
 

 

 

 

مدیریت دانش در شرکت زیراکس   

 تهیه شده در واحد توسعه مدیریت                                                     آقای مهندس غالمرضایی )کارشناس توسعه مدیریت(

 
فعالیت خود را با نام هالوید در زمینه تولید تجهیزات مورد نیاز برای  ۶۰۹۱شرکت زیراکس، در سال 

 سال در و داد تغییر زیراکس هالوید بها شرکت هالوید نام خود ر ۶۰۹۱عکاسی آغاز کرد. در سال 

 .، نخستین دستگاه کپی زیروگرافیک را معرفی کرد۶۰۹۰

  ؛7۹۹2در سال  های جهانترین شرکتقیالبه عنوان یکی از اخمعرفی 

 ؛7۹۹۱در سال  میلیارد دالر در تحقیق و توسعه ۶/۱ گذاریسرمایه 

 ؛۶۰۱۹کشور جهان از سال  7۹جایزه ملی کیفیت در  7۹ کسب 

  ؛۶۰۰2و  ۶۰۱۰های جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج در سالدریافت 

  ؛۶۰۰7توسط زیراکس اروپا در سال اولین جایزه کیفیت اروپا دریافت 

 ۶۰۱۹در سال فوجی زیراکس  توسطجایزه دمینگ  دریافت. 

 استراتژی مدیریت دانش زیراکس

دانش  تیریمد یبرا یاصل استراتژیسه ه. و بود یدیموضوع جدیک دانش  تیری، مد۶۰۰۱در سال 

 که عبارتند از: وجود داشت

 ؛نییباال به پا یاستراتژ 

 یاستراتژ Middle-out؛ 

 ه باال.ب نییپا یاستراتژ 

 تمدیریت دانش شرک اندازچشمبه این استراتژی  که، نمودانتخاب  را به باال نییپا یاستراتژ زیراکس

 .بودلینک شده 

 عبارتند از: در زیراکس دالئل انتخاب استراتژی پایین به باال

 ریسک کم و پتانسی زیاد جهت دست یافتن؛ 

 ؛منجر شود دیجد یتواند به محصوالت و بازارهایم 

 کند تا به یک سند باال دستی برای شرکت تبدیل شود؛کمک تواند یم 

 ترین استراتژی نسبت به فرهنگ سازمانی زیراکس؛مناسب 

 کارمند برای انتشار کلمه مدیریت دانش بین کارکنان استفاده نمود. 0۹تا  0۹ حدودشرکت 

 

 

 

 

 

مدیریت 

 دانش



 

 

 

 

 سازی مدیریت دانش، سه پروژه تعریف گردید که عبارتند از: در راستای پیاده

  پروژهEureka؛ 

  پروژهCode X؛ 

  پروژهDocushare. 

  :Eurekaپروژه 

 ؛متمرکز شد های خدماتیندگینما یپروژه بر رو 

  را بدست آورد؛ دهندیت انجام ماخدمهای نمایندگیدر مورد آنچه که زیراکس تجارب مهمی 

 اتریتعمنگهداری و وجود دارد که در دستورالعمل  مسائل و ایراداتیکشف کرد که  زیراکس 

 لحاظ نشده است؛

 مسائل و ایرادات را به  مواجه با یهاحلراهبه این نتیجه رسیدند  که  خدمات هاینمایندگی

 اشتراک بگذارند.

 

 :Code Xپروژه 

 ؛توسعه دهندگان نرم افزار یبرا هطراحی شد 

  ؛منبع یو مشاهده تمام کدها یدسترسامکان 

 ؛آزادانه عیو توز یکپ 

 ؛نرم افزار موجود بهبود 

 هااطالعات در پروژه تبادل. 

 

 :Docushareپروژه 

 ؛محققان و پژوهشگران یبرا هطراحی شد 

  ی محققان؛هاافتهیو  قیتحق یگذاراشتراک بهامکان 

 افزار برای محققان و پژوهشگران؛_بهبود نرم 

 ها.دپارتمانها و افزار به سایر بخشتوسعه و گشترش نرم 

 ؛عبارتند از سه پروژه حاصل شده از  هایموفقیت

 میلیون دالری ساالنه؛۶0جویی صرفه 

  ؛7۹۹۶مسئله و ایراد در سال  0۹۹۹۹۹حل 

  راهنمای حل مسائل؛ ۹۹۹۹۹ایجاد 

 در سازمان افزایش سطح ارتباطات و تعامالت. 

 می گوید: 7۹۹۹ریک تومان مدیراجرایی زیراکس در سال  

گذشته  هایدانشاز  ،استخراج دادههای گاهیپا ازدانش را  دی، بابنیان در اقتصاد دانش یروزیپ یبرا

به  سازمانو سپس آن را در  دایپ دیدانش جد جادیا یبرا ییهاراه و ،کرداستفاده و استفاده مجدد 

 دانش هستند. DNA مستنداتو  مانند خوندانش  تال،یجی. در عصر دمیاشتراک بگذار

مدیریت 

 دانش


