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 מערכת מידע העוסקת בהפקת וארגון אירועים פרטיים ועיסקיים 132

 ייב ועמית נוריאלי'רושל חודז

 מוטיבציה לפרויקט .2
להפיק  –מטרות הארגון הם . אשר מעוניין להפיק אירוע כלשהו, המערכת מיועדת למגזר הפרטי או העסקי 

המצב הקיים בשוק הוא שאין . ומקסימום תועלת( י שיקול דעת של הלקוחלפ)אירוע במינימום עלויות 
האלטרנטיבה היחידה של הלקוח היא לשכור , מערכת המרכזת את כל הפעילויות הכרוכות בהפקת אירועים

במהלך הפקת אירוע חייבים . או להפיק אירוע בכוחות עצמו( עלויות גבוהות)שירותים של חברת הפקות 
בתכולת האירוע ובלוח הזמנים על מנת להגיע לתוצרים טובים כפי , קציב האירועלתת את הדעת בת

להקנות ללקוח את היכולת והכלים להפיק אירוע ברמה הגבוהה ביותר ללא כל מטרות המערכת . שתוכננו
על ידי שימוש . ובנוסף ליצור ממשק משתמש יעיל ופשוט לשימוש על ידי כל אחד, חברת הפקות חיצונית

 .ותהיה בקרה ושליטה  מתחילת תכנון האירוע ובסופו, נוזיל עלויות במערכת
 סקירת ספרות .1
אופן הצגת , בסקירת ספרות בדקנו איך נאפיין את המערכת ואיך המערכת תראה מבחינת ממשק משתמש 

 .על מנת שנוכל לעמוד בדרישות המשתמשים ככל האפשר. 'גישה למערכת וכו, המידע
הופעת האינטרנט כטכנולוגיית תקשורת ומידע גרמה למהפכה  :ספרות הםהמסרים שהושגו מסקירת ה 

ולהעצמת , לאימוץ מהיר ושימוש רחב באינטרנט הגדלת נגישות וזמינות המידע גרמו. חברתית ותרבותית
 (.3002שגב שני )הצרכן אל מול ספקי השירותים השונים 

 Chang).חברות לפתח מערכות מקוונות גידול אוכלוסיית משתמשי האינטרנט נותן תמריץ לארגונים ו 
Han Dan, Yan Jun 2009), Yaping 

 .שכדאי לבחון את האפשרות שהמערכת שלנו תהיה נגישה באינטרנט, התובנה שהשגנו ממאמרים אלו 
שעל מנת שיהיה שימוש ואימוץ רחב במערכת אינטרנטית חייבים לתת את , המסר הנוסף שהשגנו הוא 

הבנת המשתנים המשפיעים על משתמשי הקצה לאמץ את המערכת ממשיכה . שהדעת בנושא ממשק משתמ
עיצוב ממשק המשתמש בא להדגיש את , להיות חלק מרכזי בפיתוח מערכות מידע בתהליך עיצוב המערכת

 (. Ping Zhou, Xing Fang 3002) י זה ניצור שילוב מושלם בין אדם למכונה"ע, הגורם האנושי כמרכזי
 מתודולוגיה  .3
 .'הלקוחות וכו, גודל התחרות, חנו את ענף האירועים מבחינת נתח שוקנית 
על מנת , חיברנו שאלון למשתמשים פוטנציאלים. על מנת להבין איזו מערכת נאפיין, עשינו סקירת ספרות 

ועל פי , אספנו וניתחנו את תוצאות השאלונים. לבין את דרישותיהם לגבי המערכת ואם יש צורך במערכת
 .מספר חלופות לגבי אפיון המערכתזה הצגנו 

 ממצאים  .4
אירועים בשנה לא כולל אירועים  028,880ראינו שנתח  השוק רק במגזר הפרטי , לאחר ניתוח ענף האירועים 

מצאנו שהתחרות די גדולה  (. 'חינות וכו, ות/מסיבות רווקים, ימי הולדת)עסקיים ואירועים פרטיים קטנים 
 .בענף והשכרת חברות אלו עלותן גבוהה מאוד בין מפיקי האירועים הגדולים

גדלה אוכלוסיית משתמשי  3002לדוגמא בשנת , בנוסף ראינו שחל גידול באימוץ ושימוש באינטרנט 
השתמשנו בסין כדי להמחיש את ) משתמשים חדשים ביום 300,000תוספת של , 32.2%-האינטרנט בסין ב

לאחר . ר במערכת אינטרנטית בתור חלופה עיקריתאנו למדים מזה שנבח(. נתוני השימוש באינטרנט
וראינו שלמשתמשים , שהמשתמשים מעדיפים מערכת עם נגישה באינטרנט, שניתחנו את השאלון גילינו

 20מתוך  38)ובנוסף היה חשוב למשתמשים , חשוב שממשק המשתמש במערכת יהיה פשוט ונוח לשימוש
תכניתנו , חר ובחרנו במערכת אינטרנטית לאור הממצאיםמא. לתת דגש שיהיה כלי לניהול תקציב( נשאלים

 .העסקית תהיה מבוססת על מתן שטחי פרסום לספקים שנותנים שירות בענף האירועים
 סיכום   .5
מאחר , בעקבות ניתוח ענף האירועים יש פוטנציאל עסקי גדול לשימוש במערכת להפקת אירועים 

וכך יוזילו עלויות , ר ללא התערבות מפיק אירועיםוהמשתמשים יוכלו להפיק אירוע ברמה גבוהה ביות
 .ז"התכולה והלו, וישלטו על תכנון האירוע ברמת התקציב, נוספות באירוע

מאחר והוא נהיה נגיש , השימוש באינטרנט מתרחב כל הזמן, לאור הממצאים בסקירת הספרות עולה כי  
ים ניתן לראות שהמשתמשים מעדיפים מערכת בתוצאות ניתוח השאלונ. יותר וזמין      ליותר ויותר אנשים

לכן נאפיין את המערכת בתור מערכת אינטרנטית עם דגש על . זמינה ברשת ושהמערכת תהיה נוחה לשימוש
 .ממשק משתמש
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ר ערן רובין"ד: מנחה אקדמיייב ועמית נוריאלי'רושל חודז: מציגים

אפיון מערכת מידע להפקת אירועים

:רקע לבעיה 

המצב הקיים בשוק הוא שאין מערכת המרכזת את       

,   כל הפעילויות הכרוכות בהפקת אירועים 

האלטרנטיבה היחידה של הלקוח היא לשכור  

או  ( עלויות גבוהות)שירותים של חברת הפקות  

.  להפיק אירוע בכוחות עצמו 

:המוטיבציה 
מטרות המערכת להקנות ללקוח את היכולת   

והכלים להפיק אירוע ברמה הגבוהה ביותר ללא כל   

ובנוסף ליצור ממשק  ,חברת הפקות חיצונית 

על  . משתמש יעיל ופשוט לשימוש על ידי כל אחד 

ותהיה בקרה  , ידי שימוש במערכת נוזיל עלויות 

.ושליטה  מתחילת תכנון האירוע ובסופו 

:מתודולוגיה 

ניתחנו את ענף האירועים באמצעות מודל חמשת  

ניתוח זה ייתן לנו מידע לגבי  . PORTERהכוחות של  

.ספקים ולקוחות, המתחרים בענף

אספנו נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי  

נתח השוק בענף האירועים

בסקירת ספרות בדקנו איך נאפיין את המערכת ואיך  

המערכת תראה מבחינת ממשק משתמש

  בנוסף נעשה, פ עלות מול תועלת"ניתוח חלופות ע

  -ובי שאלונים אשר סייעו לנו בזיהוי הבעיה "ניתוח ע

INPUT המערכת.

אפיון מפורט של החלופה הנבחרת תוך שימת דגש על  

צרכי המשתמשים

  :ממצאים 

החלופה האופטימאלית לבעיה שהגדרנו היא אפיון   

,  מערכת מידע אינטרנטית 
:להלן מספר פרטים  על המערכת 

המערכת כוללת בסיס נתונים רחב המכיל  1.

.  מספר מגוון של נותני שירות בענף האירועים

המערכת מציגה אינפורמציה מלאה אודות נותני  2.

. השירותים כולל אתרי אינטרנט שלהם

במערכת יהיו כלים שיקנו למשתמש שליטה  3.
. ובקרה של כל תהליך הפקת האירוע

מעקב ובקרה אחר כל   -ניהול תקציב •
.  הוצאותיו

כלי זה יאפשר למשתמש   -ז "ניהול לו•

לרכז את כל פגישותיו עם הספקים ובנוסף  

.יעקוב אחר כל המשימות שהגדיר מראש

:מסקנות 

פון שתחשוף את המערכת ליותר -בהמשך נפתח אפליקציה לסמארט, פיתוח מערכת ייחודית באופן עצמאי 

.משתמשים וניצור ממשק המאפשר שיתוף חברתי בין המשתמשים 

ובאותה פאזה יפיקו  , לקוחות רבים ישתמשו במערכת וייהנו משירות ללא כל הוצאות הקשורות להפקה 

.  אירוע במקצועיות ויעילות רבה 

.משתמשי המערכת יזכו לחשיפה למספר רב של נותני שירות וייהנו מכלים חכמים לניהול האירוע 

יזכו לחשיפה גבוהה של משתמשים מכיוון שזהו אתר ראשון מסוגו המשלב כלי   ( נותני השירות)לקוחותינו  
.      ניהול לאירועים ומאגר רחב של נותני שירות 
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