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Цели на курса
• Да въведе термините, свързани практиката на бизнес анализа и
съвременните бизнес модели
• Да дефинира ползата от прилагане на методика на анализ, основана
на бизнес модела на компанията, описан с 9-компонентен модел на
Остервалдер
• Да илюстрира прилагане на методиката за анализ по стъпките:
– разбиране на бизнес –модела на компанията,
- дефиниране на базови и специфични показатели за измерване, на
-

-

резултат в 9-те зони на бизнес модела,
очертаване на проблемни зони въз основа на открити несъответствия
между планиран и измерен резултат,
планиране на действия за подобрение.

Що е „бизнес модел“?
Начинът, по който фирмата
създава стойност
Начинът, по който фирмата
организира дейността си
и постига приходите
Бизнес моделът не е статичен.
Той трябва да се обгрижва,
оптимизира и развива,
за да се запази
конкурентоспособността

Що е „бизнес анализ“?
Дисциплина, която идентифицира
нуждите на бизнеса и определя
решения за бизнес проблеми

Предлага техники и инструменти,
които да гарантират съответствие
между целите и потребностите на
организацията

Защо „Анализ на бизнес модели“?
Интересът към бизнес моделите нарасна
Възниква въпросът:
Какво е общото в разнообразието от бизнес модели?

Отговор дават изследванията на Александър
Остервалдер:
Всички изследвани бизнес модели обхващат 9 зони.
Те са представени в Business Models Canvas

Business Model Canvas –
естествена отправна точка в анализа
Ключови
Ключови
Предложе- Отношения Потребина бизнеса
партньори дейности

Ключови
ресурси

Структура на разходите

ние за
стойност

с клиенти

телски
сегменти

Канали

Потоци на приходите

Пример: банка
Ключови
партньори
Инвестиционни
партньори

Доставчици
на ИТ

Регулатори

Ключови дейности Предложение
за стойност
• Операции в клонова
мрежа
• Картови плащания
• Операции в контактен
център
• ИТ операции

Ключови ресурси
• Инфраструктура на активи
• ИТ инфраструктура,
• Отпуснати кредити
• Събрани депозити

Структура на разходите
•
•
•

Лихви
ИТ инфраструктура
Разходи по каналите на
продажба

• Богат избор на
услуги
• Достъпност 7/24
Сигурност на онлайн трансакции
• Персонализирано
обслужване на VIP
клиенти
• On-line банкиране
• Off-Shore

Отношения с
клиентите
• Персонална
помощ,
• Автоматизиране на
услуги
• VIP

Депозити:
• ритейл
• корпоративни
клиенти
• VIP клиенти

Канали
• Банкови клонове
• дългосрочни
• Уеб страница
отношения,
• АТМ
• лоялни клиенти –
• Мобилни приложения
клубни карти
• Кол центрове
• мнения от клиенти
• Интернет

Потоци на приходите
•
•

Потребител
ски
сегменти

Такси за обслужване
Лихви по кредити

Кредити:
• ритейл
• корпоративни
клиенти
• Овърдрафт

Проектиране

3 основни форми на бизнес
Иновации

Икономика

Култура

Цени ++
Скорост
Таланти,
малки фирми

Конкуренция Фокус върху
талантите и
служителите

Отношения с
клиенти

Инфраструктура

Разходи ++
Икономия от
мащаб
Асортимент
големи клиенти

Голям дял на
фиксираните
цени
Доминират
малко големи
фирми
Фокус върху
издръжката

Фокус върху
услуги и
решения

Ползи от анализ, основан
на Business Models Canvas
Разбиране на
дейността като цяло

Работят ли бизнес моделът
и 9-те зони,
както очакваме?

Идеи за промени
в рамките на модела
или на целия модел

Определяне на причини
за проблемите по веригата
на критични дейности

Методика
Стъпка 1 Дефиниране на бизнес модел с помощта на
специалисти от различни области в дейността

Разбиране на бизнес модела

Бек офис

Фронт офис

Фронт офис – въпроси „какво“

Предполагана стойност

Кои са големите групи
разходи?

Реалната стойност

Бек офис – въпроси „как“

Стъпка 2: Критични дейности, ресурси и
партньорства – бизнес с фокус иновации
Изследване и
разработка

Нови
продукти
и услуги

Интелектуална
собственост
Висока
концентрация
на таланти
Високи разходи за придобиване,
развитие и задържане на таланти и
дейности за проучване и развитие

Възможност за високи цени

Пример: Apple „икономична иновация“

Производители
Appstore
разработчици
доставчици
на мобилни
услуги
TV, кино и
музикална
индустрия

Инвестиции в
иновации

Дизайн
Пр-во на SW и
HW Kaчество

Таланти,
брандове,
Физически
ресурси

Персонален
асистент

Дизайн
Удобство и
персонализация
бранд

ефективност

Самоподпомагане
Apple.com
Appstore
Apple ритейл
Други ритейли
freemium

Масов
пазар
Маc, iPod,
iPhone,
iPad
Многостранни
платформи
ITunes,
Appstore

Продажба на продукти
Икономия
от мащаб

Продажба на
медии, лицензи

Наем и
абонамент

Критични елементи - фокус
инфраструктура/капацитет
Ключови
партньори

Ключови
дейности

Предложение
за стойност

Отношения с
клиентите

Потребителски
сегменти

Развиване, поддръжка,
опериране,
стандартизация
Владеещи
инфраструктура
Доставчици
Поддръжка

Ключови
ресурси
Мащаб за
обслужване на
големи обеми

Канали
Инфраструктурнни
услуги
Производство

Структура на разходите
Фиксирани цени, големи обеми
на производство и продажби
Икономия от мащаб, конкретна
ориентация

Потоци на приходите
Стабилни цени на групи
стоки и ууслуги

Пример: Теско
Ключови
партньори

Доставчици на
регионално и
местно ниво

Ключови дейности Предложение
за стойност
• Покупка и продажба
на потребителски
стоки,
• Логистика,
• Събиране на идеи,
• Анализ на търсенето

Ключови ресурси
Локални
смесени
предприятия

• Уеб сайт и акаунти в
много ел. платформи
• Достъп до данни на
собственици на клубни
карти, ИТ инфраструктура,
• Складове и логистика

Структура на разходите
•
•
•
•

Персонал
ИТ инфраструктура
Складове и логистика
Капитални разходи

• Богат избор на
стоки
• Достъпност 7/24 до
стоките
• Сигурност на онлайн продажби
• Персонализирани
покупки за
собственици на
клубни карти
• Доставки на място
или до най-близък
магазин

Отношения с
клиентите
• Дългосрочни
отношения,
• Лоялни клиенти –
клубни карти
• Мнения от клиенти

Канали
• Магазини
• дългосрочни
• Уеб страница
отношения,
• Социални медии –
• лоялни клиенти –
Facebook, Twitter
клубни карти
• Мобилни приложения
• мнения от клиенти
• Специални сайтове

Потоци на приходите
•
•

Продажба на стоки
Доставка до дома

Потребител
ски
сегменти
Сегменти на
масов пазар
• Нисък-среден
доход
• Традиционали
сти
• Студенти,
• Домакини,
• Възрастни
хора
• Абонати на
• Tesco.com

Критични елементи в бизнес модел с
фокус дългосрочни отношения с
клиенти
Ключови
партньори

Ключови
дейности
Привличане и
задържане
на клиенти
Ключови
ресурси
Развита клиентска
база с изградено
доверие

Предложение
за стойност

Отношения с
Потребителски
клиентите
сегменти
Отлични взаимо
отношения
Изключителна
услуга за
Малък брой
потребностите Канали
големи клиенти
на клиента

Структура на разходите
Високи разходи за привличане
на клиенти

Устойчиви канали
за доставка
Потоци на приходите

Висок дял от покупките на клиента

Пример: банка
Ключови
партньори
Инвестиционни
партньори

Доставчици
на ИТ

Регулатори

Ключови дейности Предложение
за стойност
• Операции в клонова
мрежа
• Картови плащания
• Операции в контактен
център
• ИТ операции
• Кредитен контрол

Ключови ресурси
• Инфраструктура на активи
• ИТ инфраструктура,
• Паричен ресурс

Структура на разходите
•
•
•

Лихви
ИТ инфраструктура
Разходи по каналите на
продажба

• Богат избор на
услуги
• Достъпност 7/24
Сигурност на онлайн трансакции
• Персонализирано
обслужване на VIP
клиенти
• On-line банкиране
• Off-Shore

Отношения с
клиентите
• Персонална
помощ,
• Автоматизиране на
услуги
• VIP

Депозити:
• ритейл
• корпоративни
клиенти
• VIP клиенти

Канали
• Банкови клонове
• дългосрочни
• Уеб страница
отношения,
• АТМ
• лоялни клиенти –
• Мобилни приложения
клубни карти
• Кол центрове
• мнения от клиенти
• Интернет

Потоци на приходите
•
•

Потребител
ски
сегменти

Такси за обслужване
Лихви по кредити

Кредити:
• ритейл
• корпоративни
клиенти
• Овърдрафт

Стъпка 3 Очертаване на проблеми
- Проблеми с бизнес модела като цяло
- Проблеми в някоя от 9-те зони
.............................................................................
.
Избор на стратегия за подобряване:
1. На бизнес модела като цяло
2. В отделни зони, които не работят добре
3. Смяна на бизнес модела

Възможни причини
1. Несъответствие на целите и фокуса с
организацията на дейности и ресурси
Например: Лошо проектиран бизнес модел

2. Несъответствие между планирани
дейности и резултати
Например: Лошо работещ канал
3. Промени в условията
Например: Промени в бизнес средата, които
налагат миграция към нов бизнес модел

Определяне на причини

Бек офис – операции за
подготовка на стока/ услуга

Фронт деск – връзка с
клиентите

Причини – фронт деск
Свързани с продукта/
услугата
Свързани с
възприеманите ползи за
клиента
По канала на
предоставяне на
услугата/продукта до
клиента

Начин на поддържане на
взаимоотношения с
клиента

Анализ - въпроси
Въпроси

Последвани от

Действие

1. Какъв проблем
решаваме с нашия
продукт/услуга и за кого?

Клиентът
интересува ли се от
това?

Елиминиране на ненужни продукти,
функции, услуги, които не са
търсени от клиентите

2. Как достига до клиента
продукта/услугата?

Ефективни ли са
каналите за
доставка?

Подобряване на достъпа на
клиентите до продукта/ услугата

3. Как се възприема
качеството на
продукта/услугата?

Съответства ли
спецификацията и
създаденото
очакване у клиента
на предоставяния
продукт/услуга.

Отстраняване на несъответствията
между потребности –
спецификация – послание –
предоставяне и употреба

4. Как се изграждат и
поддържат отношенията с
клиентите?

Как се изгражда
доверие и добра
репутация

Обучение и развиване на
служителите, мотивация и
ангажиране

Какъв проблем на клиента
се решава и дали той го
припознава?
Финансова потребност
Потребност да живее и
съществува
Потребност да бъде поефективен

Емоционална потребност
Потребност да ускори или
улесни работата си

Потребност да бъде
уникален

Как се измерва
възприемането на
стойността от клиента

Как се измерва начина на
доставяне на стойност?

Моля, изчакайте на
линия.......
вашето обаждане е
изключително важно за нас!

Критерии за измерване на
съответствието
обещание – представа - опит

Как се измерват добрите
отношения с клиента?

Стъпка 3 Развиване на специфични показатели за анализ
на несъответствие в бизнес модела
А Ползи
• Служат за контрол на съответствието между целите на бизнеса,
компонентите в бизнес модела и постигнатите резултати
• Проверяват правилното поставяне на приоритети във веригата за
доставяне на стойност до клиента – критични дейности и ресурси.
Б Групи специфични показатели според целите на бизнеса
• Иновации –ефективност на инвестиции в нови продукти и услуги, в нови
канали за пордажба.
• Икономия от мащаб чрез развиване и поддържате на инфратруктура –
оползотворяването на ресурси и капцитет и ефект вурху потока на
приходи.
• Фокус върху взаимоотношенията с клиента –привличане и задържане на
клиентите, поддържане на клиентска база данни, канали на доставка на
продукт/ услуга, анализ на промяна в потребности.

Стъпка 3 Пример за специфични
показатели: фокус „отношения с
клиенти“ /банка/
Стойностно
предложение

Отпускане на
кредити,
oобри условия
за депозити
 надеждност
при отпускане на
кредити
Управляване
на риска

Поддържане на отношения с
клиента

Брой оплаквания
Време за решение на
проблеми на клиенти
Ангажиране с проблем на
клиента
Гъвкаво и адаптивно
поведение
Ефект от маркетингови
кампании
Измерване на несъответствие
Канали на доставка
Ефективност на традиционни
канали
Въвеждане на нови канали и
ефективност

Показатели по сегменти
Брой потенциални клиенти/ придобити
Цена за придобиване н клиент

Брой повторни клиенти
Стойност за жизнения цикъл на
повторен клиент
Показател на задържане на клиенти
Средно време до първа покупка
Време до втора покупка
Сезонни пикове и спадове

Поток на приходите
• Преки продажби - приходи от лихви и такси
• Комисиони
• Брокерство, Многостранна
платформа
Принос по източници, Принос по сегменти

Проблемни области –
бек офис
Свързани с организацията и управлението на
критичните дейности и ресурси
Свързани с наемането, обучението, работата с
хората
Свързани с партньорските отношения
Ефект  разходи

Анализ на дейности и
процеси - въпроси
Въпроси

Последвани от

Действие

1. Каква е целта?

Защо?

Елиминиране на ненужни процеси
и дейности

2. Къде трябва да се
извърши?

Защо?

Комбиниране или промяна на място
на изпълнение

3. Кога трябва да се
извърши?

Защо?

Комбиниране или промяна на
време и последователност

4. Кой трябва да го
направи?

Защо?

Комбиниране или смяна на човека

5. Как трябва да се
направи?

Защо?

Опрости или подобри процеса

Измерване: специфични показатели.
насочени към операции и ресурси
Партньори

Ключови дейности

Доставчици

Анализ на процеси
- Измерване на времена,
дефекти, последователност,
сравняване със стандарти за
процеси
- Капацитет и натоварване
- Производителност

- Анализ на параметри на договорите

Партньори
-

Оценка на потенциал/ принос

Инвеститори
- Оценка на време за изплащане на
задължения,
/BEP/
- Приходи към финансиране

Ключови ресурси
анализ на ресурси
• Служители
Измерване на изпълнение –
„индекс на изпълнение“
• Машини
• Брандове
• Материали

Структура на разходите
- Разходи по дейности -маркетинг и продажби/ доставки/ сервиз
Машини/ материали/ служители/ доставчици, драйвери на разходи
- Разходи за финансиране
- Преки и непреки разходи, променливи и постоянни
- Разходи за транзакция, за продукт

Специфични показатели по стилове на
бизнес модели
Ефективност на иновациите
- Срок на въвеждане на пазара
- Процент на приходи от иновации от обща сума на
годишни приходи
- Процент на лоялни клиенти от общия брой клиенти
Икономия от мащаб
-

Натоварване на капацитет
Ефективност на разходите за операции, ниска себестойност на продажби
Принос по региони в мрежа от клонове,
Процент на лоялни клиенти от общия брой клиенти
Ефективност на различните канали на продажба
-

Процент на приходи от ритейл
Процент на приходи от он-лайн продажби
Процент на приходи от многостранна платформа
Процент на приходи от Аpps

Най-често прилагани модели и техники
за анализ по области на бизнес модела
Анализ на „вътрешната
перспектива“

Анализ на „външната
перспектива“

Модел на несъответствието /GAP анализ/
Процесни модели
VSM – карта на процесите
Workflow - Поток на дейности

Модели за локация на процеси
АВС модели за разходи по дейности, драйвери
на дейностите
Модел на приноса

PESTEL,
SWOT
Модел на Портър

Стъпка 4 Прилагане на
базови показатели – ползи и
групи
А Ползи
• Служат за еднаква база за сравняване с конкурентите в сектора чрез
стандартно прилагани показатели
• Има изградени добри практики, които служат като „бенчмарк“ за
стойността на общи показатели
Б Групи
• оценяват бизнес риска,
• оценяват способността за генериране на печалба,
• оценяват оползотворяването на ресурсите, ефикасност и управление на
работен капитал.

Базови показатели
Рентабилност
-

Пазарен дял
Марж на печалба
Рентабилност на собствен капитал
Рентабилност на привлечен капитал

Оползотворяване на капацитет и оперативна ефикасност
-

Обращаемост на запаси
Обращаемост на вземания
Обращаемост на задължения
Усвояване на оперативни активи

Управление на риска

- Краткосрочен риск – ликвидност
- Финансов, дългосрочен риск - задлъжнялост

Ето как работи анализа на бизнес модела
Apple Inc. Американска компания за производство на PC, софтуер, мобилни телефони,
електронни продукти: iPod, iPhone, Macintosh, iPad.
Притежава собствени ритейл магазини. Софтуерните продукти са Mac OS X, iWork
развоен софтуер, Final Cut Studio, Logic Studio – за създаване на музика, iOS – мобилна
операционна система; iTunes – платформа за музика, iLife – софтуер за мултимедийни
продукти, Aperture – професионален софтуер за фотогрфия и др.
Стратегиите, прилагани от Apple за добавяне на стойност за клиента:
- Диференциране чрез иновация – фокус върху дизайн, удобство за ползване,
персонализирани услуги
- Икономия от мащаб – аутсорсване на производство чрез стратегически
партньорства /Original Equipment Manufcturers, Foxcon /
- Промяна на подхода към клиентите в периода след 1996г. с прилагане на нови
бизнес модели в каналите за продажба – он-лайн, Аppstore, многостранни
платформи, freemium и др.

Подготовка за анализа:
Разбиране на бизнес модела на Apple
Производители
Appstore
разработчици
доставчици
на мобилни
услуги
TV, кино и
музикална
индустрия

Инвестиции в
иновации

Дизайн
Пр-во на SW и
HW Kaчество

Таланти,
брандове,
Физически
ресурси

Персонален
асистент

Дизайн
Удобство и
персонализация
бранд

ефективност

Самоподпомагане
Apple.com
Appstore
Apple ритейл
Други ритейли
freemium

Масов
пазар
Маc, Ipod,
Iphoneq
Ipad
Многостранни
платформи
Itune,Appstore

Проджба на продукти
икономия
от мащаб

Проджба на
медии, лицензи

Наем и
абонамент

В резултат
Дейности – производител на хардуер и софтуер - Mac,
мобилни устройства – Ipod, Iphone, развити в Ipad продуктова линия.

Предимство на пазара на мобилни устройства чрез иновации в дизайна – персонализация и
удобство на интерфейса – висок ценови клас
Предимство на пазара на персонални компютри чрез дългосрочни отношения с клиентите

Сегмент клиенти – иноватори , поемащи риска да опитат нови технологии
Варианти за ценови решения според различния канал на продажба:
– цени над средните „обиране на каймака“ за мобилни устройства /ритейл/,
- ниски или безплатни устройства срещу дългосрочни договори,
- „привързване“ дългосрочно с ползване на консумативи /нов модел на Razor
и Blade/
- Freemium /iTunes, Apps/
Поток на приходите – традиционен и приход от Appstore, платформи, лицензи, абонамент.

Ефект от „икономичната
иновация“ в бизнеса на Apple
2013

Показателите по години, тенденции
2014

2013

2012

2011

Марж на
оперативна
печалба

29%

29%

35%

31%

Марж на нетна
печалба

22%

22%

27%

24%

ROE

35%

30%

35%

34%

Текуща

1.08

1.68

1.5

1.61

бърза

1.05

1.64

1.48

1.58

Рентабилост

Ликвидност

Сравнение с конкурентите
2014

Apple

HP

IBM

Cisco

Марж на оперативна печалба

29%

6.45%

11.4%

20.7%

Марж на нетна печалба

22%

4.5%

8.75%

16.66%

ROE

35%

18.75%

29.27%

13.57%

ROI

28%

16.37%

10.53%

ROA

18%

4.86%

7.89%

7.61%

текуща

1.08

1.147

1.25

3.39

бърза

1.05

1.64

1.19

3.31

задлъжнялост

32%

73%

72%

26.96%

7.6 пъти

8.06

3.4

5.3

Рентабилост

Ликвидност

Оперативна ефикасност
Обращаемост на вземания

За да научите повече,
заповядайте при нас за
Двудневен отворен курс
Тридневен фирмен семинар
www.sbc.bg
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Business Model Generation, A. Osterwalder, Y. Pigneur
Getting to Plan B, J. Mullins, R. Komisar
businessmodelgeneration.com
Lean Start Up, E. Riss
Crowdsoursing, Jef Howe
Free, The Long Tail, Chris Anderson
Проучвания по отворени бизнес модели на Училището
Материали от курсове на Училището: Дългата опашка,
Нови бизнес модели в телекомуникациите, Продажба на
дигитално съдържание, Създадено от тълпата

