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עדימ לש םיב םיעבוט םינוגראה
14.4-כ ,BI-ה םוחתב םינוגרא םיעצבמש תודבכה תועקשהה תורמל

 עדימ תוהזל םישקתמ םינוגרא ןיידע ,רנטרג יפל הנשב רלוד דראילימ

ןוגראה לש תוטלחהה תלבק ךילהתב ובלשלו ךרע לעב
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 עדימ לש הפצה ,הפצהל תומדל ןתינ ןוגרא םויה לעופ הב תימוימויה תואיצמה תא
 תוכרעממ עיגמ תינוגראה תשרב םרוזה עדימה .ירשפא ןוויכ לוכמ טעמכ ןוגראל עיגמש
 םויכ רציימ ןוגראה ייח לש טקפסא לוכ השעמל ,םיקפסמ ,תוחוקלמ ,לועפת וא רוציי
 עדימה ףקיהש הארמ EMC םע ףותישב IDC לש יתנש רקחמ .ילטיגיד עדימ לש עפש
 דע ריהמ בצקב לדגי אוהו ,טייב הגיג ןוילירט 4.4 ידכל הנשה עיגה ימלועה ילטיגידה
 .2020 תנשב טייב הגיג ןוילירט 44 ידכ
 עדימ"כ רדגוה עדימהמ זוחא 22 קר 2013 תנשב יכ ,םג האצמ ,IDC רקחמה תרבח
 דבלב םיזוחא 5 קר לעופב ךא ,ותוא חתנל ןתינש הזכ ,)useful information( "ליעומ
 לש תודבכה תועקשהה תורמל ,המל איה תלאשנש הלאשה .לעופב חתונ הזה עדימהמ
 תלבק יכילהת ןיבו םינותנה יסיסב ןיב לודג הכ רעפ םייק ןיידע ,BI תוכרעמב םינוגרא
?ןוגראב תוטלחהה

ךרע לעב עדימ יוהיזב ישוק

 םיעצבמ םינוגראש תועקשהה ,השעמל ,םוחתב העקשהה ףקיהב אל איה הבושתה
 תימלועה העקשהה תא הכירעמ רנטרג רקחמה תרבח .תולדגו תוכלוה םוחתב
 תועקשה תורמל .דבלב הנורחאה הנשב קר תאזו ,רלוד דראילימ 14.4-כב BI תוכרעמב
 םישקתמ םינוגרא ןיידע ,הטאד גיבה תויגולונכט ביבס דנרטה לש החירפה תורמלו ,ולא
 ךילהתב ותוא בלשלו ,תויקסע תונבותל ותוא רימהל ,יקסע ךרע לעב עדימ לש יוהיזב
 .ןוגראה לש יקסעה תוטלחהה תלבק

 םייקסעה תוטלחהה ילבקמ ןיב תויזכרמה ךוכיחה תודוקנמ תחאב רבודמ ,השעמל
 תא רישעהל םישקבמ םייקסעה תוטלחהה ילבקמ – היגולונכטה ישנא ןיבו ןוגראב
 תוהזל םישקתמ היגולונכטה ישנא דועב ,יטנוולר יקסע עדימב תוטלחהה תלבק יכילהת
 ,ךכב יוטיב ידיל אב רעפה .תומלשבו תוכיאב ,דעומב ותוא קפסלו הזה עדימה תא
 ידכ םיכירצ םה ותוא עדימה סיסב לע אל תוטלחה םויה םילבקמ תוטלחהה ילבקמש
 ןיב לדבהב ורוקמש יתוהמ לדבה ,ןוגראב ןימזה עדימה סיסב לע אלא ,הטלחה לבקל
 עדימ ןסחאל הרטמב הנבנ עדימה ךרעמש איה וז היעבל תירקיעה הביסה .יוצמל יוצרה
 .עדימ לש הקיטלנא עצבל הרטמב אלו ,תוחוד ונממ קיפהלו

ןוגראה ךותב עדימ לש םייא

 םיילועפת םיכילהתב ךומתל תנמ לע ונבנ םינוגרא לש עדימה יכרעמ ,תירוטסיה
 רחואמ בלש .ERP-ה ןדיעכ ונל רכומ הז ךילה ,תוחוד תועצמאב ותפילש תא רשפאלו
 ףסונו םהיתוחוקל םע םיעגמה לע עדימה תא ןסחאל ךרוצ םג שיש םינוגראה וניבה רתוי
 ינפב םינוגראה ובצינ התע .תוחוקלה ירשק לע עדימ ןוסחאב קסועה ,CRM-ה ךרעמ
 תבכש רוציל דעונש BI-ה ןדיע חתפתהו ,םימאותמו םירבוחמ םניא םידסמה ינשש היעב
 הדקמתה ךילהתה תליחתש איה תירקיעה היעבה .תוחוד תפילשל תדעוימה םינותנ
 לש עדימה ללכ לע בחר טבמל הננכות אלו ,תוחוד תקפהו םיילועפתה םינותנה ןוסחאב
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 גוס ,םיאלט לש הרוצב ונבנש עדימ תוכרעמ ינפב םיבצינ ונא םויכש ךכ ,וחותינו ןוגראה
 םייקה עדימ חותינל םאתומה יסיסב ןונכת ךותמ אלו ,הזמ הז םידרפנ עדימ ייא לש

 .ןוגראב

 .ןוגראב תויחוור חותינ לש םיכילהת םיעצבתמ וב ןפואב תוארל ןתינ הזכ עדימל אמגוד

 תללוכ הנומת בורל תוקפסמה BI תוכרעמב תורכינ תועקשה ועציב םינוגרא דחא דצמ
 תוקפסמה ERP תוכרעמבו ,םינושה םירצומהו תוחוקלהמ תוסנכההו םיעגמה לש

 תא ץלחל השקתמ יקסעה תוטלחהה לבקמ ןיידעו ,ןוגראב תואצוהה לש תללוכ הנומת
 ךרע תתל הלוכיש היצולוזרב תויחוור חותינ עצבל ידכ תושרדנה תויקסעה תונבותה

 תויחוורה תא תוהזל ירשפא יתלב דע השק היהי ןיידע םיבר םינוגראבש אצוי ךכ .ןוגראל

 הסינכ לש םיכילהת יבגל תלכשומ הטלחה לבקלו ,יפיצפס חוקל לש וא יפיצפס רצומ לש
.דועו םישדח תוחוקל סויג ,תוחוקל רומיש ,רוציי יווק לועיי ,םישדח םיקוושל

עדימה תא שדחמ ןגראל

 ?םהלש תוכרעמב םייקה עדימה תא רתוי בוט לצנל ידכ םינוגראהמ שרדנ המ ,ךכ םא
 היהש יפכ הרקי הניא םגו תמייק איה ךדיאמ ךא הטושפ הניא וז הלאשל הבושתה

 ותוא ךילהתל סנכיהל ןוגראה לע רתוי הבוט הרוצב עדימה תא לצנל ידכ .בושחל רשפא
 אל ולש עדימה תוכרעמ תא ןגראמו רוחאל רזוח ןוגראה הז ךילהתב .ERP2 הנכא

 ךות עדימה חותינ לש היאר ךותמ אלא תוחוד תפילשו עדימ ןוסחא לש הייאר ךותמ

 ןיב בוליש ךות ולא םיכרצל תומייקה עדימה תוכרעמ תמאתהו עדימה יכרוצ תרדגה
 .םינוש םילכו תונוש תוטיש

 ןיבו ,CTO-ה לצא םיאצמנש םייגולונכטה םילכה ןיב יתימא םיידי בולישל קוקז ןוגראה

 תוקיטקרפ לש הזכ בוליש .CFO-ה לצא תוגוהנה תויאנובשחהו תוילכלכה תוקיטקרפה

 אוה לכל לעמ ךא ,ולש עדימה יכרצ םעו ןוגראה לש עדימה תוכרעמ םע תורכיה בייחמ
 ולאכ םיכלהמ עינהל ידכ .הקיטילנאו ריחמת ,הקיטסיטטס לש תודותמב שומיש בייחמ

 תא םיאתהל ץלאיי ןוגראה ךכו ,תוטלחה תלבקל יטנוולר עדימ שורדל םיכירצ םילהנמה
 ןוחבל ךרטצי ןוגראה תאז תושעל ידכ .עדימה תשגהו חותינ ,בוליש ,ףוסיאה יכילהת

 עצבלו עדימב לופיטל םיבאשמ תא םגאל היהי הדיקפתש ,השדח היצקנופ לש בוליש

 ןוגראה לש חוורה תא םסקמל ידכ םישרדנה םייגולונכטהו םייקסעה םייונישה תא
 ישאר ,CDO-ה תייצקנופ לש המקהב םלועב תוארל ןתינ ךכל תולחתה .ולש עדימהמ

 .Chief Data Officer לש תובית

 עדימ רתויש המכ סינכהל ףואשלו ,יטירק באשמכ עדימ תוארל םיבייח םינוגרא ,םוכיסל

 המ ,תויקסע תונבותל ךופהי עדימ רתוי הזה ןפואב .ולש חותינה תאוושמ ךותל ליעומ
 הרוצב עייסל לכוי עדימהו ,ןוגראב רתוי םינוכנ תוטלחה תלבק יכילהת רשפאיש

.םייקסעה וידעי שומימב רתוי תיתועמשמ

 תונורתפ םושייב החמתמה )Gold Miners( סרניימ דלוג תרבח ל"כנמ וניה בתוכה
םוקלס תרבחב םייקסע םיחותינו ריחמת תקלחמ להנמ רבעשל ,םייטילנא
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