شرکت ارتباطات سيار ايران

درخواست پيشنهاد پروژه

پيمايش شناسايی بازار
نزديک به کسب و کار اصلی همراه اول
تاريخ :مرداد ماه 98

معرفی کليات پروژه

پروژه پيمايش شناسايی بازار نزديک به کسبوکار اصلی همراه اول ،با تمرکز بر خدمات مديريت شده  ICTبرای اولين
بار توسط معاونت راهبرد و به منظور بروزرسانی راهبرد نزديک به کسب و کار اصلی همراه اول انجام می گيرد
عنوان پروژه :پيمايش شناسايی بازار نزديک به کسبوکار اصلی همراه اول

اهداف اصلی پروژه

زمان مورد نياز برای
انجام پيمايش

• سنجش ميزان اهميت نسبی انواع خدمات مختلف قابل ارائه ذيل خدمات مديريت شده ICT
• سنجش اندازه پتانسيل بازار سمت تقاضا
• پس از انتخاب پيمانکار و عقد قرارداد :ده روز هماهنگی ،توجيه و آموزش
• دو ماهfield work ،
• دو هفته ،صحت سنجی خروجی پيمايش

• پرسشنامههای ساختاريافته

روش تحقيق

• پرسشگری به صورت رو در رو و با مراجعه حضوری به شرکت ها
• نمونهگيری به صورت ترکيبی خوشهای تصادفی در سطح کشور

نمونه گيری

خروجی

• تعداد کل کسب و کارهای هدف  336،629شامل کل کسب و کارهای باالی  10نفر کارکن طبق آخرين بروزرسانی مرکز آمار
• تعداد شرکتهای نمونه  986شرکت با توزيع همگن با توزيع جامعه در کل کسبوکارهای ثبت شده در کشور

• فايل اکسل ديتای پااليش شده
• فايل صوتی مصاحبه های انجام شده
اداره کل مطالعات و توسعه راهبرد
معاونت راهبرد
همراه اول
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زمانبندی

فرآيند پرسشگری از  10شهريور ماه آغاز میشود و به مدت  2ماه به طول میانجامد
گستره زمانی پروژه 1398 -
پاييز 98

آبان

مهر

10

30

تابستان 98

شهريور

10

10

2

• هماهنگی توجيه و
• پايان فرآيند پااليش

• پايان فرآيند

دادهها و کنترل کيفيت

آموزش

پرسشگری و فيلد
ورک پيمانکار
•

شروع فرآيند
پااليش دادهها و

• دريافت %40

• شروع فرآيند پرسشگری و
فيلد ورک توسط پيمانکار

کنترل کيفيت

اداره کل مطالعات و توسعه راهبرد
معاونت راهبرد
همراه اول
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نمونهگيری

شرکتهای جامعه هدف ،بر حسب اندازه شرکت (تعداد کارکنان) به دو گروه بين
 249-10و معادل يا بيش از  250نفر کارکن تقسيم میشوند
تقسيمبندی شرکتها بر حسب تعداد کارکنان

•

شرکتهای بزرگ ،عمومی و دولتی

•

تمرکز بسيار اندک (حدود )%5

•

شرکتهای کوچک و متوسط

•

تمرکز اصلی پيمايش در اين بخش است (حدود )%95

•

کسبوکارهای کوچک و خانگی

•

پيمايش شامل اين بخش از شرکتها نيست

منبع ، OECD :برگرفته از راهبرد حوزه نزدیک به کسب و کار اصلی ،تائید شده توسط تیم اداره کل کسب و کار سازمانی همراه اول

P&L

تعداد کارکنان>250-

Pulic&Large Enterprises

SME

>10
 >249تعداد کارکنان -

Small Medium Enterprise

SoHo

>10تعداد کارکنان

Small or Home offices

اداره کل مطالعات و توسعه راهبرد
معاونت راهبرد
همراه اول
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نمونهگيری

شرکتهای جامعه هدف بر حسب نوع فعاليت ،با سهميه مشخص برای هريک از خوشهها و بر
اساس نمونهگيری تصادفی از کل کسب و کارهای ثبت شده در کشور انتخاب میشوند
دسته بندی نمونه بر حسب نوع فعاليت و اندازه شرکت
کد

فعاليت

تعداد کسب و کارهای ثبت شده در کل کشور

اندازه نمونه در بخش P&L

اندازه نمونه در بخش SME

1

کشاورزی ،جنگلداری و ماهيگيری

9,028

48

3

2

استخراج معدن

5,353

30

3

3

توليد صنعتی (ساخت)

31,309

48

3

4

تامين برق ،گاز ،بخار و تهويه هوا

502

30

3

5

آب رسانی؛ مديريت پسماند ،فاضالب و فعاليتهای تصفيه

3,362

175

3

6

ساختمان

9,931

56

3

8

حمل و نقل و انبارداری

5,906

33

3

9

فعاليتهای خدماتی مربوط به تامين جا و غذا

9,270

52

3

10

اطالعات و ارتباطات

14,566

78

3

11

فعاليتهای مالی و بيمه

23,009

36

3

13

فعاليتهای حرفه ای ،علمی و فنی

13,768

75

3

14

فعاليتهای اداری و خدمات پشتيبانی

1,932

102

3

15

اداره امور عمومی و دفاع؛ تامين اجتماعی اجباری

31,186

48

3

16

آموزش

109,740

67

3

17

فعاليتهای مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی

48,660

30

3

18

هنر ،سرگرمی و تفريح

19,107

30

336,629

938

مجموع کل کشور

منبع :دستهبندی فعالیتها بر اساس آخرین ویرایش  ،ISICتعداد برگرفته از سالنامه آماری کشور  ،1396پژوهش کتابخانهای
توجه :دستهبندی فوق غیر جامع است ،شامل عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت و فعالیتهای امالک و مستغالت نیست

اندازه نمونه
48+938=986
اداره کل مطالعات و توسعه راهبرد
معاونت راهبرد
همراه اول
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ساختار پرسشنامه

پرسشنامه شناسايی بازار نزديک به کسبوکار اصلی همراه اول ،از  7بخش اصلی
تشکيل شده است
بخشبندی پرسشنامه
Sec2 Sec1
مشخصات پاسخگو و شرکت

• به ترتيب شامل  6و 9
سوال بوده و هدف از آن
تکميل پروفايل شخصی و
حرفهای پاسخگوست.
• سوالهای اين قسمت جنبه
جمعيتشناختی داشته و
میتواند در خوشهبندی
دادهها و نتايج حاصل از
پرسشنامه مورد استفاده
قرار گيرد.

Sec3
برآورد حجم بودجه
فناوریاطالعات شرکت

Sec4

اندازهگيری اهميت
حوزههای مختلف
فناوریاطالعات در شرکت

Sec5

شناسايی
سرويسهای فناوریاطالعات
موجود درسازمان

 Sec6شناسايی معيارهای Sec7
انتخاب و رضايت از
تامينکنندگان و چالشها و
موانع

• به سنجش ميزان رضايت از
• بر پايه مدل طبقهبندی خدمات • بر پايه مدل طبقهبندی خدمات • در هر يک از بخشها و
سرويسهای مديريت شده مورد
زيربخشهای مدل طبقهبندی
فناوری اطالعات ،به اندازهگيری فناوریاطالعات ،به سنجش
استفاده در سازمان در صورت
خدمات فناوری اطالعات ،به
اهميت بخشهای مختلف در
بودجه شرکت ،ميزان هزينهکرد
وجود ،معيارهای انتخاب
شناسايی سرويسهايی
سازمان فرد پاسخگو
در بخشهای مختلف خدمات
تامينکننده و همچنين معيارهای
میپردازد که در حال حاضر در
میپردازد.
فناوریاطالعات و همچنين
ايجاد رضايت اختصاص دارد .در
سازمان مورد استفاده قرار
• سوالهای اين بخش با
ميزان تغييرات آن اختصاص
بخش هفتم چالشها و موانع
میگيرد و همچنين نحوه تامين
سنجش ميزان اهميت
دارد.
استفاده از خدمات مديريت شده
و هزينه هر کدام از آنها را نيز
بخشهای مختلف خدمات
• سوالهای اين بخش با هدف
در هر يک از بخشهای خدمات
.
کند
می
گيری
اندازه
به
اطالعات،
فناوری
جود
اندازهگيری پتانسيلهای مو
فناوریاطالعات مورد بررسی
اولويتبندی نحوه ارائه خدمات • سوالهای اين بخش امکان
در جهت ارائه خدمات
قرارمیگيرند.
خدمات
فعلی
بازار
برآورد
برای
خاص
خدمات
طراحی
و
اختصاصا
فناوریاطالعات و
• سوالهای اين دو بخش مبنايی
برای طراحی يک مدل سنجش
مديريت شده در کشور و
خدمات مديريتشده در
هر يک از صنايع کمک میکند.
رضايت مشتريان در حوزه خدمات
همچنين تمرکز شرکتهای
بخشها و صنايع مختلف مورد
مديريت شده میباشد .به عالوه
ارائه خدمات مديريت شده را
استفاده قرار میگيرد.
به تامينکنندگان کمک میکند تا با
نشان میدهد .عالوه تمايل
شناسايی موانع استفاده از خدمات
فعلی شرکتها و سازمانها در
مديريتشده توان گسترش بازار
استفاده از خدمات مديريت
اين حوزه را داشته باشند.

شده نيز قابل بررسی است.

اداره کل مطالعات و توسعه راهبرد
معاونت راهبرد
همراه اول
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ساختار پرسشنامه

برآورد حجم بودجه فناوری اطالعات شرکت ها بر مبنای دسته بندی ذيل انجام می گيرد،
پرسشگر موظف است مطابق تعاريف ،نحوه تامين خدمات را تشخيص دهد
بودجه فناوری اطالعات
Equipment

Data Center & Cloud

Security

IT Management

Application Development
Application/Software
Maintenance
Network

Communication

Sub Segment

End-user computing
تجهیزات جانبی
Server & Storage
 PaaSو IaaS
Service Desk
عملیات فناوری اطالعات و مرکز دادهها
نرم افزار به عنوان سرویس SaaS
امنیت
راهبرد و تحول فناوری اطالعات
طراحی و برنامهریزی سیستمها
BCM & Disaster Recovery
معاونت فناوری اطالعات ،راهبرد ،و معماری
دفتر مدیریت پروژه ،مالی فناوری اطالعات ،و مدیریت خدمت
توسعه و تست برنامه کاربردی
الیسنس نرمافزار
نگهداری و پشتیبانی نرمافزار
نگهداری و پشتیبانی برنامه کاربردی
LAN
WAN
موبایل
تلفن ثابت و
ارتباطات یکپارچه
مرکز تماس
هزینه ارتباطات داخلی

منبع ،Ovum ،ADL :پژوهش کتابخانهای ،مصاحبه با تامینکنندگان خدمات ICT

Managed Service

نحوه تامين خدمات در سازمان

Segment

نحوه تامين خدمات

Un-Managed Service

Professional Service

Outsourcing

اداره کل مطالعات و توسعه راهبرد
معاونت راهبرد
همراه اول
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شاخصهای کنترل کیفیت فرآیند پرسشگری و دادههای نهایی

به منظور کنترل کيفيت فرآيند پرسشگری و دادههای نهايی ،دو دسته از شاخصهای
صحتسنجی و اعتبارسنجی مورد استفاده قرار میگيرد.
شاخصهای کنترل صحت دادهها

شاخصهای کنترل اعتبار دادهها

توصيف

• شاخصهای اين گروه به بررسی صحت و درستی دادهها اختصااص

• شاخصهای اين گروه به بررسی عملکرد پرسشگرها و فرآيند پرسشاگری

دارد .اين شاخصها مربوط به فيلدهای اطالعاتی بوده و درستی و يا

اختصاص دارد .هدف اين شاخصها تعيين پرسشگرهايی است که عملکرد

نادرستی آنها را تعيين میکنند.

مناسب ندارند و يا کشف نواقص فرآيند نمونهگيری و پرسشگری میباشد.

• از جمله اين شاخصها میتوان به رعايت دامنه مناسب پاسخ به هر

سوال ،رعايت شروط پاسخگويی به سواالت ،همخوانی اطالعاات در

• از جمله اين شاخصها میتوان به رعايت توزيع مناسب خوشهها ،عملکارد

زمانی پرسشگرها و  ...اشاره کرد.

سواالت مرتبط با يکديگر و  ...اشاره کرد.

اداره کل مطالعات و توسعه راهبرد
معاونت راهبرد
همراه اول
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الزامات

پيمانکار موظف است الزامات ارائه شده در زير را در مورد کنترل کيفيت فرآيند پرسشگری و
دادههای نهايی با استفاده از شاخصهای کنترل صحت و اعتبار دادهها رعايت نمايد
الزامات کنترل کيفيت فرآيند پرسشگری و دادههای نهايی
• پيمانکار میبايست برای بررسی صحت و اعتبار دادهها آنگونه که در اساليد قبل توضيح داده شد ،چک ليستهای جداگانهای تدوين و قبل از شروع فيلدورک آنها را
بهروزرسانی و برای کارفرما ارسال نمايد .نسخه اوليه چکليستها میبايست به همراه مستند پروپوزال برای کارفرما ارسال گردد.

• پيمانکار میبايست نتايج محاسبه شاخصها برای هر دو مرحلهی ارائه داده را همراه با آنها ارسال نمايد.
• کارفرما به صورت تصادفی برخی از شاخصهای ارائه شده از سوی پيمانکار را محاسبه کرده و نتايج آن را با نتايج ارائه شده مقايسه میکند.
• کارفرما چک ليست اختصاصی خود برای بررسی صحت دادهها را در هر دوره و پس از ارائه هر مجموعه از داده محاسبه میکند؛ در مرحله  40درصد خطاهای موجود به
پيمانکار گزارش میشود .در صورت وجود خطا در مرحله  100درصد ،دادههای اشتباه حذف و پرسشنامه مرتبط باطل میشود.
• کارفرما چکليست اختصاصی خود برای بررسی اعتبار دادهها را در هر دوره و پس از ارائه هر مجموعه از داده محاسبه میکند .در مرحله  40درصد شاخصهايی که
مقدار مطلوب ندارند به پيمانکار گزارش شده و پيمانکار موظف است تا در ادامه فرآيند مقدار آنها را بهبود بخشد .در مرحله  100درصد در صورتی که شاخصهای
گزارش شده بهبود نيافته باشند و يا شاخصهای جديدی در وضعيت نامطلوب باشند ،بسته به نوع شاخص در مورد پرسشنامههای مرتبط تصميمگيری میشود.
• شاخصهای کنترل صحت و اعتبار دادهها در چکليستهای اختصاصی محرمانه بوده و در اختيار پيمانکار قرار نمیگيرد .در صورت وجود خطا و بسته به مورد ،نتايج
برخی از آنها به اطالع پيمانکار خواهد رسيد.

اداره کل مطالعات و توسعه راهبرد
معاونت راهبرد
همراه اول
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الزامات

الزم است تا پيمانکار عالوه بر الزامات موردی ارائه شده در اساليدهای قبل ،الزامات
هفتگانه زير را نيز در اجرای پروژه رعايت و يا اجرا نمايد.
ساير الزامات پروژه
 •1به منظور اشراف کامل پاسخگو به مباحث فنی و جزئيات بودجه و اولويتهای شرکتها در حوزه خدمات مديريت شده  ،ICTمصاحبهها بايد با مديرعامل يا
مدير/معاون/باالترين فرد مسئول در حوزه فناوری اطالعات شرکتها صورت گيرد
 •2به منظور اشراف کامل پرسشگر به مباحث فنی و تخصصی در حوزه  ICTو تسلط بر تعاريف ،الزم است پرسشگران از ميان فارغالتحصيالن رشتههای  ،ITعلوم
کامپيوتر ،مديريت  ITو ساير رشتههای کامالً مرتبط با حوزه  ITبرگزيده شوند
 •3اطالعات مورد نياز فرآيند پرسشگری ،شامل اطالعات مکانی محل پرسشگری (شامل نام محله يا منطقه ،نام خيابان اصلی ،نام خيابان فرعی) ،اطالعات زمانی (شامل
تاريخ و روز پرسشگری ،ساعت شروع و پايان پرسشگری و مدت زمان پرسشگری) و اطالعات هويتی پرسشگر (شامل نام و نام خانوادگی و کد شناسايی) ،آنگونه
که در صفحه پوشش پرسشنامه ذکر شده است میبايست به طور کامل تکميل و در فايل دادههای ارائه شده وجود داشته باشد.
 •4اطالعات شرکت پاسخگو ( شامل نام و نام خانوادگی ،شماره تماس ،تلفن منزل ،تلفن محل کار ،شماره تماس ضروری) ،آنگونه که در صفحه پوشش پرسشنامه ذکر
شده است ،میبايست حتیاالمکان به طور کامل تکميل گردد.
 •5فايل صوتی کليه مصاحبههای انجام شده برای کنترل کيفيت فرآيند پرسشگری و صحت دادهها ،میبايست با نامگذاری مناسب در اختيار کارفرما قرار بگيرد.
 •6ميزان پراکندگی دادههای ارائه شده در مرحله  40درصد میبايست توزيع مناسب و يکنواختی را در سطح خوشههای نمونهگيری داشته باشد به گونهای که کارفرما
بتواند شاخصهای کنترل اعتبار دادهها را محاسبه و نتيجه آن را در صورت نياز به پيمانکار گزارش دهد.
 •7پيشنهاد میشود به منظور جلوگيری از کاهش تعداد نمونه به عددی کمتر از حجم نمونه مورد انتظار ( 986پرسشنامه) ،و يا به همريختگی توزيع مناسب خوشهها پس
از حذف پرسشنامههای ناقص و يا غير صحيح ،پيمانکار تعداد پرسشنامه باالتری نسبت به حجم نمونه مورد انتظار را اجرا نمايد .الزم به ذکر است که تعداد
پرسشنامههای بيشتر از حجم نمونه مورد انتظار باعث تعهد پرداخت بيشتر از سوی کارفرما نمیباشد.
 •8کارفرما در مقاطع زمانی نامشخص و به صورت تصادفی با حضور در محل شرکت پيمانکار به بررسی فرآيند انجام کار خواهد پرداخت و از اين رو الزم است تا
پيمانکار گزارش قابل قبولی از روند پيشرفت پروژه در آن مقطع را ارائه نمايد.
اداره کل مطالعات و توسعه راهبرد
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ارزیابی

اصلیترين انتظارات کارفرما برای درج در پروپوزال ارائه شده از سوی پيمانکار که مبنای
اصلی امتيازدهی در فرآيند ارزيابی فنی میباشد ،به شرح ذيل است
محتوای پروپوزال
امکانات فنی و غيرفنی پيمانکار شامل و نه محدود به:
معرفی امکانات پيمانکار
جهت اجرای پروژه

• امکانات فنی پيمانکار جهت تماس مجدد با پاسخگويان
• امکانات فنی جهت اجرای پروژه مانند استفاده آنالين از ابزارهای موجود

• امکانات فنی جهت کنترل کيفی فرآيند پروژه و صحت دادهها
• امکانات فنی جهت ارزيابی عملکرد پرسشگران در سطح کشور
• تعداد پرسشگران موجود در سطح کشور و سوابق هر کدام از آنها

ويژگیهای متدلوژی نمونهگيری شامل و نه محدود به:
معرفی متدولوژی

• معرفی روشهای موجود برای نمونهگيری مناسب برای پروژه

نمونهگيری

• ارائه يک چارچوب اولويتبندی برای روشهای معرفی شده
• انتخاب روش مناسب و سفارشیسازی برای تطابق حداکثری با نيازمندیهای پروژه

فرايند و چکليستهای
ارزيابی و کنترل کيفيت

فرايند و چکليستهای ارزيابی و کنترل کيفيت شامل و نه محدود به:
• متدولوژی ارزيابی و کنترل کيفيت دادهها و فرآيند پرسشگری
• چکليستهای کنترل صحت و اعتبار دادهها
تجارب مرتبط قبلی شامل و نه محدود به:

تجارب قبلی

• تجارب مشابه با پروژه فعلی از نظر متدولوژی مورد استفاده و اندازه نمونه
• تجارب قبلی با شرکت ارتباطات سيار ايران
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نکات مهم جهت ارائه قيمت
❖ پروژه در سطح کل کشور برگزار می شود و حجم نمونه در هر يک از استان ها بر اساس دسته بندی اعالم شده به صورت رندم و با

هماهنگی کارفرما و پيمانکار مشخص خواهد شد ،لذا الزم است:
 قيمت به صورت واحد و به ازای هر نمونه در استان تهران و البرز ارائه شود .الزم به ذکر است که به ازای هر نمونه در استان های غير ازاستان البرز و تهران 15 ،درصد به مبلغ هر نمونه اضافه خواهد شد.

 الزم است مصاحبه با سازمان هايی که در ساير استان ها حضور دارند با هماهنگی و تاييد همراه اول انجام شود و مستندات الزم نيز ارائهشود.
❖کليه هزينه های اجرای پروژه اعم از هزينه های هماهنگی و ترغيب پاسخگويان و ساير موارد ،بايستی در قيمت پيشنهادی لحاظ شود.
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شرکت ارتباطات سيار ايران

با تشکر

