو ر دآوریسو ری،تجا 2-3
 میتصم ینمنداتوها  نمازسا به یرتجا شهو میگفت که رطونهما

 یایاز مزا منبعی ننداتویرو م نیو از ا دهدی آگاهانه را م یها یریگ

 اجستخرا به درقا شما که کندیم قصد یزمان عموضو نیا باشد یرقابت

 قیقد یهاینیب شیپ دیجاو ا یرجخا بیدر مح شاخصهااز  تطالعاا

ی زمان . دیباش هینددر آ رکاو  کس  یدقتصاا بیاشر با ها ندرو رهبادر 
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 لپیشفعا رتصو بهو  هشد آوریجمع راکا تیرصو به ریتجا شهو که

 نمازسا که دیریبگ ییهامیتصم دیتوانی م شما. دشو قعوا دهستفاا ردمو

 بهموقع دبهبو ری،تجاشهو یینها فهد. دببر دسو قابتاز ر پیش شما

 تطالعاا بخو کیفیتو  دنبو موقع به. ستا تطالعاا کیفیتو  دنبو

ای از  نشانه شما به نداتویم که ستا یستالیکر پیک تو شتندا مانند

 بدهد.     انجامی برا وهیش نیبهتر

 هکنندزیمتما یک به نشد تبدیل لحا در سرعت به ریتجاشهو ایبر

 قابتیر یبازارها در .ستا وزیمرا شتازیپ ینهامازسا ایبره ک یتژاسترا

 شهو. هندد کاهشو  دهکر تیریرا مد عملیاتی یهانهیهز باید هاهبنگا

 منافعاز  یکی میکند همافر شرکت ایبررا  ریبسیا منافع ریتجا

 ایو  یانیو م ییاجرا انمدیر به کهاست  نیا یرتجا شهو یدیکل

 ییکارا یتقاار ایبر زمال تطالعا، ا انمندرکاو  عملیاتی رانیمد

 .هددی را م اتیعمل

 آشنایی با صنعت بیمه -2 -2
تعهد ( گربیمه) آن شرکت بیمهبیمه پیمانی است که بر پایه 

به او ( گذاربیمه) کند در برابر مقدار پولی که فرد یا شرکت دیگریمی

گذار را در پی رویدادی بیمهکند ، زیان وارد شده به پرداخت می

پردازد،حق گر میگذار به بیمهناخواسته جبران کند. پولی را که بیمه

میزان حق  .نامندشود ، موضوع بیمه میبیمه و آنچه را که بیمه می

شود و موضوع بیمه و حساب احتمالات تعیین می بیمه نیز بر پایه

 .آیدامه مینشرایب آن نیز در سند نوشتاری به نام بیمه 

 هوش تجاری و صنعت بیمه -3 -3
با نگاهی گذرا به صنایع مختلف از جمله صنعت مورد بحث ما، به 

خوبی می توان متوجه شد که این صنایع با تمام توفیقی که در زمینه 

ارائه محصولات مختلف داشته اند، اما در زمینه ارائه محصولات و 

خدمات سفارشی نوپا بوده و هنوز راه زیادی برای پیمودن دارند. به 

یع مختلف به جای ارائه آن چه که مشتری نیازمند آن عبارت دیگر صنا

است، بیشتر به آن چیزی پرداخته اند که خود توانایی ارائه آن را داشته 

اند. صنعت بیمه هم از این ماجرا مستثنی نبوده و طی سالیان اخیر 

شرکت های فعال در این صنعت هم به این نتیجه رسیده اند که برای 

خود باید رویکرد محصول محور خود را به عق  نماندن از رقبای 

بیمه و حاضران در این صنعت باید  رویکرد مشتری محور تبدیل کنند. 

های مشتری به اطلاعات و دانش مفید را به دست  توانایی تبدیل داده

آورند و این مهم ترین و بزرگترین خدمتی است که هوش تجاری برای 

های به ظاهر بی اهمیت به صنعت بیمه انجام می دهد. تبدیل داده 

 .اطلاعات و دانشی که برای بهینه سازی صنعت بیمه اهمیت دارد

 ری در بیمهتجاشهود بررکا -4
قبل از هر چیز لازم می دانم تا مخاط  خود را این جدول آشنا 

 نمایم: 

 کاربرد های هوش تجاری در صنعت بیمه -1جدول 

 کاربرد تکنیک

ذخیره داده هاجمع آوری و  انباره داده  

 توصیف و بخش بندی مشتریان خوشه بندی

م بررسی اطلاعات یافت شده در مورد فاکتور مه آنالیز داده برون یابی

 صنعت بیمه

م بررسی اطلاعات یافت شده در مورد فاکتور مه درخت های تصمیم گیری

 صنعت بیمه

 مدلسازی اطلاعات یافت شده رگرسیون لجستیک

 پیشگویی میزان استقبال از بیمه نامه های جدید داده کاوی

تشخیص کلاهبرداری و مشخص کردن رفتارهای  داده کاوی

 نامناس 

 تشخیص نیاز مشتریان و خواسته های آنها داده کاوی

 تشخیص تخلفات پزشکی داده کاوی

پیش بینی مشتریانی که ممکن است بیمه خود را  رگرسیون لجستیک

 عوض کنند

تصمیم گیری، درخت 

 رگرسیون گیری

 تشخیص تقل  در انواع بیمه نامه

 تحلیل وابستگی بین محصولات بیمه ای آنالیز وابستگی ها

 درخت تصمیم گیری، آنالیز

 وابستگی ها

 متقاطعوشفرتحلیل

 تحلیل توسعه نمایندگی ها طبقه بندی، انباره داده

 شیزموبرنامه ریزی آ انباره داده

گیری، داده درخت تصمیم 

 کاوی

 ویعامدیریت د

 
ی بیمه ای در به شرکتهاهای زیر مینه در زند اتوری میتجاش هو

شایانی قابتی کمک یدار رپامزیت کس  دآوری و سوافزایش جهت 

 نماید.

 مدیریت ارتباط با مشتری 

  تحلیل سود بخشی مشتریان 

 تحلیل ارزش عمر مشتری 

 تحلیل بازار هدف 

 تحلیل بخش بندی مشتریان 

 تحلیل وابستگی 

 تحلیل فروش متقاطع 

 تحلیل کمپین 

 تحلیل توسعه ی مشتری ها و نمایندگان فروش 

  تحلیل مجاری 

  تحلیل گسترش کس  و کار الکترونیکی 

  تحلیل خسارت 

  تحلیل آماری 

 تحلیل سود بخشی 

 مدیریت و تحلیل دعاوی 

  تشخیص تقل 
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  تخمین دعاوی 

  تخمین بودجه 

 مدیریت مالی و اداری 

 ت تعهدات مالیمدیری 

از تمام موارد فوق الذکر به توضیح دررابطه با تحلیل بازار هدف و 

ار های مرتبب تر با هوش تحلیل سود بخشی مشتریان به عنوان معی

 پردازیم :تجاری می

 فهدزار باتحلیل  4-1  -
که ر بایک . ستزار ابای بخش بندطبیعی نتیجه ف هدزار با

ری تجاش هوی هااربزمیشوند ، ا ن متمایز شناساییمشتریای هابخش

حتماال توسب هر بخش امحصوالتی که ی مطالعهای نند براتومی

ی توسعهای بروی کادادهغل  ا. شونددهستفااری میشوند، اخرید

بخش نسبت به ی خرید یک هاایجاد گرایشجهت ی پیشگویانه هالمد

تجهیز با . ده میشودستفات جدید امحصوالیا مختلف د موجوت محصوال

را هدفمند خاصی ی هاکمپین نند اتومییابی زارباان مدیر، نشدا اینبه 

 .نمایندحی اهر بخش طرای بر

 نبخشی مشتریاد سوتحلیل  4-2 -
دآوری سوو افزایش حفظ ن جدید ، مشتریاب جذی به جا

ن مشتریاشناسایی سودآورترین . ستر حیاتی ابسیاد موجون مشتریا

ن نشادآوری مشتری سوتحلیل نتایج  .می باشدستا م در این راگااولین 

ای بر. دآور نیستندسوازه ی سایرین ندابه ن بعضی مشتریاا هد چرمی د

ت علت که محصوالاین نباشد به دآور ست سواممکن ل یک مشتری مثا

دآوری سوتحلیل . پروفایل او نیستمطابق با او توسب ه شدده ستفاا

د موجوت محصوالت جدید و محصوالش به گسترمشتری میتواند 

نماید. در این کمک وه مشتریگرای یک مشتری یا یک شی بررفاس

زمینه می توان به کمک انبار داده و طبقه بندبی به لیستی از مشتریان 

 سود آورتر دست یافت.

بررسی یک نمونه کاربردی تر هوش تجاری در صنعت  -5

 بیمه عمر چین
بازار بیمه عمر چین یکی از جذاب ترین بازارهای بیمه عمر در 

جهان است با این حال ،صنعت امروز چین در مرحله تحول خود در 

بازیگران اصلی در . بحث بیمه عمر با چالشهای بزرگی روبرو شده است

این بازار در سه بعد به مسائل کس  و کار می پردازند که به طور جدی 

 . .رقابت پذیری و رضایت مشتری را کاهش میدهد

،کانال های توزیع محصولات بیمه  الف( اثرخرید میلیون عوامل فروش

با این حال ،به دلیل پیچیدگی محصول بیمه . عمردرچین غال  هستند

عمر و عدم تخصص در تجزیه و تحلیل، اکثر نمایندگی های فروش 

میتوانند تنها نیمی از محصولات خود را به روش پوشینگ بجای در نرر 

رشد بحران و  گرفتن نیازهای مشتری به فروش برسانندکه منجر به 

 کمبود اعتبار در بازار میگردد

اثربخشی خدمات رضایت مشتری، تعهد و اثر بخشی خدمات در .  ب

چین، به طور کامل محقق نشده است و دلیل آن هم تاخیر زمانی 

جدی و تصمیم گیری های نامناس  بر اساس اطلاعات متناقضی است 

 . که در سیستم های مختلف پراکنده شده اند

ثربخشی مدیریت اکثر شرکتهای بیمه در بازار چین، اثربخشی ا.  ج

جدید ابعاد مدیریت و تصمیم گیری مسائل ناشی از فناوری اطلاعات 

دارند، که درنتیجه، یک رویکرد نزدیک بازار گرا به همراه خواهد داشت 

و منجر به مسائل جدی می شود از واکنش بازار گرفته تا اثر بخشی 

  . عملیات و رقابت

در نتیجه ،صنعت بیمه عمر چین در حال حاضرمتمرکز برگذر از مرحله 

اولیه و توسعه و رسیدن به مراحل بعدی است. در این میان فناوری 

هوش تجاری به . اطلاعات مثل یک موتور محرک قوی عمل می کند

کمک راه حل های فناوری اطلاعات به ارائه کاربرد هایی می پردازد که 

لیل محصول، مشتری مداری و حمایت از اثربخشی برای تجزیه و تح

 خدمات و مدیریت کمک می کند.

 نتیجه گیری و جمع بندی -6
در این تحقیق تلاش شد تا ابتدا هوش تجاری و کاربرد های آن در 

سازمان ها معرفی شود. در ادامه به معرفی صنعت بیمه پرداخته شد و 

در دنباله کار کاربردهای معیار های سود آوری در این صنعت بیان شد. 

کلی هوش تجاری در بیمه مطرح شد.  صنعت بیمه با پذیرش هوش 

تجاری، محیب و ابزار های آن نریر داده کاوی، می تواند به مزیت های 

رقابتی مد نرر خود دست پیدا کند. البته تنها تعداد کمی از شرکت 

تجاری های بیمه ای در حال استفاده پیشرفته از تکنیک های هوش 

هستند. و شرکت های زیادی هستند که نسبت به مزایای هوش تجاری 

بی خبر یا بی تفاوت هستند. نفوذ در حجم روز افرون داده هایی که 

شرکت با آن روبرو می شود، مسئله ای است که برخورد با هوش 

تجاری را به عنوان راه حلی گریز ناپذیر مطرح می کند. چالش واقعی 

تجاری به بخشی از روند تصمیم گیری در سازمان  این است که هوش

تبدیل شود. بنابرین پیشنهاد می شود که به هوش تجاری نه فقب به 

عنوان یک ابزار فناوری اطلاعات بلکه به عنوان یک معماری سازمانی 

نگاه شود. علاوه بر این باید دقت کرد که هوش تجاری هم به زیر 

و و حرفهای نیاز دارد. هوش ساخت های خاو و هم به کاربران خا

تجاری در سازمان ها اثربخشی مدنرر را نخواهد داشت مگر این که به 

خوبی درک شود و ابزار هایش فراهم شود. آمادگی سازمان برای پیاده 

 سازی این راه حل ها هم شرط است.
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