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 הפקולטה לניהול טכנולוגיה

 

 במוקד התמיכה של חברת כלמוביל, יישום מערכת לניטור וניהול מדדי שירות ארגוניים 411

 ה וטניה רובינשטייןהילה קפוא

 לפרויקט המוטיבציה. 1 .1
 . יבואנית הרכב הגדולה בארץ, הפרויקט מתבצע בצוות התמיכה של קבוצת כלמוביל

לעומת המצב הרצוי וכיצד יש , הנושא אותו חקרנו בפרויקט הינו הפער שבין מדדי השירות הקיימים כיום
מרכזית של מוקד התמיכה עבורה יש למצוא מענה הבעיה ה. לגשר על פער זה באמצעות יישום של מערכת מידע

: עבדנו בתיאום עם לקוחות הפרויקט הישירים, לאורך כל הפרויקט.  הינה העדר הגדרה וניהול של מדדי שירות
 .ל מערכות מידע ומנהל תחום תפעול ותשתיות"סמנכ

מה של מערכת מידע יישום פרויקט זה יוביל להעלאת רמת צוות התמיכה בזכות השקיפות שתיווצר מיישו
 .ייעודית ולשיפור שביעות רצון המשתמשים

 

 ספרות סקירת. 2 .2
חוסר בהגדרה וניהול : סקירת הספרות של הפרויקט עסקה בבחינת כלים שיהוו פתרון אפשרי לבעיית הארגון

 CTI -הטכנולוגיה הראשונה שנבחנה הייתה טכנולוגיית ה. אפקטיבי של מדדי השירות במוקד התמיכה
י  "כפי שהוצג ע. אשר אינם מוגדרים בארגון כיום, ה לתמוך בניטור ובקרה של המדדים הטלפונייםשמטרת

Wallingford (5002) ,יש לעשות שימוש בתשתיות , בכדי לתמוך בפונקציות הרבות הקיימות במוקדי התמיכה
 CTI-טכנולוגיית ה שילוב, כלומר. מיועדים לתמיכה במוקדי שירות לקוחההתומכות בקווי טלפוניה מרובים 

כדי להבין כיצד יישום של מערכת זו יביא לשיפור , CRM-ניסקר תחום מערכות ה, כמו כן. במוקדי תמיכה
 .שביעות רצון הלקוחות

 

 מתודולוגיה. 3 .3
על מנת , פעלנו במספר דרכים, התמיכה במוקד השירות מדדי ניהול שיפור -כדי להשיג את מטרת הפרויקט 

 .פטימאלי עבור מוקד התמיכהלקבל את הפתרון האו
בוצע סקר , לאחר מכן. ביצענו חקר מצב קיים בו ניתחנו את כלל הבעיות המרכזיות של מוקד התמיכה, תחילה

ספרות הבוחן את הכלים הקיימים בשוק מוקדי התמיכה העונים על בעיות המוקד שנמצאו בניתוח המצב 
 .הקיים

ר משתמשים בכדי להעריך את רמת שביעות הרצון והאם יש בשלב הבא ביצענו סקר שביעות רצון בקרב מספ
 .CRMי יישום של מערכת "צורך בשיפורה ע

השוואה )  AHP-י שימוש בשיטת ה"השווינו בין מספר כלים המאפשרים ניהול של מדדי השירות ע, כמו כן
נטיים למוקד תוך התחשבות בקריטריונים שהוגדרו בתיאום עם הנהלת אגף מערכות מידע הרלוו, (בזוגות

  .נמצא הפתרון הנבחר, לאור זאת, בהמשך. התמיכה
 

 ממצאים. 4 .4
, CRMיישום מערכת : בחרנו להתמקד בשלוש חלופות עיקריות, לאחר ניתוח המצב הקיים וסקר הספרות

הממצאים מתהליך זה הראו כי מערכת . יישום מערכת טלפוניה  וכן יישום מערכת המשלבת בין השתיים
בחירה מבין ארבע : ביצענו ניתוח חלופות ברמה נוספת, לאחר מכן. החלופה האופטימאליתטלפוניה הינה 

אשר ענתה  Ciscoהמערכת שנבחרה הייתה מערכת טלפוניה של חברת . מערכות טלפוניה שקיימות כיום בשוק
 . בצורה האופטימאלית ביותר על הקריטריונים שהוגדרו מראש

 45היה סקר שביעות רצון לקוחות שבוצע בקרב  AHP -ציוני ה עליו התבססנו בעת קביעת, תוצר נוסף
 SLA -מהמשתמשים אינם מודעים לרמת ה 52%הסקר הוביל אותנו למסקנה כי . משתמשים שונים בארגון

נמצא כי הרוב המוחלט של המשתמשים שבעי רצון , בנוסף לכך. הנהוגה בארגון ולסוגי הקריאות השונים
 .אישי שניתן להם בזמן פניה למוקד התמיכה-אוד מהשירות הביןבמידה רבה או במידה רבה מ

 סיכום. 5 
הפתרון שנמצא כחלופה האופטימאלית ביותר הינו יישום של מערכת טלפוניה של , כפי שהוצג בפרק הממצאים

כפי שהוצג בסקר הספרות שימוש . בקרה וניטור של מדדי שירות טלפוניים, המאפשרת ניהול, Ciscoחברת 
הערך המוסף עבור הארגון מביצוע .  ת טלפוניה הינו פתרון המיועד לתמיכה במוקדי שירות לקוחבמערכ

י מדדי השירות הטלפוניים "הפרויקט הינו שיפור התהליכים במוקד התמיכה וכן יצירת שקיפות מלאה ע
נו הוא הערך המוסף עבור, כמו כן. שיוגדרו ויפיקו נתונים אודות העבודה השוטפת של מוקד התמיכה 

 .ההתנסות בביצוע של פרויקט בארגון עסקי תוך שימוש בכלים שנלמדו במהלך התואר
 



 הפקולטה לניהול טכנולוגיה, .B.Scפרויקט גמר תואר ראשון 

 ר גיל גרינשטיין  "ד: מנחה אקדמי וטניה רובינשטייןהילה קפואה : מציגות

 שיפור ניהול מדדי השירות במוקד התמיכה: מטרת על

  ניתוח סקר שביעות רצון משתמשים העיד כי רמת השביעות
 .הרצון גבוהה אך יש צורך בשיפור המקצועיות

 חלופה אופטימלית לפי ניתוח ה:AHP  
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 חלופה אופטימאלית

 יבואנית הרכב  , מבוצע בקבוצת כלמובילהפרויקט
 .באגף מערכות המידע של הארגון, המובילה בישראל

 התמיכה נותן שרותי מחשוב לכלל הארגון ובכלל  מוקד
 . הרמות

 נפתחת  , מגיעות בצורה טלפונית אל המוקדהפניות
המטופלת על ידי התומך או מועברת , קריאה במערכת

 .לגורם מטפל רלוונטי אחר
 שירות הרלוונטיים למוקד תמיכהמדדי :SLA תפעולי  ,

 .טלפונייםמדדים , שביעות רצון לקוחות

 
 הגדרה של מדדים טלפונייםאין. 
אין כלי טכנולוגי המודד ומנתח את המדד הטלפוני. 
חוסר יכולת מדידה של ביצועי המוקד והתומכים. 
  שביעות רצון המשתמשים ממוקד התמיכה לא ידועה

 .ולא נבחנה בעבר

 

 מוטיבציה לפרוייקט

 תיאור הבעיה רקע לפרויקט

 עבורנו

הבנת חשיבות מדדי  •
השירות בתחום  

שירותי התמיכה  
 .  הטכנית

הבנת תחום ניהול  •
מדדי שירות בתעשיית  

 .IT -ה
התייעלות צוות  •

תחת  , התמיכה
ניהולה של חברת  

 .הצוות

 עבור הארגון

שיפור רמת  •
הידע  , המקצועיות

והשירות של 
 .התומכים

התייעלות תהליך •
י "העבודה במוקד ע

זיהוי מהיר של 
 .הכשלים

השגת שביעות רצון  •
משתמשים גבוהה 

 .יותר

 מתודולוגיה

 ניתוח ה למערכת הטלפוניה לפי אופטימלית חלופה:AHP  
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 טלפוניהמערכות  -חלופה אופטימאלית 

 ממצאים

 .ניתוח מצב קיים

סקירה ספרותית בנושא מדדי  
 .השירות

:  בחינת כלים טכנולוגיים
,  מערכות טלפוניה

 .CRMמערכות 
ביצוע סקר שביעות רצון  

 .בקרב המשתמשים

בחינת חלופות ובחירת חלופה  
אופטימלית על ידי ניתוח  

AHP. 
ביצוע ניתוח רגישות  

 .לחלופה שנבחרה

הצעת הפתרון הנבחר  
להנהלת מערכות מידע על ידי  

 .אפיון המערכת

 –תועלות מהמערכת הנבחרת 
Cisco Call Center 

 :שיפור בניהול מדדי השירות

 הנציגיםהפסקות בקרת זמן. 

 משתמשיםהמתנה של זמן  בקרת. 

 בקרת שיחות ננטשות. 

 בקרה על זמני שיחות של אנשי התמיכה. 

 :שיפור בשביעות רצון משתמשים

 דק 2 -ל 0מוערך בין    –זמן המתנה נמוך'. 

יכולת השארת הודעה קולית. 

 :התמיכהבשקיפות התהליכים במוקד שיפור 

 והתראות בזמן אמת קבלת נתונים. 

יכולת לבצע אנליזות בעזרת דוחות היסטוריים ואד הוק. 

שיפור במקצועיות צוות התמיכה בעזרת האנליזות. 
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