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אפיון והקמת מערכת מידע לפרויקט הרכבת  
 הקלה בגוש דן

 
 אריה בן דוד' פרופ: מנחה אקדמי צביקה אליהו ושלומי נקסון: מציגים

 

 

משלב גיבוש האסטרטגיה ועד לשלבי הביצוע והטמעת , מספקת ללקוחותיה שירותי ניהול וייעוץ מקיפים חברת אביב

אביב  . דרך ניהול פרויקטים מורכבים וכן פרויקטי תשתיות רחבי היקף ופרויקטים בתחום התכנון ואיכות הסביבה, השינוי

נתיבי  )ע .ת.את הבקרה מטעם משרד האוצר והתחבורה על חברת נ EGIS מבצעת בשיתוף חברת צרפתית בשם 

בקרה ועדכון  , במסגרת הפרויקט אפיינו את תהליכי המעקב. בנושא פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן( תחבורה עירוניים

 .בפרויקט הרכבת הקלה( י קבלני משנה"הרוב ע)עבור עבודות המתבצעות על ידה ע .ת.נ-מחשבוניות המתקבלות  

 רקע

עבודה עם קבצי אקסל וניירת רבה 

תהליך רב שלבי ומסורבל 

אובדן של זמן עבודה יקר 

טעויות רבות בהזנת הנתונים עקב עבודה ידנית 

 הבעיה

 

 

 

תיאור שלבי התהליך במצב הקיים 

ניתוח וסיכום הבעיות, בחינה 

אסרטגיות להקמת : נושאים מרכזיים -סקר ספרות

מערכת לניהול בסיסי נתונים וכלים  , מערכת מידע

 .לפיתוח מערכת מידע

  הצגת חלופות לפתרון הבעיה וניתוח החלופות 

 אפיון מערכת ייעודית בעזרת תרשימיDFD   וסקירה

 של תוכנות מדף

 ניתוח החלופות המוצעות על ידי מודלAHP 

 

 מתודולוגיה
 

 המערכת תיתן מענה לבעיות הקיימות ותאפשר הזנת

 .נתונים ובדיקת שלמותם למניעת טעויות

  חיסכון בזמן עבודה יקר שהחברהמשקיעה בבדיקת

 .הנתונים שהוזנו טרם העברתם למערכות החיוב

פ "פיתוח מנגנון להפקת דוחות בהתאמה אישית ע

 .חתכים נבחרים

 ממצאים

 

יעילה ונוחה על מנת לנהל מנגנון של מעקב , מהירהמערכת מידע שתאפשר הזנה ושליפה של הנתונים בצורה אפיון 

 .ובקרה אחר המידע המבוקש ואפשרות להפקת דוחות בצורה המיטבית

 מטרת הפרויקט

 

פ הקריטריונים שנבדקו "ניכר כי ע, בחינת החלופות בין רכישת תוכנות מדף לבין פיתוח עצמי של מערכת מידעלאחר 

החדשה שאופיינה בפרויקט תייעל את תהליכי העבודה הקיימים  המערכת . לחברהפיתוח מערכת עצמי הוא הטוב ביותר 

ותביא למיקסום היכולות בעת הזנת הנתונים ובהפקת הדוחות הדרושים לחברה ובכך תחסוך משאבים רבים שהוקצו 

 .לתהליכים אלו

 מסקנות


