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بسمه تعالي

بررسی کوتاه تجربه شرکت جنرال موتورز
در توسعه سامانه ارتباطات خودرویی OnStar
مقدمه
شرکت جنرال موتورز آمريکا در سال  8091ميالدي در ايالت ميشيگان تاسيس گرديد .اين شرکت طي  77سال
متوالي (از سال  8098تا  7997ميالدي) بزرگترين خودروساز جهان بود که در نتيجه ورشکستي مالي سال 7990
(بحران اقتصادي جهان در سالهاي  )7990-7991براي  9سال متوالي از اين جايگاه به مقام دوم تنزل کرد اما در
سال  7988مجدداً اين جايگاه را بدست آورد .اين شرکت در سال  7989ميالدي ،بيش از  0.7ميليون خودرو در
سرتاسر جهان به فروش رسانده است و از اين طريق ،بيش از  811ميليارد دالر درآمد داشته است [.]8
بيش از  787هزار نفر در  97کشور جهان در استخدام اين شرکت ميباشند .اين شرکت داراي چندين زيربخش
منطقهاي عمده ميباشد اما مهمترين خودروسازان زيرمجموعه آن عبارتند از [:]8
 .8بوييک
 .7شورلت
 .9کاديالک
 .4جي.ام.سي
 .1اپل
يکي از واحدهاي زيرمجموعه اين شرکت" ،شرکت  8"OnStarميباشد که در ادامه معرفي ميکنيم.

OnStar Corp, LLC
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معرفی سامانه OnStar

سامانه ارتباطات خودرويي  OnStarدر سال  8001ميالدي با مشارکت دو شرکت ديگر ،توسط جنرال موتورز
برمبناي فناوري تلفن همراه (موبايل) راهاندازي شد .اين سامانه در حوزه دورورزي ( )Telematicsدستهبندي
ميگردد .هماکنون اين سامانه بيش از  7ميليون مشترک فعال دارد که عمدتاً در چهار کشور آمريکا ،کانادا ،چين و
مکزيک هستند [ .]7شرکت  OnStarبيش از  799کارمند دارد [ .]7مديرعامل اين شرکت ،آقاي پرئوس ،7در
گزارشي که در سي.ان.ان 9منتشر شده بود (سال  )7989مدعي شده بود :دوسوم از خريداران خودروهاي جنرال
موتورز ،بخاطر سامانه  OnStarخريد ميکنند [.]81
ايده اصلي اين سامانه ،بهرهبرداري خودروسازان از زمان بيش از  199ميليون ساعتي حضور مردم آمريکا در
خودروهاي خود (در هفته) بوده است (آمار سال  7999ميالدي است و اکنون افزايش يافته است) [.]1
اين سامانه محور نوآوريهاي شرکت جنرال موتورز است که داراي  9دکمه ساده روي آينه داخل خودرو است:
يکي براي تماسها؛ يکي براي جهتيابي؛ و ديگري براي امور اضطراري [.]4
مهمترين خدمات اين سامانه عبارتند از [:]4
 .8تماس اضطراري:
 اعالم رخداد تصادف به مراکز امدادي؛ کمک به حل مشکالت اضطراري رانندگان. .7امنيت:
 کمک در زمينه خودروي سرقتي؛ امدادرساني کنارجادهاي؛ خدمات از راه دور؛ رديابي و حفظ ارتباط خانواده. .9ناوبري:

Preuss
CNNMoney.com
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 ناوبري قدم به قدم؛ ناوبري الکترونيکي. .4عيبيابي خودرو:
 گزارشدهي از وضعيت سالمت خودرو؛ عيبيابي آنالين. .1ارتباطات:
 تماس بدون نياز به دست (دستآزاد)؛ کاربرد ارتباط از راه دور تلفن همراه؛ کاربردها و خدمات ساير تامينکنندگان. .1بيمه مصرفمحور (به شرکت بيمهگر مربوط ميشود).

شکل  .8نماي کلي کارکردهاي سامانه ]4[ OnStar
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شکل  .7چارچوب کلي معماري فناوري ]1[ OnStar
جهت بهرهمندي از اين خدمات سامانه  ،OnStarدو بسته پيشنهادي وجود دارد:
 امن و مطمئن( 4پايه) :شامل کاربردهاي  7 ،8و  4به قيمت  79دالر در ماه و  799دالر در سال.
 جهتيابي و ارتباطات( 1کامل) :شامل همه کاربردها به قيمت  99دالر در ماه و  999دالر در سال.

Safe & Sound
Directions & Connections
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شرکت  OnStarوعده داده است با همکاري شرکت  AT&Tاز سال  7981خدمات خود را روي نسل چهارم تلفن
همراه ( 1)LTEعرضه نمايد [.]7
وضعیت اقتصادی سامانه OnStar

شرکت جنرال موتورز ،در راستاي استراتژي حضور خود در عصر ارتباطات و بهرهبرداري از فرصتهاي اينترنت،
به توسعه قابليتهاي دورورزي ( )Telematicsسامانه  OnStarپرداخته است و آن را نقطه اميد خود براي کسب
سود و رقابت با خودروسازان ديگر ميداند [.]1
امتياز (اليسنس) استفاده از اين سامانه به چند خودروساز ديگر هم داده شده است .شرکت اپل هم که زيرمجموعه
جنرال موتورز است تصميم گرفته از سال  7981اين سامانه را در اروپا عرضه نمايد [.]7
درآمد ساالنه شرکت جنرال موتورز فقط از حق اشتراک خدمات مستقيم سامانه  ،OnStarحدود  7ميليارد دالر در
سال است (اين سامانه بخشهاي درآمدي ديگري همچون فروش تجهيزات و خدمات پس از فروش ،برند و سهام
شرکت  ،OnStarو فروش خدمات به شرکتهاي مخابراتي و بيمهاي هم دارد) .جالب است بدانيد يکي از
محورهاي سودآوري شرکت جنرال موتورز در سال  ،7989رشد درآمد سامانه  OnStarبوده است (به ارزش 499
ميليون دالر) [.]7
برخي منتقدان سياستهاي مديريت ارشد شرکت جنرال موتورز معتقدند تنها بخشي از اين شرکت که باعث نجات
آن در زمان بحران اقتصاد جهاني ( )7990-7991شد همين واحد  OnStarبود که همواره سود خالص باال و
روبهرشدي داشته است [.]81
خدمات بیمه مصرفمحور

7

اولين بار ،شرکت جنرال موتورز ،خدمات بيمه مصرفمحور بر پايه سامانه  OnStarرا توسط شرکت مالي خود
( )GMACارايه کرد .اين شرکت بعد از بحرانهاي اقتصادي اخير به شرکت  Allyتغيير يافت و از سال 7984
ميالدي ،بخش بيمهاي آن تحت عنوان بيمه  National Generalعرضه ميشود [ .]87البته جنرال موتورز کوشيده
است شرکتهاي ديگر بيمه خودرو را نيز با خود همراه سازد تا انگيزهاي براي خريداران جهت رويآوري به
Long-Term Evolution
)Usage-based Insurance (UBI
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سامانه  OnStarباشد [( ]81هماکنون چهار شرکت بزرگ بيمه خودرو ،تخفيفات ويژه به دارندگان سامانه OnStar

ارايه ميکنند) [.]4
يکي از مهمترين خدمات بيمهاي عرضهشده ،بيمه مسافتمحور است يعني افراد برحسب ميزان رانندگي خود ،حق
بيمه ميپردازند که براي کمتر از  7199مايل در سال ( 4999کيلومتر) به  14درصد تخفيف بالغ ميشود يعني 497
دالر! که بسيار بيش از حق اشتراک سامانه  OnStarاست (پايه 799 :دالر و کامل 999 :دالر در سال) [.]89
جدول ذيل را ببينيد.
جدول  .8ميزان تخفيف نرخ حق بيمه پرداختي براي بيمه خودروهاي مجهز به سامانه ]89[ OnStar

جمعبندی
شرکت جنرال موتورز ،به عنوان بزرگترين توليدکننده خودرو در جهان ،استراتژي اصلي نوآوري خود را در حوزه
ارتباطات خودرويي قرار داده است که با سامانه  OnStarآغاز گرديد که هدفش ارتقاي ايمني و امنيت محصوالت
خود و تصاحب بازار سرگرمي و اطالعرساني درونخودرويي است [.]87
اخيراً مدير عامل اين شرکت ،خانم ماري بارا ،اعالم کرد از سال  7981ميالدي خودروهاي جديد اين شرکت به
فناوري "ارتباطات برد کوتاه اختصاصي ( 1")DSRCنيز مجهز خواهند شد تا ضريب ايمني خودروهاي اين شرکت
از طريق ارتباطات خودرو با خودرو ( )V2Vو خودرو با زيرساخت ( )V2Iافزايش يابد [.]80

Dedicated Short Range Communications
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