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 פתרון בעיות ניהול משימות קצרות טווח בארגונים בעלי מבנה מטריציוני 101

 איוון טגילצב ועמרי ברנפלד

בניתוח מצב קיים זיהינו כי תהליך ניהול המשימות קצרות טווח במחלקת מערכות מידע בחברת גיוון אימג'ינג 
. לאחר ביצוע הראיונות וניתוח המידע הכמותי אנו מזהים צורך 1הינו בעייתי מהסיבות שנותחו ופורטו בדו"ח 

את המשימות קצרות הטווח בצורה בפתרון ממוחשב שיאפשר לעובדים ולמנהלים לנהל את העבודה השוטפת ו
 טובה יותר. 

 
לאחר לימוד הנושא הנחקר ותחומים נוספים המופיעים בסקר הספרות, הגדרנו מהו תהליך הניהול הנדרש, 

אילו אמצעים קיימים תוך הכרת המצב הקיים. מהתהליך הלימודי שבסקר הספרות היה ברור לנו כי יש 
 לעשות שימוש בכלים ממוחשבים. 

הבעיה וסקר הספרות הבהירו לנו כי ניהול משימות קצרות טווח הינו חיוני לארגון, ובעל השפעה הגדרת 
קריטית על ביצוע פרויקטים ומשימות שוטפות, ולכן יש להקפיד על ניהול שותף של אותן המשימות ולבקר את 

ליים, ולכן נדרשת תהליכי הביצוע. למשימות קצרות טווח יש גם השפעה קריטית על תהליכי הערכה פרויקט
 רמת תיעוד הולמת במקביל למנגנונים סטטיסטיים שיתמכו במומחים המבצעים את ההערכות.

 
 לצרוך ניתוח בעיית ניהול המשימות קצרות טווח, נקטנו במספר צעדים:

 ביצוע ראיונות 
ידי בשלב זה בחנו את הבעיה במטרה להגדיר בצורה ברורה מהם הנקודות העיקריות בהן באה הבעיה ל

 ביטוי וכיצד מערכת מידע תוכל לתת מענה.
מניתוח הבעיה עולה כי אופן קביעת חשיבות המשימה והערכת זמנים מתבצעים בצורה שרירותית וללא 

התייחסות לאילוצי הארגון. תהליכי הבקרה עבור משימות קצרות כמעט ולא קיימות בארגון ומתבצעים 
 סדרים.בצורה נקודתית ולא כחלק מתהליכי עבודה מו

 

 )סקר מומחים )בניה, תיקוף וביצוע סקר במגוון ארגוני בעלי מבנה מטריציוני 
הסקר הופץ לאנשי מקצוע בתחום על מנת להבין את הבעייתיות ולהגדרת תהליך ניהול המשימות, 

מאפייני משימה קצרת טווח, ולבסוף הגדרת דרישות סף למערכת מידע שתספק מענה לניהול המשימות, 
כאשר המסקנות העיקריות הן דרישה למערכת מידע שמתחשבת באילוצים הארגוניים עם התייחסות 

כת הלו"ז והמשאבים על בסיס הערכה אישית. בנוסף המערכת נדרשת לספק יכולת מעקב של דורש להער
המשימה,תוך כדי ניהול של משימות והתרעות על חריגה. פרמטר נוסף הוא ממשק היודע להתמודד עם 

 הנחתת משימות מלמעלה ותזמון מחדש של משימות עדכניות.
 
 ניתוח חלופות וסקר שוק 

את תהליך ניהול משימה קצרת טווח ואת המאפיינים להגדרת דרישות סף למערכת  בשלב זה ביססנו
מידע, ביניהם: ניהול משאבים, בניית תהליכים עסקיים וניהולם, בקרה בכל רמה ארגונית בעזרת דוחות 

יישומים בעל מאפיינים שונים של מגוון  7מפורטים ולוחות מחוונים גרפיים ודרישות נוספות .נמצאו 
 ועוד( אותם סקרנו בשלב הדיון ובחינת ההמלצות לביצוע  Microsoft ,AtTask, One1) חברות

 

  דיון ובחינת המלצות לביצוע 
השוואה של יישומים קיימים ובחינת תועלת עבור הארגון שהוגדר לייחוס כאשר המידע משלב סקר 

ילים העונים על כלל יישומים מוב 3היישומים שנבדקו נבחרו  7המומחים וניתוח החלופות , מתוך 
 הדרישות 

 
 ולשפר טווח קצרות המשימות ניהול תהליך את לייעל אמור הדיון של בחלק המוצעות החלופות אחת של יישום

 לקבלת ויזואליים וכלים הניהולי לדרג שקיפות אספקת כדי תוך, בארגון העסקיות היחידות ביצועי את
 .החלטות
 הפרויקט תוצאות את לבסס יכול שהיה תועלת-עלות ניתוח לשלב הגענו לא הפרויקט של הסופיים בשלבים

 מכיוון וגם, מחיר והצעת מערכת של הדגמה לקבלת מתאים בדרג נמצאים לא שאנו מכיוון זאת, שלנו
 . חלופה באותה יבחרו בהכרח ולא מגוונים הינם שארגונים

 בחברות תפקידים בעלי למספר פנינו ולכן, הפרויקט תוצאות של התיקוף שלב של החשיבות את מבינים אנו
 בסיס ונותנים המציאות את משקפים הגמר פרויקט של התוצרים כי ולראות דעת חוות לקבל מנת על הנסקרות

 .המוצרים אחד של היישום בחינת להמשך
  .הנבחר היישום רמת עד ממצאינו את ותואמות הפרויקט לנספחי מצורפות אלו מסקנות
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