مدیریت دارایی های فیزیکی در راستای نیاز مشتری
مفهوم مشتری مداری و منافع آن بیش از پنجاه سال است که در عملیات تجاری و خدماتی مورد بحثثق اثثرار هرفتثثه
است .علیرغم این وااعیت ،بسیاری از سازمان ها هنوز در همسو کردن کامل خود  ،خصوصا در بخش های عملیثثات و
مهندسی ،با الگوی مشتری مداری دچار مشکل می باشند.
فلسفه ی مدیریت دارایی متعارف ،مدیریت چرخه ی دارایی از زمان طراحی و ساخت تا نگهداری و تعثثوید دارایثثی
ها است .این فلسفه بیانگر یک مدل دارایی محور است .برعکس ،در فلسفه ی مثثدیریت دارایثثی مشثثتری محثثور تمثثام
تصمیمات با مشتریان آغاز می شود .هدف از رویکرد مشتری محور شناسایی اولویت ها برای مدیریت دارایی ها است.
در مدل دارایی محور ،عملکرد معموال به عنوان دارایی های تحویل شده بثثه مواثثع و بثثه صثثورت ارزان ایمثثت انثثدازه
هیری می شثثودد در حثثالی کثثه در مثثدل دارایثثی مشثثتری محثثور ،عملکثثرد دارایثثی دربثثاره ی دسثثتیابی بثثه ر ثثایت
مشتریان/سهام داران است.
این کارهاه مسائل و چالش های اساسی را که یک سازمان را از مشتری محور شدن در مدیریت دارایی هایش باز مثثی
دارد تشریح می کند .برای غلبه بر این موانع ،کارهاه مراحل عملثثی و دسثثتورالعمل هثثا را بثثرای ارثثرای یثثک رویکثثرد
مشتری محور برای مدیریت دارایی از طریق تغییرات در فرهنگ ،ساختار ،فرایندها و سنجش عملکثثرد سثثازمان بیثثان
می کند.
این کارهاه شامل ارائه مطالعات موردی( )Case Studiesاز صنعت راه آهن و صنعت آب و برق هنثثگ کنثثگ دربثثاره
ی برنامه ریزی راهبرد مشتری محور و راهبرد دارایی بلندمدت خواهد بود .این مطالعه برای شرکت  MTRنشثثان داد
که هنگ کنگ از حمل و نقل عمومی در سال  2020چه انتظاراتی دارد ،و برنامه ی ادامه کار و یا رثثایگزینی دارایثثی
ها در  MTRرا مشخص کرد .همچنین مطالعه برای شرکت آب و فا الب سیدنی بر اساس کاهش هزینثثه ی چرخثثه
ی عمر مشتری محور برای تعمیر و رایگزینی دارایی های زیرساخت شثثهری بثثه ارز
کارهاه ارائه می هردد.
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