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 אלימלך רינת  אורמן הדר  

 מוטיבציה לפרויקט 
הניהול ושיטת העבודה  ואת, מ בכלל"הפרוייקט החל על מנת לשפר את הניהול העסקי בחברת פאנדטק בע

השיפור והתייעלות התהליך יבואו לידי ביטוי בשיפור מתן שירות . בפרט( הפרונט ליין)בצוות התמיכה הטכנית 
עורכי הפרוייקט הניחו כי השינוי והייעול המבוססים על תהליך העברת המידע . ללקוחות ורמת שביעות רצונם

חסכון בעלויות ובמשאבים , ת יביאו להקלה בתקלות עתידיותושימור הידע בין העובדים במחלקות הרלוונטיו
 .ושיפור ניכר ברמת השירות ללקוח

 
 סקירת ספרות 

פוליטיקה : בשלב זה של הפרוייקט מצאנו מספר גורמים אשר משפיעים על שיתוף ידע וניהול המידע בארגון
, או במקום לשתף ידע/חוסר בזמן ו  ,הבנה בין המחלקות השונות/חוסר סינכרון,  תרבות הארגון, פנים ארגונית

 . חוסר יכולת הכלה של שגיאות או צורך בקבלת עזרה, חוסר התאמה של הידע במחלקות הרלוונטיות
 
  מתודולוגיה 

אשר , המתודולוגיה אשר מנחה את ביצוע הפרויקט מבוססת על בדיקת כדאיות של הקמת מערכת מידע חדשה
 : שיטת העבודה תכלול. ר מדף הקיים כיום בשוק והטמעתו בארגוןאו רכישת מוצ, תשפר את הניהול העסקי

 איסוף נתונים על תהליך העבודה הנוכחי כפי שמבוצע כיום. 

  סקרים  וראיונות אישיים בקרב מנהלי המחלקות של התמיכה והטכנית והפיתוח והעובדים
 .המאיישים צוותים אלו

 שימוש בכלי מחקר ומודלים אקדמאיים בתחום. 

 לות מול תועלת ובחינת חלופות שיובילו לאופטימום בארגוןניתוח ע. 
 

  ממצאים 
מחקרים מראים כי הכלים הטכנולוגיים לבדם אינם מספקים פתרון הולם   - על פי סקירת ספרות בנושא

יעודדו את העובד לחלוק בידע , תרבותיים בארגון  –לבעיית התקשורת הפנים ארגונית וכי הגורמים החברתיים 
 .להצלחת הפרויקטולהביא 

הליך העברת מידע בין מחלקות לא מבוצע בצורה   -על פי ראיונות אישיים עם מנהלי המחלקות הרלוונטיות
כמו כן , והסקת מסקנות מתקלות קודמות " למידה עצמית"אם הוא מבוצע בכלל וקיימות בעיות של , מסודרת

כתוצאה . ורמת השירות ללקוח נפגעת SLA -י החוסר סנכרון בין המחלקות השונות גורם לחריגות בלוחות זמנ
 .מכך ישנן עלויות נלוות כבדות וקנסות הפוגעות ברווחיות הארגון

מרבית המשיבים טוענים כי מערכת להעברת ידע בין   –על פי שאלון לעובדי צוות הפרונט ליין וצוות הפיתוח
מת התמיכה והטיפול בלקוחות נפגעות גופים שונים בחברה קיימת בצורה חלקית או שלא קיימת בכלל וכי ר

 .בצורה ניכרת כתוצאה מחוסר ניהול תהליך העברת הידע
לצורך למידה . מ"אחת מעורכות הפרוייקט הינה עובדת בחברת פאנדטק בע -בחינת תהליך העבודה הנוכחי

ם בכל י ההנהלה במחלקת התמיכה הטכנית כי היא תלווה את צוות העובדי"הוחלט ע, ובקרה של הפרוייקט
עוד בתהליך התכנון וכל שכן בתהליך ההטמעה וההדרכה עבור העובדים . מתחילתו ועד סופו, תהליך החקירה

 . הרלוונטים
 
 

 לסיכום
חייב להתבצע תהליך התייעלות בהעברת הידע וניהול המידע העסקי בכדי לשפר את רמת שירות  -

 .SLA -ז המסוכם בחוזה ה"הלקוחות ועמידות בלו
 (.צוות הפרונט ליין והתכנתים)עולה גבוה יותר בין המחלקות הרלוונטיות נדרש שיתוף פ -
י הדרכות והפצת חומר טכני ותרגול מעשי "יש צורך בעדכון שוטף ותמידי של צוות הפרונט ליין ע -

 (.הטמעה ותחזוקה במידת הצורך, תוכנית הדרכה)בחברה 
השלבים הראשוניים של פתיחת התקלה  החל מן, ליווי צמוד של עובדי צוות הפרונט ליין מול הלקוח -

מפחית משמעותית את זמני מתן פתרון לפוטנציאל של בעיה עתידית ומגדיל את רמת , ועד לסגירתה
 . שביעות רצונו של הלקוח כלפי החברה
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אייל בריל' דר: מנחה אקדמיהדר אלימלך רינת אורמן: מציגים

רקע
מ עוסקת בפיתוח ושיווק תוכנה לתחומי  "חברת פאנדטק בע

הוקמה בשנת  החברה . בנקיםהסליקה האלקטרונית בין 

.1993

ומנהל את כל   24/7לצוות התמיכה העובד הפרויקט פונה •

1התקלות חומרה 

התמקדות בתהליך העברת המידע ועמידה בזמנים לפתרון  •

תקלה

QAמשתמשי המערכת הינם צוות הפרונט ליין פיתוח ו•

המערכת תחליף את מערכת האקסל הקיימת על מנת  •

.לשפר את העמידה בזמנים ואת תהליך העברת המידע
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הטמעה  

ותחזוקה

ניהול  

מסמכים

מחיר  מנוע חיפושממשק

תוכנה

מחיר  130.330.331

תוכנה

מנוע חיפוש550.3313

ממשק57133

ניהול  0.3310.140.20.33

מסמכים

הטמעה  130.20.21

ותחזוקה

יחס W =משקל Aw= מכפלה Aw/W

0.593813 0.11876264 0.600260439 5.054286772 מחיר התוכנה

1.405233 0.281046689 1.51966813 5.407173211 מנוע חיפוש

2.26833 0.453665917 2.478235559 5.462688434 ממשק

0.231295 0.046258943 0.238260898 5.150591079 ניהול מסמכים

0.501329 0.100265811 0.5047478 5.03409682

הטמעה  

ותחזוקה

5 1 5.221767263 כ"סה
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