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 גימדייב אלינה חריטונוב גני

 מוטיבציה לפרויקט  
 כאשר חיפשנו נושא לפרויקט הגמר שלנו רצינו למצוא נושא שמצד אחד יעניין את שתינו ומצד שני, נושא

שישלב בין שני תחומים, שהם מערכות מידע וניהול פרויקטים שהם שני תחומי התמחויותינו במסגרת 
, הוא העלאת אחוז HPלימודינו. הרעיון שהועלה בשיתוף פעולה עם פריד הרטמן, מנחה הפרויקט מטעם חברת 

כי אחת מאיתנו , הנושא היה קרוב יותר לליבנו גם HPהמשתמשים באפליקציות האינטרנטיות של חברת 
 כסטודנטית קרוב לשנתיים.   HPעובדתעל הכלים הללו במסגרת עבודתה בחברת 

( ישנם מספר כלים )"כאפליקציות"( GSBבמסגרת פעילויותיה של "חטיבת הפתרונות הגרפיים העסקיים" )
ת, למפיצים אינטרנטיים שפותחו ע"י תוכנית הפרטנרים העסקיים של החטיבה, הכלים נועדו להביא הן ללקוחו

והן לעובדי החברה את מגוון האפשרויות לשליפת נתונים אד הוק על הפרטנרים, מוצריהם, והפתרונות 
ושותפיה העסקיים, והבעיה העיקרית בפרוייקט היא שלמרות יתרונותיהם  HPהגראפיים המשולבים של 

 מספקת. הרבים למשתמשים, כתוצאה מהעדר חשיפה לכלים הנ''ל כמות השימוש הינה אינה 
הגורמים המעוניינים בתוצרי הפרוייקט: אנו יוצרות ושותפות הפרוייקט,שמעוניינות בהצדקה העסקית והן 

אקדמאית לאחר עשיית עבודת מחקר מעמיקה לאורך כל שלבי העבודה על הפרויקט, מנחי הפרוייקט מחברת 
HP  פרבר, אשר נעזרים בפרויקט על פריד הרטמן מנהל ה"תכנית הפרטנרים העסקיים" ומנהל הפרויקט גיורא

מנת לשים את האצבע במציאת נקודות התורפה, ובאמצעות כך נוכל לשפר את הנתונים, ולהעלות את אחוזי 
 וכמויות השימוש בכלים וכן את המוניטין שלהם ולתת הצדקה עסקית טובה לפיתוחים עתידיים נוספים.

להגביר את השימוש בכלים ולאפיין טוב יותר את  באמצעות הפרויקט ניתן יהיה לפתח מתודולוגיה שתעזור
 פרופילי המשתמשים.

 סקירת ספרות 
"( כחלק מעקומת האימוץ Early adoptersהנושאים העיקריים שסקרנו הינם: נושא "המאמצים המוקדמים" )

הטמעתן  של מחזור חיי המוצר הטכנולוגי, מערכות מידע בארגון כולל גישות שונות ומודלים לפיתוחן, ניהולן,
 כחלק מכריית מידע, וכן על החברה ותעשיית הדיו. Cluster Analysisבארגון, אפיון הלקוחות בדגש על 

 & David J. Ketchen, JRבין המקורות ספרותיים החשובים יותר שלמדנו ממנו ניתן לציין את המאמר : 

Christopher L. Shook. (1996). The application of cluster analysis in strategic management 

research: an analysis and critique, Strategic Management Journal, Vol. 17, (pp. 441 -458) 
מערכות מידע הלכה "(, 4002נוימן, ז. וצבירן, מ. )שתרם לנו ידע רב בנושא אפיון הלקוחות וכמו כן הספר: 

 ות מידע., אשר תרם לנו ידע רב בנושא מערכדיונון "למעשה
 מתדולוגיה 

המתודולוגיה העיקרית שבה נעשה שימוש במסגרת הפרויקט הוא איסוף מידע ממשתמשים קיימים של הכלים 
 Clusterלצורך ביצוע  WEKA-על ידי סקרים אינטרנטיים שפותחו על ידינו וניתוחם באמצעות כלי ה

Analysis  כלים במטרה לפנות למשתמשים על מנת לאפיין את פרופיל המשתמש "האולטימטיבי" של ה
 פוטנציאלים דומים בעתיד וכך להרחיב את השימוש בכלים. 

 ממצאים
מן הממצאים העיקריים נראה כי ישנם פערים רבים בין "ציפיות" הלקוחות, אחד החסרונות העיקריים בכלים 

ספקת של הכלים לטענת מרבית הנשאלים הינו עומס המידע, אי עדכניות המידע, וכן בעיקר חשיפה אינה מ
לעובדי החברה, ללקוחות ומפיצים כי רבים מהם ענו שלא התנסו בכלים או שהתנסו פעם או מספר בודד של 

 פעמים.
נראה כי הפרויקט אכן נתן את אותותיו ותרם רבות להבנת מקורות הבעיה ולמתן פתרונות עתידיים  לסיכום

כלית, משמעויותיו נגזרות בימים אלו ויוטמעו ומיטביים לתכנית הפרטנטים ולשיפור הכלים והצדקתם הכל
 עתיד. 

 
 


