
 

 פרימיום"-יישום שיבוץ שירות רפואי מונחה על פי מיקום בחברת "פמי 142

 ורד יצחקו רחל טמנו

המוטיבציה לפרויקט. 1  

נחשבת כיום לאחת החברות הגדולות במשק הישראלי בתחום מתן שירותים   פרימיום"-"פמי
ללקוחותיה, כגון: שירותי דרך וגרירה, שירותי חירום לדירה, שירותי בריאות ועוד. השירות ניתן 

ע"י מוקדי שירות אשר נותנים מענה טלפוני ללקוחות, מוקד השירות חייב לתת לו מענה מהיר 
במוקד בריאות,  נמצאותופעות העיקריות שהעלו את הצורך בפרויקט ובאיכות שירות גבוהה. הת

שממתינים  לקוחות זמן המתנה ארוך,וא מוקד הדגל של החברה. הבעיות הן: עומס שיחות, שה
איכות השירות נפגם ומבוטחים שמבטלים את שירותי  שירות, קיבלו בטרם ונוטשים למענה

  הלקוחאת על מנת לרצות  הפניות החוזרותהפחית את עומס היא להחברה. המטרה העיקרית 
 מוניטין החברה. ולשמרו, כמו כן לשמר את

סקירת ספרות. 2  

פרימיום" הינה חברת מתן שירותים, בפרק סקירת הספרות סקרנו את מקורות -כיוון ש"פמי
המידע המתמקדים בשיפור איכות השירות במוקד השירות. סקר הספרות שימש לנו כבסיס, 

 ידע שרכשנו לגבי שיפור טיב השירות.והעשיר את ה
למדנו כי חברות וארגונים הנותנים שירות ברמה גבוהה אשר משביעה את רצון הלקוח, משפרות 

שירות לקוחות טוב הוא אלמנט את תדמיתן אל מול הלקוח ובכך מגדילות את רווחיות החברה. 
 אשר תורם לקידום החברה,השבחת המוניטין שרכשה ושימור לקוחותיה. מפתח

נוכחנו לגלות כי אימוץ טכנולוגיה הינו דבר חיוני בארגון, על מנת לשפר את איכות השירות. 
הטכנולוגיה תורמת להתייעלות מתן השירותים, ושמה חוצץ בין הנציג ללקוח על מנת לא להעביר 

 רגש "שלילי" כלפי אחד השני.

 מתודולוגיה. 3

העסקית של  את הסביבה חקרנועל מנת להשיג את הפתרון היעיל ביותר עבור הבעיות שהעלנו, 

על מנת לבדוק  מהם ההשפעות הסביבתיות של הארגון וראינוופורטר,   swotהחברה עפ"י מודל 
את יכולות הארגון. לאחר מכן, חקרנו את מקורות המידע הספרותיים בשלב סקירת הספרות, על 

 מנת לגבש חלופות אפשריות לפתרון הבעיה הנובעת במצב הקיים. 

מי מהחלופות היא המתאימה ביותר לפתרון. ביצענו  AHPחלופות, ובדקנו על פי מודל  4הצפנו 
פיתוח ממשק קיים ע"י לוודא את בחירת החלופה שנבחרה, והיא: ניתוח רגישות על מנת 

אפליקציה. בהמשך, הגדרנו מהם היעדים והמטרות אותן נרצה להשיג באמצעות האפליקציה, 
 וביצענו אפיון וניתוח פונקציונאלי של המערכת.

 . ממצאים4

ת שגיבשנו היא: נוכחנו לגלות כי החלופה המתאימה מבין החלופו AHPלאחר ניתוח על פי מודל 
פיתוח ממשק קיים על ידי אפליקציה. הגדרנו את משתמשי האפליקציה ואת היכולות 

, עליה GIS-וה  CRM-הפונקציונאליות שלה. הסברנו שמכיוון שהחברה משתמשת במערכות ה



להתממשק על מנת לייעל תהליכים מרכזיים במתן השירות ללקוחותיה. האפליקציה תהווה כלי 
 למערכות הללו.תפעולי נוסף 

 . סיכום5
, מצאנו כי החלופה הרלוונטית היא פיתוח ממשק קיים על ידי אפליקציה. כדי להשביע את כאמור

רצון לקוחות החברה, החלטנו לפתח כלי תפעולי נוסף בחברה, אשר יתממשק עם מערכות נוספות 
זאת על מנת לאפשר מתן מידע בזמן אמת גם ללקוחות החברה וגם לנציגיה. הפועלות בחברה ו

באמצעות האפליקציה יוכלו הרופאים לקבל ולעדכן קריאות שהתקבלו, והתממשקותה למערכות 
ללקוח, כדי ליידע אותו על זמן האחרות יאפשר חישוב זמן הגעה למיקום הקריאה ושליחת סמס 

 ל יותר יעיל וממוקד, תוך שיפור השירות ללקוח.כך יתאפשר טיפו .הגעתו של הרופא

 

 


