
 
 ישראל במדינת הנכנסת הרפואית התיירות

 רפואה בתחומי .מאד ומשגשגת מפותחת

 רב מוניטין בישראל למרפאות יש רבים

  רפואת ספציפית אך ,העולם ברחבי

 .הזאת מהפריחה נהנית לא השיניים

  ,לבצע שהחלטנו הפרויקט במסגרת

 המסחרי הפוטנציאל את לממש החלטנו

 רפואת בתחום נכנסת לתיירות הגדול

 ניהול מערכת לשפר בזמן ובו השיניים

 "דנטלקריל" בשם קיימת השיניים במרפאת
 לאפיין הוחלט .יעילה לא בצורה שמתנהלת

  לתהליכים דגש מתן תוך המערכת את

 .שונות מארצות בלקוחות טיפול שכוללים

  :הם הפרויקט בתוצרי המעוניינים הגורמים

 .המרפאה מנהלי

 
 
 
 
 

 
 בפרויקט העבודה תהליך התנעת לשם

 שיטת לגבש הפרויקט צוות היה נדרש

 מחזור את תקיף אשר רוחבית עבודה

   .הפרויקט של המלא החיים

 

 

 :הפרויקט פיתוח של השלבים להלן

 וחקר של המצב הקיים לפי ניתוח

במהלך . פורטרחמשת הכוחות של 

התהליך הזה נאספו נתונים על הארגון 

אישיים  ראיונות : שיטותבעזרת ארבע 

מסמכים מהלקוח  , תצפיות, וקבוצתיים

 .ושאלונים

 מציאת החלופות : ישימותחקר

-י בדיקת עלות"האפשריות וניתוחן עפ

תועלת ובחירה של החלופה  

 .האופטימאלית

 בדיקה במקורות שונים  : ספרותסקר

באילו דרכים ניתן לאפיין את המערכת  

כך שתיתן תמיכה לטיפול בלקוחות 

 .ל"מחו

 הגדרת : ואפיון המערכתניתוח

תכנון , הפונקציונאליּות של המערכת

 DFD זרימת המידע בעזרת תרשים 

 .ומיכון תהליכים

 תכנון ובנייה של מבנה  : המערכתעיצוב

 .ERDי תרשים "טבלאי ע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

המערכת תייעל את ניהול מרפאת השיניים  

תמקסם את רווחיה , ואת התהליכים בארגון

של המרפאה ותממש את גולת הכותרת של 

מתן תמיכה בטיפול בלקוחות  : הפרויקט

 .ל"מחו

 :המטרות העיקריות של הפרויקט

 יצירת כלי שיווקי לסקטור הלקוחות

 ל"המתגוררים בחו

 יצירת ממשק ידידותי הן ללקוחות והן

 לצוות המרפאה

סיוע בתהליכי קבלת החלטות ניהוליות 

סיוע בהשגת מטרות כשם שהוגדרו בתו-

 תקן איכות של משרד הבריאות

  שיפור התקשורת והאינטגרציה בין כל

ספקי החוץ  ,הגורמים במרפאה

ל וכן בקרב "והלקוחות בארץ ובחו

ל המטפלים באותם  "הרופאים בחו

 .הלקוחות

שיפור הזמינות והמהימנות של המידע 

 מיּכון תהליכים שעד כה היו לא

 ממוחשבים

 

 

 ג"טכנולוגיה תשעהפקולטה לניהול , B.Scראשון  פרויקט גמר תואר 

 רובין ערן 'דר :אקדמי מנחה ב'בוליצ ויבגני וינוקורוב איגור :מציגים

 מיפויי תהליכים  DFDתרשים 

  :הינם ללקוח ביותר החשובים הקריטריונים שלושת כי לראות ניתן התוצאות עיבוד לאחר

ל"מחו בלקוחות טיפול 

למשתמש ידידותי ממשק עם עבודה כלי 

הדרושה הפונקציונאליות כל את בתוכה שתאגד אחת מערכת 

 :הינן לפרויקט שהוצעו החלופות 

 .ממוחשבת מידע מערכת פיתוח ,מדף מוצר רכישת ,הקיים המצב על שמירה

  ציון שקיבלה החלופה ,(LCC) חיים מחזור עלות קריטריון לפי החלופות ניתוח לאחר

NPV מידע מערכת פיתוח :היא בפרויקט ליישום ונבחרה ביותר הגבוה. 

 על ובראשונה בראש הדגש את לתת יש כי המסקנה מתקבלת ל"הנ הנתונים ריכוז מתוך

 שיתמוך ,למשתמש וידידותי נוח ,יעיל ,מתקדם ניהולי כלי שתהווה מערכת הקמת

 .שונות מארצות בלקוחות
 
 
 
 
 
 

  שתומכת שיניים מרפאת לניהול בארץ במינה וראשונה ייחודית מידע מערכת פותחה

  את הן שתשמש מאוגדת אחת מערכת תהיה המידע מערכת  .שונות מארצות בלקוחות

  ממשק בעל עבודה כלי תהווה והיא ל"ומחו מהארץ  הלקוחות את והן המרפאה צוות

 ומידע ועדכני חדש במידע ישן מידע להחלפת לפעול תידרש המרפאה .למשתמש ידידותי

 לתהליכיה המידע את להתאים תלמד המרפאה ,לכך בהתאם .הרופאים בקרב ישותף זה

 מתוך שנרכש המידע על המבוססים יעילים וכלים חדשים תהליכים לפתח תדאג ואף

 .שיצוצו וקשיים חדשות בעיות עם בהתמודדות יסייעו שהם מטרה

 תוכל אשר מערכת לתכנן הצלחנו אכן ,לפרויקט המוטיבציה בדיקת בשלב שצפינו כפי

 .הרווחים ימוקסמו ובכך במרפאה תהליכים תייעל וגם ל"מחו בלקוחות לתמוך
 
 
 
 
 

עבודה עם לקוחות  
 ל"מחו

כלים קלים ונוחים  
 לתפעול ועבודה

כלי בקרה ומעקב לביצועי  
 צוות המרפאה

קבלת עדכונים ממשרד  
 הבריאות

 מערכת קלה להתקנה

 מערכת קלה לתיקון

 מידור נתונים

סיוע בקבלת  
מערכת אחת   החלטות ניהוליות

 מאוגדת

 צוות מרפאת שיניים דנטקריל
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 …ל  "יכולת תמיכה בלקוחות מחו

 …כלים קלים ונוחים לתפעול  

 …,  כלי ניהול מלאי מתקדמים

 כלי בקרה ומעקב  גבוהה מאוד

 …כלי בקרה ומעקב לביצועי צוות  

 …קבלת עדכונים ממשרד  

 מערכת קלה להתקנה בינוני

 מערכת קלה לתיקון בינוני

 מידור נתונים  בינוני

 …כלי עבודה ידידותיים  

 …סיוע קבלת החלטות ניהוליות  

 …מערכת אחת מאוגדת גבוהה  

 הערכת חלופות לפי דרישות לקוח

 ITפיתוח מערכת  רכישת מוצר מצב קיים

 


