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Ψηφιακός µετασχηµατισµός
επιχειρήσεων: Παλιό κρασί
σε νέα µπουκάλια ή κάτι άλλο;
Οι ψηφιακές υπηρεσίες διαµορφώνουν ένα εντελώς νέο τοπίο
στην καθηµερινότητά µας. Το management καλείται να διοικεί το λογισµικό που
θα διοικεί την επιχείρηση και τους υπαλλήλους. ΤΟΥ ΝΙΚOΛΑΟΥ Α. ΜΥΛΩΝOΠΟΥΛΟΥ

∆

εν είναι η πρώτη φορά που οι επιχειρήσεις έρχονται αντιµέτωπες µε ένα µεγάλο κύµα τεχνολογικής και οργανωσιακής αλλαγής. Κοιτώντας πίσω στην πιο
πρόσφατη ιστορία της τεχνολογίας στις
επιχειρήσεις, πολλά συστατικά της επερχόµενης αλλαγής είναι τα ίδια: νέα επιχειρηµατικά µοντέλα, νέες οργανωτικές δοµές, νέες δεξιότητες, νέοι τρόποι δουλειάς,
ισχυρή δέσµευση από τη διοίκηση, και φυσικά, ολόκληρο
το οπλοστάσιο της τεχνολογίας. Τελικά, τι είναι διαφορετικό σήµερα; Πρώτον, οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι
διάχυτες παντού και όλη την ώρα. Αυτό το βιώνουµε
κυρίως µέσα από το έξυπνο κινητό, το οποίο συνοδεύει,
συµπληρώνει κάθε µιας κίνηση.
Η εργασία, η επικοινωνία, η διασκέδαση, τα ψώνια,
οι µεταφορές, βιώνονται ως µια αδιάσπαστη ροή ανάµεσα στο ψηφιακό και το φυσικό, το διαµεσολαβηµένο και
το διαπροσωπικό. Ήδη βλέπουµε ότι κάθε αντικείµενο,
από το ρολόι χειρός και τις οικιακές συσκευές µέχρι το
ίδιο το κτίριο ή το αυτοκίνητο, τείνει να γίνει µια πύλη
που µας δίνει πρόσβαση στο σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών. Η αναγνώριση φωνής και η συνοµιλία σε φυσική
γλώσσα καταργεί τα τελευταία σύνορα στην επικοινωνία
ανθρώπου-µηχανής. Σε συνδυασµό µε την διασύνδεση
συστηµάτων και υπηρεσιών, απαλείφονται οι διακρίσεις
χρόνου και τόπου, εργασίας και σπιτιού, δραστηριοτήτων
στον υπολογιστή και δραστηριοτήτων έξω από αυτόν. Το
αποτέλεσµα είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, ένα
ανθρώπινο εργαλείο δεν αποτελεί µια διακριτή φυσική
οντότητα. ∆εύτερον, βιώνουµε τη µετάβαση στη λεγόµενη γνωστική τεχνολογία (cognitive computing), κύριο

χαρακτηριστικό της οποίας είναι ότι το λογισµικό αυτοµατοποιεί εργασίες που δεν έχουν την αυστηρή επαναληψιµότητα της ρουτίνας, βασίζεται στην επεξεργασία
τεράστιων όγκων δοµηµένης και αδόµητης πληροφορίας
και έχει τη δυνατότητα να µαθαίνει και να προσαρµόζεται
από την «εµπειρία» του. Πρόκειται για συστήµατα που
επιτελούν εργασίες υψηλής εξειδίκευσης σε συγκεκριµένο κάθε φορά πεδίο εφαρµογής, αλλά τα αποτελέσµατα δεν είναι προκαθορισµένα όπως στους περισσότερους
αυτοµατισµούς που γνωρίζουµε. Τέτοιου τύπου εφαρµογές βρίσκονται ήδη παντού γύρω µας. Στις µηχανές
αναζήτησης, στα κοινωνικά δίκτυα, στις ηλεκτρονικές
αγορές, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στη δροµολόγηση
των οδηγών Uber, στον εντοπισµό της απάτης στις πιστωτικές κάρτες, στις ιατρικές διαγνώσεις και αλλού. Το
αποτέλεσµα είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, ένα
ανθρώπινο εργαλείο δεν παράγει προκαθορισµένα αποτελέσµατα. Αυτή τη φορά, η τεχνολογία µας φέρνει αντιµέτωπους µε τα όρια της ανθρώπινης φύσης µας. Ο Tim
O’Reilly έγραψε πρόσφατα ότι σε πολλές περιπτώσεις η
δουλειά του µάνατζµεντ θα είναι να διοικεί το λογισµικό που θα διοικεί την επιχείρηση και τους υπαλλήλους.
Αν η τεχνολογία είναι καλύτερη σε εργασίες που µέχρι
τώρα θεωρούσαµε προνοµιακό πεδίο για τον άνθρωπο,
και αν το περιβάλλον στο οποίο ζούµε είναι πρωτίστως
τεχνολογικό (αντί για φυσικό ή κοινωνικό), πως θα είναι
η εργασία και η ζωή τα επόµενα χρόνια; Πριν από τους
επιστήµονες και τις κυβερνήσεις, την απάντηση θα τη
δώσουν οι επιχειρήσεις και τα στελέχη µε τις επιλογές
τους. Αυτή είναι η πραγµατική πρόκληση του ψηφιακού
µετασχηµατισµού σήµερα. NW

Στο µέλλον η δουλειά του µάνατζµεντ
θα είναι να διοικεί το λογισµικό που
θα διοικεί την επιχείρηση και τους
ανθρώπους-υπαλλήλους.
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