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 טכנולוגיות"

 ויסמין יזדי אופיר בזר

 לפרויקט . המוטיבציה2 .5
 . ת ביטוח בעולםמפתחת תוכנה לחברו אשרהפרויקט מתבצע בחברת "עידית טכנולוגיות", 

הנושא אותו בחנו בפרויקט הינו תהליך בקרת הקצאת הכוח אדם בפרויקטים בחברה. מצאנו כי התהליך 
הקיים היה מסורבל, ארוך ואף לא אפקטיבי. זאת כיוון שהנתונים לא היו מדויקים ונאמנים למציאות. תהליך 

חיתוכי מידע נפרדים כך שיתקבל המידע בגין הבקרה הקיים הצריך שליפת נתונים ממס' בסיסי נתונים שונים ו
ביצועי כוח האדם בפרויקטים. המוטיבציה שלנו לפרויקט נבעה מתוך ההבנה שבקרה נכונה ומדויקת יותר 

תביא לאיסוף ביצועי שעות ועלויות טובים יותר כך שהחברה תוכל לחייב את לקוחותיה ללא עיכובים ובהתאם 
 ותר של פרויקטים עתידיים בחברה ואף הקצאה טובה יותר של כוח האדם.לביצוע בפועל, תוך תמחור נכון י

 

 ספרות . סקירת1 .6
סקירת הספרות של הפרויקט עסקה בבחינת הידע הקיים לגבי מערכות מידע ואפשרויות האינטגרציה ביניהן. 

ת עוברות מסקר הספרות נוכחנו לדעת כי למערכות מידע יש חשיבות רבה בכל ארגון עסקי. לכן כיום, חברו
לשימוש במערכות אינטגרטיביות אשר מכילות את כלל התהליכים העסקיים של הארגון, תוך שימוש במערכת 

מידע אחת אשר נותנת מענה מהיר לצרכי החברה. ניכר כי ישנה חשיבות גדולה לזמינות הנתונים לכלל 
ו, עדכניות דיווחי שעות משתמשי המערכת, מאחר וזמינות זו מניבה ערך מוסף לחברה כולה. במקרה שלנ

 העובדים מאפשרת ביצוע בקרה בכל רגע נתון.
 

 . מתודולוגיה3 .7
שיפור בקרת הקצאת כוח האדם בפרויקטים, התחלנו בהערכת המצב הקיים.  –כדי להשיג את מטרת הפרויקט 

, אספנו את מכלול הדו"חות SWOTומודל  PORTERסקרנו את הסביבה התחרותית של החברה ע"י מודל 
דרשים לצורך הבקרה ואילו נתונים מסייעים לנו בכך. בשלב הבא, ביצענו סקר ספרות על מערכות מידע הנ

אינטגרטיביות והכלים הקיימים בשוק ליצירת אינטגרציה בין מערכתית. לאחר מכן, מצאנו מס' חלופות אשר 
)השוואה  AHP-וש בשיטת היתנו לנו מענה לבעיית הפרויקט ובחרנו מבניהן את החלופה הטובה ביותר ע"י שימ

 בין זוגות קריטריונים שנבחרנו כחשובים ביותר עבורנו(. בהמשך, אפיינו את הפתרון לאור החלופה שנבחרה.
 

 . ממצאים4 .8
חלופות אשר יכולות לתת מענה טוב לבעיית  3-לאחר ניתוח המצב הקיים וסקירת הספרות בתחום, בחרנו ב

ים וטעינתם מחדש לבסיס הנתונים כך שניתן יהיה להפיק מהם מידע גזירת נתונ – ETLהפרויקט: רכישת כלי 
ניהול כלל המידע של הארגון בפורטל  –של מיקרוסופט  SharePointחדש. חלופה אחרת הינה שימוש במוצר 

. לאחר שימוש בשיטת ETLארגוני כך שיהיה נגיש לכולם. חלופה שלישית שהועלתה הינה פיתוח עצמי של כלי 
שכן, חברת עידית מתבססת על כוח  ETLכי החלופה הטובה ביותר עבורנו היא פיתוח של כלי  מצאנו AHP-ה

 אדם שכולל  אנשי פיתוח ותוכנה. 
בארגון בנינו  BI-לאחר בחירת החלופה, ביצענו סקירה של בסיסי הנתונים בחברה. בשיתוף פעולה עם אנשי ה

אשר  SQL. כל זאת, ע"י שימוש בשאילתות אב טיפוס אשר יציג את הדו"חות בהם נעשה שימוש לבקרה
 מבצעות חיתוכי נתונים שונים לצורך הפקת המידע הנדרש.

 

 . סיכום5 .9
כאמור, לאחר סקירת הספרות בתחום מערכות המידע וניתוח שלושת החלופות, מצאנו כי החלופה הטובה 

ם כך שיניבו לנו את המידע ביותר הינה שימוש במערכות הקיימות בארגון. זאת, תוך ארגון מחדש של הנתוני
הדרוש לצורכי בקרה עדכנית. ביצוע פרויקט זה סייע לארגון בשיפור תזרים המזומנים שלו, שכן בקרה עדכנית 

וללא טעויות. זאת, לצד  ונכונה הביאה לגביית תשלום מהלקוחות ללא עיכובים, בהתאם לביצועים בפועל
 וח אדם אפקטיבית ונכונה יותר.   תמחור טוב יותר של פרויקטים עתידיים והקצאת כ

הערך המוסף אשר אנו הסטודנטים מקבלים מפרויקט זה, הינו התנסות במציאת פתרונות טכנולוגיים לבעיה 
תפעולית אשר מתבססת על מערכות מידע. נחשפנו לכלים המוצאים בשוק לצורכי אינטגרציה בין מערכות 

 ים.מידע ויישום של פתרונות אלה בבסיסי נתונים קי
 


