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מומחים בניהול פרויקטים| חברת מתן 

שנות ניסיון מעשי 
בתחום ניהול 

פרויקטים

24

יועצים מומחים  
הפועלים להביא  
ערך מוסף ללקוח

40

אנשי צוות פיתוח

3

פרויקטיי הטמעת 
EPPMמערכות

100

לקוחות בתחומים  
,  טק-היי: רבים

, תרופות, ממשלתי
בטחוני ועוד

400
2שותפים של 

חברות התוכנה  
-המובילות בעולם 
Microsoft, SAP

2

שותפים ומפיצים 
ברחבי העולם

15
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Project & Program Management| ניהול פרויקטים 
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https://infographicjournal.com/9-key-digital-transformation-statistics-for-2018/



The|ניהול פרוייקטים  Era of Change

Data Analysis CollaborationPortfolio

לאפשר לצוותים רבים 

לשתף מידע מגוון  

בזמן אמת

סנכרון נתונים בקלות  

וללא מאמץ כך 

שהמידע זמין והארגון  

יכול לקבל החלטות  

מבוססות מידע בצורה  

מהירה ויעילה

-ראיה אינטגרטיבית 

יכולת לראות במרוכז  

מיזמים  , מאמצים

ורעיונות המקושרים  

ליעד אסטרטגי מוגדר



EPPM| קולבורציה 

חברי ; שיתוף מידע בזמן אמת בין בעלי עניין ותחומי ידע שונים•

לקוחות, קבלנים, צוות

יכולת לתמוך בצוותים שונים ומספר גדל של חברי צוות ובעלי עניין  •

(Democratization of PM)

ניהול קשרי הגומלין והתלות ההדדית בין גורמים שונים•

מידי וזמין, משוב ממוקד•



Stakeholders
Customers
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PM with SAP | Collaboration



EPPM| ניתוח נתונים 

מבוססי נתוניםתהליכים והחלטות•

עבודה עם המינימום ההכרחי, מעט סובלנות לתכנון מפורט•

המובילים לפעולהמדדים מנבאים-איתור מהיר של סיכונים ובעיות •

BIלכדי תמונת אחת ( ז"לו, כספים, HR)אינטגרציה של נתונים שונים •

מקום ולכל בעל עניין, נגישות למידע בכל זמן•

מעודכן ומסונכרן, מקור מידע אחד•



EPPM| פורטפוליו 

בחינת תרומת המיזמים ליעדים האסטרטגיים•

תמונה מערכתית  •

מעקב משלב הרעיון ועד לפרויקט בביצוע•

עדכון בזמן אמת•

תמיכה בקבלת החלטות יעילה•



EPPM| פורטפוליו 



 EPPM|ניהול פרויקטים 

Successful EPPM Solution in Era of Change 

=

Data Analysis CollaborationPortfolio
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שינויים בתהליכי ניהול פרויקטים|מנהל פרויקטים 

:דגשים לניהול פרויקטים בעידן של שינוי

ניתוח נתונים וויזואליזציה של מידע•

תקשורת•

ניהול קולבורציה•

סוכני שינוי•

גישה שמעודדת חדשנות ומובילה את הארגון לחדש•



Technology

Process

People
מנהיגות✓

תרבות ארגונית✓

ניהול השינוי✓

איזון עומסי קולבורציה✓

תהליכים מנבאים ופרואקטיביים✓

קבלת החלטות מבוססת מידע✓

תכנון מותאם לקצב השינוי  ✓

ראיה מערכתית| EPPMהטמעת 



הגישה הייעוצית של מתן| EPPMהטמעת 

הגדרת שיטת עבודה שמתאימה לארגון•

למידה מהתוצאות בפועל ושיפור תוך כדי  , עבודה בסבבים•
פעולה

משוב מידי ומעורבות לקוחות•



:הפתרון המוצע

Methodology + 
PMO

Based on 
existing 

processes and 
BKM

EPPM tool 
Implementation

Training and 
Assimilation 

Spiral
improvement

התהליך| EPPMהטמעת 



EPPM |Spiral Approachהטמעת 

מיזם משמעותי בעל  : נקודת התחלה•

וסיכון בינוני, השפעה גבוה

להתחיל תוך נגיעה בתהליכי ליבה  •

ולהרחיב את היישום על  , ממוקדים

בסיס למידה ומשוב



מטרות תהליך ההטמעה

TechnologyProcess

People



צרו קשר| חברת מתן 
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