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 מוטיבציה לפרויקט: 3
מחלקת בית המרקחת של סופר פארם נותנת שירות לכלל לקוחות קופות החולים, לעומת המתחרים בשוק. 
הדבר מוביל לעומס אשר פוגע במתן איכות השירות ללקוחות וגורם לשחיקת העובדים. כרגע קיימת מערכת 

בעת סדר מתן שירות ללקוחות, מפקססת את המרשם מכניסת החנות על מנת מידע "אל תור" אשר קו
שילוקטו תרופותיו ובנוסף מודדת את קצב השירות של העובדים. הרשת מעוניינת לשדרג את מערכת ה"אל 
תור" במספר סניפים מרכזיים במטרה לבקר ולשלוט כמה שאפשר בעומסים בסניפים ובמקביל לתת שירות 

 מטרת פרויקט זה, הינה להעריך את ערך מערכת המידע.  נוסף ללקוחותיה.
בעידן זה,  בו יש צורך גובר ואף הישרדותי במערכות מידע, אנו רוצות לנסות להעריך כיצד והאם באמת 

משתפרים תהליכים והאם יש בהן צורך אמיתי שיכול להוביל להעלאת רווחיות חברות המטמיעות מערכות 
בבית מרקחת ברשת סופק פארם אשר בו הוטמע השדרוג ואנו ניצלנו את כאלה. חברה בפרויקט עובדת 

ההזדמנות בכדי לבדוק זאת.  הגורמים המעוניינים בתוצרי הפרויקט הם מנהלי הסניפים אשר מצפים לראות 
 את השינוי לטובה בחלוקת העומס על פני שעות היום.

 . סקירת ספרות:2
למעשה", מתאר במקביל את חשיבותם של המחשוב ומערכות  ספרם של נוימן וצבירן, "מערכות מידע הלכה

רבים עוסקים המידע  כמשאב חיוני והכרחי כמעט בכל ארגון ובמקביל ישנו תיאור של פרדוקס הפריון: 
ההנחה הבסיסית בקרב ארגונים המשקיעים  כאשר מעשיים של מערכות מידע אירגוניות-בהיבטים הכלכליים

מידע תורמות לפריון, המוגדר כתפוקות הארגון מחולקות בתשומות. ברם, במערכת מידע היא כי מערכות 
בשנים האחרונות התעוררו תהיות האמנם אלו הם פני הדברים, ואם אכן מסייע המחשוב לארגונים להגביר את 

 0202.בספרם הם מתארים את השערותיהם לפרדוקס זה. במאמרו של היגון משנת  הפריון ואת רווחיותם
 דת פרודוקטיביות בענף הקמעונאות והבעיות למדידת הפרודוקטיביות בענף זה בפרט.מתוארת מדי

 . מתודולוגיה 1
בכדי להעריך את השיפור בתהליכים בעקבות הטמעת השדרוג במערכת המידע תחילה הערכנו מה הם הגורמים 

דע וניתחנו את אשר יושפעו מן הטמעת השדרוג, ביקשנו את הנתונים הרלוונטיים מן מחלקת מערכות המי
הנתונים על ידי סטטיסטיקות תיאוריות, השוואת חודשים דומים לפני ואחרי הטמעת השדרוג. לבסוף ביצענו 

בה לא היה קיים  0200על המשתנים המסבירים רגרסיה לינארית בכדי לבדוק את השינוי שנעשה בין שנת 
 בה כן הוטמע השדרוג.  0200השדרוג לעומת 

 . ממצאים4
 0200, 0200וח הנתונים בפרויקט, נעזרנו בסטטיסטיקה תיאורית, ניתוחי השוואות ממוצעים לשנים בשלב נית 

בין המשתנים המוסברים על ידי המשתנים המסבירים:  ימים, שעות.  את הנתונים הצגנו גם באמצעות גרפי 
מודלים   3ים שלנו: השוואה. לבסוף, ביצענו ארבעה מודלים של רגרסיה לינארית על שלושת המשתנים המסביר

 נעשו בהשוואה בין חודשים זהים והמודל האחרון מכיל את כל החודשים יחד.
לפי התוצאות, ניתן לראות כי בינואר ישנה ירידה בכמות הלקוחות והמרשמים אך החל מחודש פברואר ישנה 

לעומת אותם  0200עלייה הנראית גם בניתוחי ההשוואה וגם על ידי מודלי הרגרסיה בחודשים פברואר ומרץ 
, דבר היכול להעיד על כך 63%ל 67%חודשים אשתקד. במודלים אלה רמת השונות המוסברת נעה בין 

שהמשתנים מסבירים באופן טוב וסביר את השינוי שנעשה לפני ואחרי הטמעת השדרוג. במשתנה המסביר 
ובאופן מובהק בחודשים השלישי נראית ירידה הדרגתית בהשוואה בין השנים הירידה מתחילה בפברואר 

פברואר ומרץ. ניתן להסביר זאת על ידי כך  שביחס מרשמים ללקוח ככל שמספר הלקוחות גדל היחס יורד ואנו 
. אחוז השונות המוסברת בניתוח משתנה מוסבר זה נע בין 0200יודעים שישנה עליה במספר הלקוחות בשנת 

0.6%-6.7%. 
  סיכום .5

ונים וחקירתן, אנו רואות כי אכן מסתמן שישנו שיפור בביצועי המערכת, אך לאחר בחינת הבעיה, אסיפת הנת
שיפור זה הינו מזערי. ניתן להסביר זאת על ידי כמה גורמים. הראשון הוא אכן השפעת השדרוג אשר הוביל 
לשינוי אך עקב כך שאלו הינם שלושת החודשים הראשונים לאחר ההטמעה בלבד, לא נראה השיפור באופן 

. הגורם השני הינו גידול בביקוש אשר קורה עקב גידול תמידי באוכלוסייה. הגורם השלישי יכול להיות מובהק
כחלק מהשערות פרדוקס הפריון. פרדוקס המעלה את השאלה כיצד השקעה כה גדולה במערכות מידע לא 

דידת הפלטים תמיד מניבה תוצאות כמותיות או עליה ברווחים. חלק מההשערות לפרדוקס הינם, בעיות במ
והקלטים והפרש הזמנים בין ההטמעה לבדיקת תוצאות בדרך כלל קצר ולכן אין רואים שיפורים ואף ירידה, 

     ואלו יכולים להוות בעיה בתוצאות הערכת השינוי שנעשה.
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