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 :המסקנות. 5

EyeShare Altiris HP OO 

ללא יכולת שליחה   באופן מלא

וקבלת הנחיות מרחוק  

 SMSב 

ללא יכולת שליחה  

וקבלת הנחיות מרחוק  

 SMSב 

 הטמעת מערכת

ממשק המערכת  9 7 8

(משקלים)  

 QA עבר בהצלחה עבר בהצלחה עבר בהצלחה

הטבה כחלק מחבילת  גבוה בינוני

 ניטור כוללת
 עלות

 :הבעיה במצב קיים. 1

  פערי ידע    •

 המקצועיות יורדת•

 טעויות בתום לב•

חוסר שיטוף  
ידע  /מידע

 בצוות

 SLAעמידה ב •

 זמן שווה כסף כשמדובר על זמינות מערכות קריטיות•

זמן טיפול  
ממושך  
 בתקלות

 הפעלת משאבים מיותרים•

 בזבוז כסף•

 נזק לחברה•

יעילות  
 הטיפול

 נזקים כלכליים לחברה•
טעויות  

 אנוש

 NOCייעול תהליך ניהול תקלות בחברת טבע בצוות 

 ג"תשע הפקולטה לניהול טכנולוגיה, .B.Scפרויקט גמר תואר ראשון 

 :המוטיבציה. 2

 

,  י פעולות אוטומטיות וקבלת הוראות"ע

 הזהרות ועדכונים בזמן אמת

 

 

 מניעת טעויות אנוש

השלמת פעילויות נדרשות ותיעוד  
 מתיעוד מדויק לתהליך

 

 הגדלת יעילות הטיפול

ברצוננו לשפר את זמן הטיפול בתקלה  
 30% -לפחות ב

 

 הפחתת זמן הטיפול

הפצה ושמירת , נדרש כלי מתאים לעיבוד

 המידע בשל זרימת מידע אינטנסיבי בצוות

 

 שיטוף ידע בצוות הגברת

SSIS Altiris 

 אינגרציה עם מערכות קיימות

 ידידותית למשתמש

 

 

 

 

 

 יכולת ניהול ידע1.

 עלות פיתוח 2.

 עלות תחזוקה 3.

 מצב קיים
Google 

DocS 

התאמת  

 תוכנה קיימת   

(SP) 

רכישת תוכנת  

 מדף  

HP Operation Orchestration 

ל אינן נותנות  "חלופות הנ

שהצבנו בפנינו  ' מענה לכל הנק

ולכן בחרנו לבדוק מערכות  

 .חוקה

 עמידה בדרישות אבטחת מידע

 עלות פיחות ותחזוקה

HP OO EyeShare 

 יכולת תיעוד אוטומטי

 :המערכת שנבחרה

 :הממצאים. 4

איסוף נתונים יתבצע באמצעות מערכת יעודית לתיעוד 
 תקלות  

 :המתודולוגיה. 3

 ID3תיעשה בעזרת אלגוריטם 

בתהליך טיפול  " צווארי בקבוק/ "על מנת לזהות בעיות  
 בתקלות  

בדיקה בארגונים מובילים אחרים אשר נתקלו בבעיות  
 דומות והפתרון אליו הגיעו

באמצעות פנייה למנהלי אפליקציות ננסה לקבל תמונה על 
 נזק כלכלי הנגרם עקב תקלות הנפוצות

זיהוי תקלות  
 נפוצות

 קלסיפיקציה

הערכה של 
 NOCצוות 

Bench 

marking 

הערכה 
 כלכלית

אמנם ארגונים רבים הכריזו על שימוש במערכות לניהול ידע בתחום   

 .טיפול בתקלות ובהתאם לכך נכתבו מאמרים רבים בנדון
מהירות בזמן , לעומת זאת אנחנו חיפשנו שילוב של הפצת מידע  

  .יעילות הנמדדת בנכונות הטיפול ותיעודה, מניעת טעויות, אמת


