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 הפקולטה לניהול טכנולוגיה, .B.Scפרויקט גמר תואר ראשון 

 ג"תשע

לצורך בקרת הקצאת כוח , ניהול מידע אינטגרטיבי

 "עידית טכנולוגיות"אדם בעבודות ובפרויקטים ב

 גיל גרינשטיין' דר: מנחה אקדמי יסמין יזדי ואופיר בזר: מציגים

 ערך מוסף ותועלות עבור הארגון

 .  הפרויקט יעניק לחברה כלי ניהולי יעיל לפתרון בעיית הדיווחים

 .בקרה תקציבית מדויקת יותר והצגת תמונה אמינה יותר מאשר המצב הקיים

 .תזרים מזומנים תקין ואמינות החברה מול לקוחותיה, חיוב סדיר של לקוחות החברה

מאחר וכעת המידע נגיש יותר ומאפשר לאנשי הבקרה לערוך בקרה  PMO-הכלי נותן תרומה גדולה למחלקת ה

 .ימים בעבר 2-3במקום  1תוך יום עבודה 

 

 ערך מוסף עבורנו

 .חות שונים"מתוך בסיס הנתונים אל דו SQLשליפת נתונים בעזרת שאילתות : חשיפה לעולם בסיסי הנתונים

 .  תוך התנסות מעשית עם מסדי נתונים ושאילתות שונות, יישום הנושאים הנלמדים בתחום מערכות המידע בפועל

במציאת שיטות ייעול לתהליכים , התנסות שכזו תסייע לנו בעתידנו כמנהלי פרויקטים בתחום מערכות המידע
 .שוטפים בארגון

 ערך הפרויקט

 הערכת מצב קיים

ניתוח הזירה התחרותית באמצעות 
והכוחות הפנימיים   PORTERמודל 

 SWOTי מודל "והחיצוניים בארגון ע

 סקירת ספרות

מ  "מ, מ ארגוניות"מ
מ  "מ, אינטגרטיביות

מ "לדיווח שעות עבודה ומ
 . לניהול כוח אדם

 ניתוח ובחירת חלופות

בוצע ניתוח חלופות  
כולל ניתוח , AHPבשיטת 

רגישות ואיתור החלופה  
 .האולטימטיבית

 אפיון בסיס הנתונים

למידת ארכיטקטורת 
. Project Server-שרת ה

ומורכבות בסיסי הנתונים 
 השונים

 יצירת אב טיפוס

יישום אב טיפוס של  
הפתרון בשיתוף פעולה 

של    BI-עם אנשי ה
 . הארגון

כמותי /מדד איכותי
 לפתרון

בדיקת שיפור הביצועים 
 באמצעות האב טיפוס

 המתודולוגיה

שעות ממתינות   – 2תצוגה  מעקב עובדים – 1תצוגה 

 בפרויקטים לאישור מנהל

 

תצוגה זו נותנת לנו מידע רב אודות 

מידע שלא )הדיווח החודשי של העובדים 

 :כגון, (היה קיים קודם לכן

שעות עבודה שהעובדים דיווחו ולא * 

 ".אושרו"

שעות שהעובדים דיווחו אך שכחו  *

 .לאישור המנהללשלוח 

 ".פורסמו"שעות עבודה שלא  *

 

תצוגה זו מאפשרת תמונת מצב בכל 

למי מהמנהלים המאשרים יש  נתון רגע 

שעות אשר ממתינות לאישורו  

הצגת שעות אשר , בנוסף. במערכת

תוכנית  " פורסמה"אך לא , אושרו

 .י אותו מנהל"העבודה ע

 

 בסיס הנתוניםאפיון  אב טיפוס

מאחסן  Project Server-שרת ה

את המידע בארבעה בסיסי  
 .Microsoft SQLנתונים של 

 

  ”Reporting"הנתונים בסיס 

מסונכרן ישירות עם בסיס הנתונים  
"Published” .בסיס  , כאשר

את כל  מכיל  Publishedהנתונים  

 ".פורסמו"התוכניות ש

 ניתוח חלופות ובחירת החלופה

שיטת לפי ביצענו ניתוח חלופות 
AHP  קריטריוניםתוך הגדרת ,

לאיתור כולל ניתוח רגישות 
 .החלופה המתאימה ביותר

הגבוה ביותר  בעלת הציון החלופה 
 ,ETLכלי עצמי של הינה פיתוח 

הינה חברת תוכנה  " עידית"מאחר ו

ובאפשרותה להשתמש בהון 

 .האנושי שלה לטובת פיתוח זה

ETL    הינו תהליך מבוסס תוכנה אשר באמצעותו נגזרים נתונים מהמערכות

לאחר שבוצע בהם שינוי  , התפעוליות ונטענים מחדש לתוך מחסן הנתונים

 .כך שניתן להפיק מהנתונים מידע נוסף, במבנה הנתונים


