
 לניהול טכנולוגיההפקולטה  ,B.Scראשוןפרויקט גמר תואר 

 אייל בריל' דר: מנחה אקדמי חריטונובני 'ג, גימדייבאלינה : מציגות

 פילוח לפי פעילויותיה
 העסקיות של החברה  

1.HP Application Explorer 2. SmartStream Solution Navigator  

חטיבת  "קיימת  -IPGבתוך 

"  הפתרונות הגרפיים העסקיים

(GSB-Graphic Solution 

Business )  ובמסגרתה פותחו

הכלים   אינטרנטייםמספר כלים 

למפיצים  , ללקוחותלהביא שנועדו 

הארגון את מגוון ולעובדי 

נתונים על האפשרויות לשליפת 

,  מוצריהם, הפרטנרים העסקיים

והפתרונות הגראפיים המשולבים  

 .HPשלהם ושל 
 : המוטיבציה

 :הרקע

:  איסוף הנתונים

הראה שכמויות  

השימוש  

 ,נמוכות

נרצה להצדיק    

השקעה כספית  

נוספת בתכנית 

 ובפיתוח הכלים

 ( .הן לתחזוקה והן לפיתוח של הכלים)$ 500,000 -על כהשנתי עומד הכספי ההיקף * 

 : הצורך
 -     חברת    

 

חברת הטכנולוגיה הגדולה ביותר בעולם. 

תוכנות, טכנולוגיות, החברה מספקת מוצרים  ,

לקוחותיה כוללים  , פתרונות ושירות לצרכנים

 .  בינוניים ופירמות ענק, עסקיים קטנים

 עובדים 350,000מעסיקה מעל. 
 מדינות 170פועלת ביותר מ. 

 

 בניית סקרים

 ממוחשבים 

לטובת מציאת  

 המאמצים

 המוקדמים 
 "Early Adopters": 
 

ניתן לראות כי ישנה השפעה ישירה בין האופן שבו לראשונה המשתמשים שמעו או הכירו את הכלים  

וכן לגבי הסיבות שלטעמם מונעות מהם להשתמש על סמך ניסיונם עם  , לבין כמות השימוש שלהם

 .הכלים

 

 :המלצותינו לעתיד

בהסתמך על נתונים אלו השלבים הבאים הינם לחפש ולפנות למשתמשים העונים לקריטוריונים  

  -ולאכוף ולהימנע מהבעיות שהוצגו בממצאים על מנת להכנס ל, שהוצגו כמשתמשים של הכלים

 .של משתמשים העונים על הפרופילים הללו" להעמיק שווקים קיימים"או " שווקים חדשים"
 
 

 :איסוף הנתונים וממצאי הסקרים :המתודולוגיה

 לשם כך הפצנו

 את הסקרים 

 :קבוצות  3 -ל 

 

משתמשים פנימיים מתוך  1.
HP 

 

 מפיצים עסקיים של החברה. 2

 
 משתמשים רשומים של הכלים  . 3

  

 :ניתוח סטטיסטי השאלות העיקריות

 (:בחירה מרובה)היכרות ראשונים עם הכלים 
 Webinarדרך מצגת או  34% 

 לעבודהדרך עמית  31% 

 (:  בחירה מרובה)הסיבות העיקריות לשימוש בכלים מהן 

 מידעענו כי לטובת חיפוש  80%

 יחדיוענו כי מספר תשובות  68% 

 עמיתיםענו לטובת שיתוף מידע עם  12% 

 
 

 שהמשתנים  על פי העץ החלטות שהתקבל אנו רואים 

:  שלנו הם את המשתנה התלוי המסבירים בצורה הטובה ביותר 
Regions ,Reasons For Not Using 

 

                          HP SmartStream Solution Navigator 
                                                      ,           (

 -      HP Application Explorer) 
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o 33% . "                              
o 23%.                                

 )           ( ?                      -               

 

o 52%.                               
o 17%)                  (                                   

 : WEKAמסקנות וניתוח באמצעות 
 :עץ ההחלטות שנתקבל:       נתונים סטטיסטיים לגבי התפלגות המדגם שלנו

 


