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 הבעיות במצב הקיים•  1 

 ,  .B.Scפרויקט גמר תואר ראשון 

 ד"טכנולוגיה תשעלניהול הפקולטה 

ומעסיקה כיום  ( 888holdings PLC)החברה נסחרת בבורסה בלונדון . ומתמחה בהפעלת משחקי הימורים באינטרנט 1996הוקמה בשנת  888holdingsחברת 

החברה מבדלת את עצמה בעצם העובדה כי היא בין היחידות בשוק ההימורים המקוונים אשר מפתחת בעצמה את . עובדים ברחבי העולם 1500-למעלה מ
 .החברה מתמקדת בעיקר במשחקי הפוקר והקזינו כמו גם בבינגו ובהימורי ספורט. למתחרותיה B2Bפלטפורמות המשחק שלה ואף מציעה אותן בעסקאות 

 מטרות הפרויקט•  2 

  

  

 חוסר שביעות
 רצון

 חלק 
 אדמניסטרטיבי

 תהליך 

 ידני

 הערכה ותגמול 

אין כלי מדידה  • עובדים
 למקצועיות  

 העובדיםותפקוד 
היעדר תגמולים ביחס  •

 למחלקות אחרות

 זמן עבודה ארוך•
 סיכוי לטעויות•

סידור העבודה עלול להיות  •

 מוזן ממניעים אישיים

רב מרגע הגשת  זמן •

המשמרות עד לקבלת  
 השיבוץ

ניהול ועדכון מספר •
 רב של קבצים

אילוצי  מעקב אחר •
 העובדים

 קיצור משך תהליך שיבוץ המשמרות

 יכולת מדידה איכותית למקצועיות העובדים

 העלאת שביעות הרצון בקרב העובדים

 מיכון התהליך ושיבוץ משמרות אופטימלי

 שיפור איכות הטיפול בתקלות

עיצוב  
 המערכת

 אפיון
 המערכת

בחינת  
חלופות  
ליישום  
 הפתרון

(AHP)   

זיהוי 
חלופות  
 קיימות 

סקר 
ספרות 
 אקדמי

העברת  
סקר 
בקרב  

 העובדים

למידה  
וניתוח  
 התהליך

ניתוח  
סביבה  
 עסקית

  החברה צרכי על עונה לא אחת אף אך ,שונות מדף תוכנות בשוק קיימות
  רמות בעלי מעובדים המורכב הטרוגני צוות הינו NOC -ה צוות .מלא באופן

 .עצמי פיתוח נדרש שהוצגו הבעיות את ולפתור לענות בכדי .שונות מיומנות

 מתודולוגיה•  3 

 ממצאים•  4 
 סיכום משקל פיתוח עצמי ספק חיצוני

 זמן אספקה 0.04 0.56 0.44

 הטמעה 0.08 0.6 0.4

 עלות פיתוח 0.36 0.62 0.38

 עלות אחזקה 0.36 0.62 0.38

 התאמה לדרישות 0.16 0.53 0.47

 כ"סה 1 0.602 0.398

 AHP -ניתוח חלופות לפתרון הבעיה 

 בסיס הנתונים של המערכת

 עובדים

 מספר עובד•
 שם פרטי•
 שם משפחה•
 תאריך תחילת עבודה•
 קוד מחלקה•
 מספר משמרות שבועי•

 הערכת עובדים

 מספר עובד•
 מספר תקלה•
 ציון תקלה•

 משמרות

 תאריך•
 קוד משמרת•
 מספר עובד•

 תקלות

 מספר תקלה•
 תיאור•
 תאריך•
 (מקבל שירות)עובד ' מס•
 (נותן שירות)עובד ' מס•

 בקשות עובדים

 מספר עובד•
 תאריך•
 קוד משמרת רצויה•

 לסיכום•  5 
 בשטח העובדים לביצועי בהתאם המשתנה דינמי משמרות שיבוץ – חדשני רעיון•

 השיבוץ לבעיות מקיף מענה נותנת המוצגת המערכת•

 בארגונים עבודה אופי אותו בעלי נוספים צוותים לשמש יכולה המוצגת המערכת•
 נוספים

 אפיון מערכת מידע לשיבוץ והערכת עובדים לצוות  

  NOC-ה
 


