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,  נתונים, תוכנה, חומרה: אסופה של תתי רכיבים: מערכת מידע•

.שמטרתה לתמוך בתהליכי הארגון, ונהלים, אונשה

של                לתמוך בקבלת ההחלטות : תפקיד מערכת המידע•

הספקת מידע הנדרש  י "עניהול שונות בארגון רמות 

.בכל שלב

:הגדרות

שיווק           כספים              ייצור         מערכות מידע       רכש

(2)רמת הבקרה הניהולית 
מנהלים דרג בינים

(3)רמת התכנון האסטרטגי 
מנהלים בכירים

(1)רמת הבקרה התפעולית 
מנהלים ברמה נמוכה



?תפעוליתמהי מערכת 

,  נתוניה שלהמנהלת את כל מחלקה 
.ונתונים נפרדים לכל מחלקהמערכות נפרדות באמצעות 

ניהול באמצעות מערכות 

תפעוליות מותאמות  

....תחום

ייצורכספיםרכש



חסרונות השימוש

אין ממשקים בין הפעילויות השונות

כפילות נתונים זמן רב לקבלת מידע מאוחד

שיתוף נתונים מוגבל

אחזקה יקרה של המערכת

:יתרונות השימוש

קלה ליישום והטמעה



DBMS – DataBase Management System

מסד 

נתונים

מנהל 

מסד 

נתונים

ייצור

רכש

כספים

, מענה טכנולוגי לדרישות של שילוב קבצי נתונים למערכת משולבת אחת
.המאפשר נגישות גבוהה ומהירה לנתונים במגוון חתכים נרחב

ERP:

מערכת לניהול מסד נתונים



שימוש במסד נתונים טבלאי

שעות עבודה  

נובמברבחודש 

מספר עובד מספר פרויקט

100 E1 P1

70 E2 P1

100 E1 P3

50 E2 P2

משכורת שם עובד מספר עובד

חיים E1

דליה E2

רינה E3

משה E4

תאריך פתיחה שם פרויקט מספר פרויקט

שמיים P1

אוקיינוס P2

אדמה P3

אש P4

פרויקטים

עובדים בפרויקט

עובדים



E        R       P

Enterprise                                 resource                                planning   

תוך  .הינה היכולת לאחד תחת קורת גג אחת את כל פעילויות הארגון על יחידותיו השונותERPמהותה האמיתית של מערכת ה
.מתן מענה יחודי לכל יחידה בנפרד

!הכל תחת ניהול מסד נתונים אחד לכלל הארגון



?יכול לשפר את ביצועי העסק שליERPכיצד 

הזמנת  
מכירות לקוח ליקוט  

מחסןוניפוק שילוח 
תפעולוהרכבה כספיםחשבוניות

.כל נתוני הלקוח נמצאים במקום אחד ומאפשרים מתן מענה מיידי. 1
אשר מתוזמנים במערכת בהתאם להגדרות החברה, ניהול תהליכי עבודה רצויים. 2



managmentrelationshipClient

C        R       M

:המידעהוא תחום העוסק בשירות לקוחות ובניתוח של צורכי הלקוח באמצעות כלים של טכנולוגיות 
הצעות  , מסמכים, משימות, פגישות, שיחות טלפון–האינטראקציות מולו ותעוד כל הלקוח ואנשי הקשר שלו ניהול פרטי •

.ועודקריאות שרות , מחיר
.בניית תוכנית שיווקית ואף ניהול הקשר השיווקי עם הלקוחות, פילוח רשימת לקוחות, לידיםקליטת •
*חיוב וגביה, מעקב אחר הצעות מחיר, מחירונים, ניהול מכירות•



?יכול לשפר את ביצועי העסק שליCRMכיצד 

.כל נתוני הלקוח נמצאים במקום אחד ומאפשרים מתן מענה מיידי. 1
אשר מתוזמנים במערכת בהתאם להגדרות החברה, ניהול תהליכי עבודה רצויים. 2



?...בהישג ידךCRMמערכות 

https://www.getapp.com/customer-service-support-software/help-desk-ticketing/#getrank

Zoho,Palndo

https://www.getapp.com/customer-service-support-software/help-desk-ticketing/#getrank


?...בהישג ידךERP/מערכות חשבונאיות 

פריוריטי–זום •
לינט •
מיביזנס•





תאום ציפיות



מערכתניהול פרויקט יישום והטמעת 

איסוף נתונים וחקר מצב קיים. 2

ניתוח דרישות וחקר ישימות. 3

אפיון ועיצוב המערכת  . 4

יישום המערכת  . 5

הדרכה והטמעה. 6

ייזום המערכת. 1

בקרה וסיום, תחזוקה. 7

תפעול

בנייה  
ויישום

הגדרה



ייזום המערכת. 1

מטרה•

סקר ראשוני•

פעולות•

צורך/זיהוי הבעיה•

זיהוי גבולות המערכת•

זיהוי נפח הנתונים והמקורות שלהם•

תוצרים•

.הגדרת ציפיות•

.מסמך ייזום•



איסוף נתונים וחקר מצב קיים. 2

מטרה•

למידת מצב קיים ואיתור הבעיות וצורכי המידע הנוספים•

פעולות•

.הסביבה, הביצועים נדרשים, האילוצים, הדרישות, הארגון: איסוף נתונים•

....  הגדרת אילוצים וסיכונים, זיהוי בעיות במצב קיים, ניתוח ותיעוד מצב קיים•

תוצרים•

.שאלונים, הקלטות, ראיונות ותצפיות•

,  הארגון וסביבתו: מסמך חקר מצב קיים•
.  בעיות, תהליכים תפעולים, משתמשים, מערכות



ניתוח דרישות והערכת חלופות. 3
מטרה•

זיהוי הדרישות והערכת חלופות•

פעולות•

ויתירות, קונפליקטים, דרישות חסרות•

הגדרת הדרישות מהמערכת  •

הערכת חלופות•

תוצר•

מסמך דרישות•

:  אופציונלי•

  דוח ישימות-Request For information

 מסמך בקשה להצעות-Request For Proposal

 טיפוסאב



אפיון ועיצוב המערכת. 4

מטרה•

התוכנה של מערכת המידע(design)עיצוב •

פעולות•

ממשקים וטיפוסי הנתונים, הגדרה של רכיבי המערכת•

והאלגוריתמיםהרכיבים ( WF)הגדרה של פונקציונאליות •

תוצרים•

אלגוריתמים, מבני נתונים, ממשקים, כולל ארכיטקטורה פיזית–( Design)מסמך עיצוב •

תוכנית בדיקות•

מבצעים•

מעצב בסיס הנתונים•

מעצב ממשקים ומסכים•

(ארכיטקט תוכנה)מעצב תוכניות •



יישום המערכת. 5

מטרה•
תכנות המערכת ובדיקתה•

פעולות•
,  כתיבת קוד•

DBבניית ה •

,  הגדרת המסכים•

בדיקה של נכונות התהליכים  -( Verification)אימות •

בדיקה של התוצר הסופי ביחס לדרישות-( Validation)תיקוף •

תוצרים•
אפליקציה  •

תוכניות שירות•

תיעוד•

מבצעים•
אנושמהנדסי /DBA/תכנת/תוכניתן•

(QA)איש בקרת איכות •



הדרכה והטמעה. 6

מטרה•

הטמעת המערכת בארגון•

פעולות•

הדרכה•

.הסבת נתונים, קבצים, הסבת נהלים•

בדיקות קבלה•

תוצרים•

מערכת מידע עובדת•

קורסים, חוברות הדרכה•

מבצעים•

איש הדרכה•

מפעיל•

לקוח  /משתמש•

אנשי הפיתוח•



בקרה וסיום, תחזוקה. 7

מטרה•

לאפשר למערכת לעבוד ולשרת את המשתמשים•

פעולות•

תפעול המערכת•

ניהול גרסאות, בשינוייםטיפול •

תחזוקה•

בקרת מערכת•

תוצרים•

מערכת עובדת•

מבצעים•

מפעיל•

משתמש•

אנשי הפיתוח לפי הצורך•





?" מסובכת"כל כך מערכות אז למה הטמעת 



?" מסובכת"כל כך  ERPאז למה הטמעת 



:מסובכת כי היא דורשת מהעובדים לשנות את דרך העבודה שלהםהטמעת מערכת 
זמני שליחת  ,זמני משלוח,כמה ניתן למכור, אינו מבצע רק מכירה אלא תומך בתהליך, נציג מכירות1.

.'מה הלקוח קנה בעבר וכד, האם לקוח חייב כספים, טכנאי להרכבה
או בדפים אלא חייב להכניס את המלאי למערכת על מנת , אינו יכול לנהל את המלאי בראש, מחסנאי2.

.שנציג המכירות יקבל תמונה למלאי הקיים
כדי שנציג  ,ש מחוייבת לבצע התאמות בכרטיסי לקוח על מנת לסגור חשבוניות עם תשלומים"הנהח3.

.המכירות יוכל לדעת אילו חשבוניות עדיין פתוחות

?" מסובכת"כך מערכת כל אז למה הטמעת 



:שגיאות בתהליך

.מערכתחסר בזמן ובמשאבים הדורשים ליישום הערכת 1.
הכולל את כלל משאבי הארגון  " ועד מנהל"המנעות מיצירת 2.
.עדיפויותסדרי מהגדרת המנעות 3.
.בהדרכההשקעה מועטה 4.
.5SISO 
.ארגונייםהימנעות משיפור תהליכים 6.



:טיפים להטמעה נכונה

.הארגוןוהתחייבות של ההנהלה הבכירה של מעורבות 1.

.קניותהולכים לסופר ללא רשימת לא = אפיון ,אפיון, אפיון2.

.הפלאפון.....ידידו הטוב של האדם אל תשכחו את 3.

. ERP/CRMיש לבחור בקפידה את אפשרויות השוק העומדות בפניך בטרם בחירת תוכנת 4.

.של המערכתOutputs-אל תשכחו לבחון את ה5.

פיתוחים משמעותם הגדלת עלויות גם ביישום עצמו וגם בתחזוקה השוטפת ובמעבר בין  –המעט בפיתוחים 6.

.גרסאות

.  הצלחתך נובעת מעובדיך, שתף את העובדים7.

.אנשיךאותו בטובי והקף בחר את המיישם הכי טוב שתמצא 8.

.מפתח בארגוןטיפוח הדרכות דרך משתמשי 9.

.י גורם מטעם הארגון"בצעו בדיקות קבלה קפדניות תוך הסתמכות על תסריטים שהוכנו ע10.

:טיפ לבחירת מיישם 

:בחירת ספק כמוה כבחירת עובד

לפחות3–יש לבקש רשימת ממליצים •

.שצלחולשאול לגבי פרוייקטים •

פרוייקטים שצלחו פחות וכיצד היה משנה אותם•

.ספק שאינו מסוגל לענות על שאלות אלה כנראה אינו בעל הנסיון הרצוי לך



= הטמעת תוכנה חדשה תניב רווח כאשר מטרת החלפתה היא לשתף את העובדים בשיפור תהליכי העבודה 

.אפיון צרכים ושיפור תהליכים



החלפת תוכנה ללא ניתוח ושפור תהליכי העבודה תניב אכזבות גם מצד ההנהלה וגם מצד העובדים שיתקשו  

.להבין את תרומתה לעבודתם



:שרתים מקומיים/ענן

(ענן)שרת ורטואלי שרת מקומיתחום

עבודה על שרת מקומי מאפשרת חווית  נגישות למחשוב
משתמש טובה רק למשתמשים המחוברים  

חיבור  , (בתוך המשרד)ברשת הפנימית 
מחוץ למשרד סובל מאיטיות ותקלות  

.מרובות
אינטרנט  / במקרה של תקלת חשמל

.במשרד לא ניתן לגשת אליו גם מבחוץ

חיבור מהיר ונגישות כמעט מכל מחשב  
מאפשר עבודה. המחובר לרשת האינטרנט

.בקלות בשטח
אינטרנט נמשכת  / במקרה של תקלת חשמל

.העבודה ללא תלות בתשתיות המשרד

החומרה והרישוי השמורים  , המידעשרידות
פגיעה באתר החברה יכולים  .בהתקן פיזי

.לפגוע ביכולת שחזור המידע

ולשירות גיבויים  DRPמחוייבים למערך 
.ושחזורים שוטפים

אינו כולל.חשוף לגניבות ותקלות במזידאבטחה
.מערך ניטור תעבורה

מערך הגנה טכנולוגי הכולל מערכות   
מתקדמות לניטור התעבורה וחסימת התקפות  

.על השרתים

עיקר פעילות המשתמש מבוסס על  עלות תחנות קצה
דבר הדורש רכישת  , תחנת הקצהיכולות

.מחשבים יקרים

,  על השרת  עצמו, אפשרות עבודה טרמינלית 
אשר  , מאפשר רכישת תחנות חלשות וזולות

.כל תפקידן הוא לבצע שליטה מרחוק לשרת



(ענן)שרת ורטואלי שרת מקומיתחום

מצריך עלויות וידע בהתחדשות  שדרוג תקופתי
.הטכנולוגית

שדרוג החומרה באחריות ספקית  
שדרוגי תוכנה כלולים  , השירות 
.החודשיבשירות

אחריות ותחזוקה של ספקית  החברה  באחריותחומרה ותוכנה  
.השירות

דורש הגדלת  גידול החברהגמישות  
שרתים  

גמישות בהתאם לשינויי המבני
בחברה

הורדת המידע מהענן  , מיידיתשחזור מידע
מאפשר שיחזור מידע תוך דקות  

ללא צורך בגורם טכני

סוג המדייה  , תלוי סוג הגיבוי
.לגיבוי

והתערבות של  , דורשת הערכותמיידית וגמישההתקנה  
.איש מקצוע

:שרתים מקומיים/ענן



תודה


