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 ביסודיות או בשטחיות? פועליםהאם המנהלים בארגונך 

הוא  ,באשר לפעילות הליבה העסקיתלצורך קבלת החלטות, משתמשים הם בו  המדדהאם 

 ?מאוחראו מדד  מוקדםמדד 

 

 :מוקדםמדד מול  מדד מאוחר

שנם כשלים פוטנציאליים י האופייניים לאופי הפעילות שלו., מתרחשים כשלים ארגוןבכל 

שימוש במקרים אלו, . מראש םאות שלא ניתן לזהות ולמנוע הניתנים לזיהוי מוקדם וישנם כאלה

לא ועלת, שכן הוא חסר ת (שבוחנים אירועים שקרו בעברמאוחרים )דהיינו, מדדים במדדים 

 .יםלא רלוונטיל פכיםהו אלהזדמנויות או איומים עד שניתן לאתר בזמן ה

 

 :מוקדמים ומאוחריםדוגמאות למדדים להלן מספר 

 

 מאוחר מוקדם

תוקנו במהדורה ואחוז תקלות התוכנה שזוהו 

 מסוימת

דווחו לתמיכה אשר תקלות תוכנה מספר 

 מתבמהדורה מסוי

 2רווחים מרבעון  2מגעים למו"מ עבור רבעון 

 דקות 2מענה תוך  אשר קיבלושיחות למוקד  פניות פתוחות של לקוחות

 המוצר יחזור למלאי בנובמבר תלונות מלקוחות כל שלושה חודשים

 

בעל חשיבות גדולה יותר בפרויקט אך מרבית הפרויקטים עדיין  הינו ידוע כי מדד מוקדם

 מעדכנים דוחות ממדדים מאוחרים, הסיבות לכך הן:

 ובדוחות חודשיים פשוטים. ברשת המשותפתמספרים מאוחרים קל יותר למצוא  .1

 רים בעיקר אם אין לך הרשאה לצפייה בחומר הרלוונטי.מאוח מדדיםהכי קל לזהות  .2

", מדד הכי מוצלח כרטיס פרויקטלהראות " ארגוןמה IT-במידה ומופעל לחץ על צוות ה .3

 מאוחר הוא הדרך המהירה ביותר לספק את הסחורה.

מדדים מאוחרים מראה כי העסק בטוח בכל הנעשה אך חושף מעט לגבי האסטרטגיה  הצגת

 והאם היא באמת עובדת. שבה הוא נוקט

זה גורם גם  ,לא רק שזה בזבוז זמן עבור המנהל שצופה בדוחות המראים רק נתוני עבר ,לכן

 לפספוס הזדמנות לזכות ביתרונות תחרותיים. 

 

כרטיס  לא ממומש.(  Project Score Card)  ויקטמכרטיס הפרהחזר ההשקעה  בנוסף,

אינו כלי ניהול רק עבור ההנהלה הבחירה אלא גם מנהלי הפרויקטים וכל מי שמנהל  פרויקט

 צוות יוכל להיעזר בכלי בקבלת החלטות. 

שחברת גרטנר  אך אין זה מפתיע ,י פרויקטיםאומנם לא תמיד משתמשים בצורה כזו בכרטיס

 שמראה  גישה לאיך טכנולוגיה ויישומים יתפתחו עם הזמן(HYPE SYCLE ( -המפורסמת ב

 .דעכוציפיות הגבוהות שהיו מכרטיסי הפרויקט כי ה

 



אין תועלת במערכת מידע ניהולית שמפיקה נתונים ביצועיים אך איננה מקושרת לשום פעילות 

 ארגונית או פרויקטלית.

 .יותר בצורה קלה יותר וממקורות רביםהקדמה הטכנולוגית כיום מבטיחה הפקת נתונים 

 שיפורלהביא נדרש שינוי בכדי ל תוצאות טובות יותר. בהשגתאך אין זה אומר שזה יותר יעיל 

 דרך.ההשגת אבני ב

 

 הכוונה בכישלון: יאנו צריכים להבין מה נכשלים כרטיסי הפרויקטיםלהבין מדוע  על מנת

 הארגון. לרוחב מתוקשריםפרויקטים מושהים ולא  •

 קבלת ההחלטות.לתורם אמין או אינו אינו  בכרטיסי הפרויקטיםהמידע  •

 

 ?למוצלחים פרויקטיםהכרטיסי את  נהפוךאיך 

 

שמשחקת איתו כמה , ירהכעצוע של ההנהלה הבכצ השתמש בכרטיסי הפרויקטבמקום ל

לקבלת  הכלי הרשמיאנו צריכים לוודא שהם , עד שמגיע משהו חדש ומעניין יותר שבועות

 .הרמות ההחלטות בארגון בכל

לא תהווה ערך בעל השפעה לטווח הארוך, היא תושלך  של הפרויקט אם כרטיסית המידע

שם היא תוכל מאוד , שאגב א תוטמע ברמות הנמוכות של הארגוןהצידה בקלות ולעולם ל

 להועיל.

מעניינים של מספרים אנו צריכים לשנות את החשיבה שכרטיסי הפרויקטים הם רק אוסף 

 בצורה מובנית יותר.  עליהםלהסתכל שצריך לראות ו

 

 גבוה לנמוך והנעת תהליך:ישנם שני עקרונות מפתח שיש ליישם: 

 

ירה צריכים להיות כלה הבוההנהמנהלי הפרויקטים  שלהמדדים הם היררכים, ולכן המדדים 

 מפתח בארגון.הלביצועי  מדדים ברורים וישימיםבאותו קו, כלומר 

לרמות  םהקושי הוא להוריד אות לזהות לפחות חלק מהם בדוחות השנתיים של החברה.ניתן 

 הנעת התהליך. -נמוכות יותר וכאן נכנס העיקרון השניניהול 

במידה ולא מכירים את התהליך העסקי המלא מקצה לקצה בכל רמה בארגון אז יהיה מאוד 

 קשה לזהות את המדד הנכון.

אך ברמות הנמוכות  3לרמה  2רמה הגבוהה ביותר או בין רמה לזהות את המדד הנכון ב ותוכל

 זה בלתי אפשרי לזהות מדדים מובילים ומכוונים למטרות הארגון.

 -את פיתוח התהליך והמדדים ההיררכים במקבילמקם ל תצטרכובשביל השגת היעדים האלו 

 אחד משלים את השני.

 

 יישום בפועל:

 ולכל אחת מדדים משלה. פעילויות מפתח 6או  5ברמה הגבוהה ביותר ישנם 

רים אליו שיצאו מהמערכת יראו בחברת אשראי התהליך הגבוה ביותר והמדדים הקשו ,לדוגמא

 בתרשים הבא:תואר כמ

 



 
 

של  סכמטישל פרטים, כל אחת עם אותו מבנה  כל פעילות יכולה להתפרק לרמות נמוכות יותר

 ים והמאוחרים בכל תהליך יופיעו בקלות.מהמדדים המוקד כאןמתפוקה, פעילות תשומה

או  LEANזה משלב בין עיקרון כרטיסית המידע המאוזנת לבין טכניקת שיפור התהליכים כמו 

6sigma. 

 :ינםמהגישה המשולבת הזו ההבולטים היתרונות 

 לרצפת הייצור.ועד ירה כעסקיים מקצה לקצה מרמת ההנהלה הבקישור בין תהליכים  •

 לרצפת הייצור.ועד ירה כרמת ההנהלה הבקישור בין מדדים ב •

 בכל רמה. קדמיםזיהוי מדדים מו •

 

 שנים האחרונות. 5-בתאגידים גדולים ברחבי העולם בהעקרונות והרעיונות הללו נבדקו 

חברות כמו טויוטה, לוקהיד מרטין, אוואיה, טיילור וודרואו, אורנג' ומשרד הבריאות הראו 

 תוצאות מדהימות מיישומן:

 -חודשי עבודה ל 36-מדינות מ 40-בהעולמית  SAP-את הטמעת מערכת ה הפחתנו" •

 ."בלבד חודשים 18

-"זה סיפק ממשל תאגידי מדוגם, שיפר ביצועים עסקיים, וחסך בעלויות של יותר מ •

 מיליון דולר" 26.1

מיליון  43.5-"זה שיחק תפקיד משמעותי בהשגת עסקים חדשים בעלות של יותר מ •

מיליון דולר כל  6.5מיליון דולר וצפה חיסכון שנתי של  8.3של  הפחית עלויות,דולר 

 שנה".

"הבאנו לכך שפריון העבודה של המעמד הבינוני יהיה גבוה כמו הרמה של מעמד  •

 הפועלים".

 

 

  



 זריזות:פרמטר ה – לסיוםו

 הכוונה בזריזות היא האם תוכל להגיב בזמן אם תתקל במשהו בלתי צפוי.

תאגידים, רבים מהם שואפים להיות זריזים כך שהם יכולים לשנות כיוון בהינף  אם ניקח כדוגמא

 עובדים אינה ריאלית. 10,000יד אך נכשלים כיוון שזריזות בארגון של 

 זה למעשה בלתי אפשרי במיוחד כאשר אתה מבין שיש דרישה לציית למספר חוקים שונים.

 )תהליכים( ולהיות מוכנים מראש )מדדים מוקדמים(.לכן גישה טובה יותר היא מוכנות לשינויים 

 

 

 

 טסויאן ג  -כותב על ה

מתפתחת ואשר  1997 -אשר הוקמה בחברת תוכנה  יאן הוא המקים והמנכ"ל של נימבוס

את טויוטה, יוניליבר, ג'יי פי  בין השארלקוחותיו מונים  ברחבי בריטניה, ארה"ב וסין. במהירות

 הממשל הבריטי.ומורגן 

 שנה אחר שנה: 40%החברה זכתה במספר רב של פרסים על צמיחה של 

• D&T European Fast 500 

• Sunday Times TechTrack 100  )השימוש הטוב ביותר בטכנולוגיה( 

• REALBusiness Hot 100 

 .SAPפרטנר של חברת  וורנימבוס היא גולד פרטנר של חברת מיקרוסופט וסופט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


