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 לקוחות מארצות שונות.

 גני בוליציבבאיגור וינוקורוב וי

 בעקבות עבודת אמאו של אחד מחברי צוות של הפרויקט, במרפאת שיניים "דנטקריל",  -מוטיבציה לפרויקט
רפאת שיניים, תוך מתן דגש מערכת לניהול מאשר מרפאה זו מתנהלת בצורה ידנית ולא יעילה, הוחלט לאפיין 

בפרויקט הנ"ל זוהה פוטנציאל חדש ,שלא היה קיים עד כה  לתהליכים שכוללים לקוחות מארצות שונות.
בארץ,  שזה תיירות רפואית בתחום רפואת שיניים. הגורמים שמעוניינים בתוצרי הפרויקט הם מנהל 

ר תייעל תהליכים בארגון, תמקסם את המרפאה והשותפה שלו. הפרויקט יתרום ביצירת מערכת מידע, אש
 רווחיה של המרפאה וגולת הכותרת של הפרויקט )מערכת( , היא תאפשר תמיכה בלקוחות מחו"ל.

ת לאחר קריאה וניתוח של נתונים שאספנו , אנו רואים פוטנציאל רב, לרפואה תיירותי -סקירת ספרות
שיש למדינת ישראל בתחום הרפואה. לכן אנו  , בגלל הטכנולוגיה, הידע והפוטנציאלבתחום רפואת שיניים

 בפרויקט שלנו  נפעל לבצעטוענים שגם בתחום של רפואת שיניים, תהיה לישראל הצלחה מסחררת. לכן 
 ." אינטגרציה בין מערכת משתמשי קצה מחו"ל למערכת כללית שמנהלת את כל הפעילות של מרפאה 

 (.ירות הרפואית בארץ(,דו"ח הסדרת תחום התי3202)מריה רבינוביץ', ))
 במהלך התכנון והאיפיון,השתתפות צוות העובדים  אחד הדברים החשובים ביותר להצלחת המערכת ,הינו:

שעל מנת שהמערכת אותה נאפיין, תשתלב בארגון בצורה טובה יותר עלינו לשים דגש בבניית ממשק נוח ויעיל 
ה באמצעות רגולציה והנהלת תהליכים למשתמשים ולרתום את העובדים בשלב הטמעת המערכת ויישומ

 לשפר את סיכויי ההצלחה של הפרויקט. שינטרו את התנהגות צוות העובדים ובכך
(X. Jing-Hua , X. Kang , W. Xiao-Wei) 

לשם התנעת תהליך העבודה בפרויקט, נדרש היה צוות הפרויקט לגבש שיטת עבודה רוחבית   -מתודולוגיה
 .UMLמלא של הפרויקט. המתודולוגיה הנבחרת הינה, מתודולוגית אשר תקיף את מחזור החיים ה

כיסוי מלא לנושאים הניהוליים התומכים בפיתוח מערכת המידע: ניהול סיכונים,  זו מהווהשיטת העבודה 
  אומדן עלויות תקציב, אבטחת מידע, ניתוח חלופות, ביצוע סקרים, ניהול ותיעוד.

נאספו נתונים על הארגון , בעזרת ארבע שיטות: ראיונות אישיים  להלן עיקרי הממצאים ,   כל -ממצאים
ניתן לראות כי שלושת , תצפיות, מסמכים מהלקוח ושאלונים. לאחר עיבוד התוצאות וקבוצתיים

 מערכת מידע שתהייה לכלי לעבודה, הקריטריונים החשובים ביותר ללקוח הינם:עבודה עם לקוחות מחו"ל
 .ערכת אחת מאוגדתמו עם ממשק ידידותי למשתמש

 החלופות שהוצאו לפרויקט הינן: שמירה על המצב הקיים, רכישת מוצר מדף ופיתוח מערכת מידע ממוחשבת
, החלופה  שנבחרה לפרויקט הינה חלופה של LCCעלות מחזור חיים:  ןלאחר ניתוח החלופות לפי קריטריו

 הגבוהה ביותר.  NPVפיתוח מערכת מידע, מכיוון שקיבל ציון 
וך ריכוז הנתונים הנ"ל מתקבלת העובדה כי יש לתת את הדגש בראש ובראשונה להקמת מערכת אשר מת

כמו כן, ותי למשתמש, אשר יתמוך בלקוחות מארצות שונות. דתהיה לכלי ניהולי מתקדם, יעיל, נוח וידי
 ,DFDתרשים מערכת מידע אופיינה בעזרת הגדרת פונקציות, תכנון וסרטוט של זרימת מידע במערכת בעזרת 

וכמו כן בוצע מיפויי תהליך בין עם מצד המפתח ובין מצד  ERDתכנון מבנה הטבלאי בעזרת תרשים 
 הפציינט.

תמצית הממצאים הם: פיתוח מערכת מידע לניהול מרפאת שיניים אשר תתמוך גם בלקוחות  -סיכום
לכלי לעבודה עם ממשק מערכת מידע שתהייה מארצות שונות, במתן דגש על : תמיכה בלקוחות מחו"ל, 

  ידידותי למשתמש ומערכת אחת מאוגדת.
המרפאה נדרשת לשאוף ולפעול להחלפת מידע ישן במידע חדש ועדכני. במסגרת שיטה זו, יש  התובנות הן :

לפעול לשם איתור, חיפוש ואיסוף המידע. מידע זה ישותף בקרב הרופאים. בהתאם לכך, המרפאה תילמד 
יכיו ואף תדאג לפתח תהליכים חדשים וכלים יעילים מבוססי המידע שנרכש, מתוך להתאים את המידע לתהל

 מטרה שהם יסייעו בהתמודדות עם בעיות חדשות וקשיים.
כפי שצפינו  במוטיבציה לפרויקט, הצלחנו לתכנן מערכת אשר תוכל לתמוך גם בלקוחות מחו"ל וגם תייעל 

 תהליכים במרפאה ובהתאם לכך ימקסמו הרווחים.
 רך המוסף של הפרויקט, שזו תהיה מערכת מידע יחידה בארץ אשר תתמוך גם בלקוחות מחו"ל.הע
 
 


