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 צביקה אליהו ושלומי נקסון

וץ בבואנו לחפש נושא לפרויקט הגמר נתקלנו בהצעה לפרויקט ע"י חברת אביב יע -. מוטיבציה לפרויקט  2
אשר מטרתו בחינת תהליך אישור חשבוניות לחברת נת"ע בפרויקט הרכבת הקלה בגוש דן, ואפיון מערכת מידע 
שתענה על צרכי מחלקת בקרת החשבונות בחברה ותייעל את אופן העבודה במחלקה. תוצאות הפרויקט ישמשו 

אפשריות לדרך העבודה את דרגי הניהול בחברה בהחלטה כיצד לייעל את עבודתם ויציגו את החלופות ה
 הקיים.

נושאים שיכוונו אותנו בשלב  3-בסקירת הספרות שערכנו עבור הפרויקט בחרנו להתמקד ב –. סקירת ספרות 2
ניתוח החלופות ועזרו לנו להבין את המגמות הקיימות בעולם מערכות המידע. אסטרטגיה להקמת מערכת 

ן ממוקד משתמש היות וזוהי דרישתו של הלקוח שלנו בבואנו לבחון את הנושא בחרנו להתמקד בתכנו -מידע
 .(Gasson, S. 2003) בפרויקט, המערכת צריכה להתאים לצרכיו הייחודיים ולא המשתמש ליכולותיה.

בחלק זה בחנו את היתרונות והחסרונות עבור כל אחד מהמערכות המובילות:  -מערכת לניהול בסיסי נתונים
ACCESS ,MS SQL SERVER  ו- MySQLבחנו את שתי הפלטפורמות  -. כלים לפיתוח מערכת מידע

 ועבור כל אחת מהן הצגנו את יתרונותיה וחסרנותיה.  WEBהמובילות כיום לפיתוח ממשקי 
מטרת פרויקט הגמר היא לבדוק את המצב הקיים כרגע בארגון, לבדוק האם קיימות חלופות  – . מתודולוגיה3

ם זה בכלל כדאי לארגון. כמו כן נאפיין מערכת מידע חדשה שתענה על בשוק או שיש צורך בפיתוח עצמאי והא
דרישות הארגון תוך כדי התייחסות לאסטרטגיה לבחירת מערכת מידע מסקר הספרות ובחירת בסיס הנתונים 

אשר בסופו של   AHPושפת התכנות של ממשק המשתמש.את ניתוח החלופות הפרויקט שלנו ערכנו ע"פ שיטת 
 על פיתוח מערכת כוללת באופן עצמאי עבור החברה.  שלב זה הוחלט 

. בשלב זה בחנו AHPהממצאים בפרוייקט היו בעיקר לאחר שלב ניתוח החלופות שנעשה בשיטת  -  . ממצאים4
חלופות לתוכנת מדף עם התאמות וחלופה אחת פיתוח עצמי תוך אירגוני, הממצאים לאחר  2חלופות לפתרון  3

( ופיתוח 92.27( תוכנת מדף ב' )44.46לקריטריונים השונים הם: תוכנת מדף א' )חלוקת האחוזים הרצויים 
של תוכנת מדף  1סבבים של השוואת חלופות, לאחר הסבב הראשון נפסלה חלופה מספר  2( .ערכנו 79.67עצמי )

יתה בין 'עסקית' ולאחר ביצוע ניתוח רגישות אכן ראינו כי חלופה זו צריכה להיפסל. בסבב השני ההשוואה הי
 תוכנת מדף ב' לבין פיתוח עצמי כאשר לבסוף אפשרות הפיתוח העצמי נבחרה כחלופה הטובה ביותר. 

לאחר שלב הערכת החלופות ולאחר הבחירה בחלופה של פיתוח עצמי של מערכת פנים ארגונית  -. סיכום6
יכה להפיק בהתאם אפיינו את המערכת החדשה, את הטבלאות, הקשרים, הממשק והדוחות אותן המערכת צר

לדרישות מחלקת בקרת החשבונות בחברה. השיטות והטכנולוגיות בהן השתמשנו בשלב זה נלקחו מסקר 
ובסיס הנתונים יהייה של  NETהספרות שערכנו בתחילת הפרויקט, שפת התכנות תהייה שפה מונחית עצמים .

MySQL צד החברה. כבר בתחילת הפרויקט עקב גודלה הקטן יחסית של המערכת שלנו והרצון לעלות נמוכה מ
ניתן הייה לראות כי לא קיימות תוכנות בשוק העונות על דרישות הארגון ותידרש התאמה והטמעה נרחבת 
במידה ואכן יבחר מוצר שכבר קיים, כמו כן בחירה באפשרות זו כרוכה בעלות גבוה לצורך ביצוע השינויים 

 והתחזוקה של המערכת.
יא שגם כאשר נראה למנהלי הפרויקט ולמנהלי החברה גי הפתרון הטוב ביותר התובנה שלנו מהפרויקט ה

עבורם הוא פיתוח עצמי, נוכחנו לגלות מניתוח החלופות כי הפערים בציונים אינם גבוהים ומשמעות הדבר כי 
ניתוח חלופות הייה הכרחי שכן במקרים אחרים פתרון של רכישת מוצר מדף יכול להיות פתרון טוב יותר 

 שר פיתוח עצמי של מערכת לארגון.מא
הערך המוסף שלנו מהפרויקט הוא שבמהלך עבודתנו על הפרויקט נוכחנו לגלות את ההבדלים בתפיסות של כל 

אחד מהגורמים המעורבים בארגון בראייתו את המערכת, בין אם מדובר במנהל הפרויקט, מנהל מערכות 
מה כל אחד מהגורמים רואה חשיבות רבה במאפיינים המידע או העובד בעמדת הקצה. נוכחנו לראות עד כ

החשובים לו ופחות בשאר המאפיינים, לדוגמא למשתמש חשוב מאוד הממשק הנוח לעומת מנהל מערכות 
 המידע שכמות המשאבים המוקצת למערכת חשובה לו יותר.

 


