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Process Improvement 

Standardize processes 

Business Change

Technological change

Created value by removing complexity
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תוכן העניינים

ייעוץ טכנולוגי

מערכות מידע אסטרטגייתבפיתוחגישותIT

אסטרטגייתמייצריםאיךIT?

על הלקוח

 מדוע-הפרויקט?

מאסטרטגייתIT–למעשההלכה, ליישום

התוצר-אחדיוצאמשלושה

 מוצלחתדגשים להטמעה
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ליווי תהליך היישום

ניהול פרויקט ההטמעה והשינוי  

הלכה למעשה, יישום הפתרונות

ייעוץ ובניית אסטרטגית מערכות מידע

ייעוץ טכנולוגי
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מדגם של לקוחותינו במגזרים השונים
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Self 
Development

Out of

the box SW

Best of 
Breed All in one

On 
premise CloudHosted

Two Giants

Ready to use 
platform

הלכה למעשה, ליישום–ITמאסטרטגיית 
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?ITאיך מייצרים אסטרטגיית 
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ITאסטרטגית 

אסטרטגיה עסקית

דרישות עסקיות

השלכות השלכות

טרנדים ומגמות

לתעשיהתהליכי סטנדרטים 

ITדרישות  הנוכחיITהערכת מצב ה 

השלכות

מתווה

תכניות ופרויקטים

מדדים רצויים

טכנולוגיה אילוצים
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על הלקוח
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שחקן גלובלי בעולם בתחום ההיי טק

עובדים3000-מיותרמונההחברה

מסווגיםמגזריםעםעבודה

מספר חטיבות העובדות באופן עצמאי  

על הלקוח
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האח החורג–תהליך התקציב 
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בנוסף לתקציב  פרויקטליתקציב 

האסטרטגי של החברה

?  האם הפרויקט רווחי

חוסר בהירות בדיווחים  

במערכות

עסקיתתהליך עבודה לא נכון 

?מדוע

אמת משלולכל אחד 

אקסל ושוב אקסל, אקסל

ייעודיתלאמערכת

תקצוב הפרויקטים מערכת 

End of life-הנוכחית 
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הלכה למעשה, ליישום–ITמאסטרטגיית 
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משלושה יוצא אחד
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ERP

Travel 
Expenses

Supplier 
Invoice

Time 
reporting

Project

Revenue

COGSCRM

Resources 
management

Project 
management

Dashboards
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משלושה יוצא אחד

Project Budgeting Tool

Dashboards

CRM Ux

ERP Data
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דרישות ארגוניות: המערכת נבנתה בהתאם לאסטרטגיה הארגונית  ,

לוחות זמנים ורגולציות רלוונטיות, יכולות ארגוניות

גרסאות, מאפשרת ניהול תקציבים

אינטגרציה לכלל המערכות התומכות

צפייה בהכנסות והוצאות הפרויקט גם יחד

אמת אחת ויחידה

Dashboardsפשוטים לתפעול והבנה

מנהלי הפרויקטים מנהלים את התקציב של הפרויקט

התוצר-אחד משלושה יוצא 
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דגשים להטמעה מוצלחת
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הארגון והעובדיםמחויבות

 צוות ה–ITהמקומי חייב להיות מעורב

  שינוי תהליכי כחלק משינוי טכנולוגי הוא בהחלט

.  אך מאתגר, אפשרי

הדרכות וחומרי הדרכה טובים ונוחים

"לעשות את הצעד הראשון ביחד  "

 לאוויר להטמעה  העליהסגירת כלל הקצוות לאחר

מוצלחת

בחירת פלטפורמה הוליסטית או פתרון ייעודי?

 בנייה על ידיIT  או בנייה על ידי ה–Business?

דגשים להטמעה מוצלחת
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לסיכום
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Created value by removing complexity

 Process Improvement 

 Standarize processes 

 Business Change

 Technological change
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