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. זוהי סנונית ראשונה לחידושים מפת דרכיםיכולת חדשה, לאחרונה התווספה לפרוג'קט 

, והיא מוסיפה לסביבת ניהול 2019ותוספות שעוד צפויים להגיע לסביבת הפרוג'קט במהלך 

 להכיר.הפרויקטים מימד מעניין שכדאי 

הפונקציה החדשה זמינה למרבית המשתמשים בעולם, ולמעט עדכונים טכניים קלים שאולי 

זמין עבורכם(, סביר  CDS for Apps 2.0תדרשו לעשות בסביבה שלכם )למשל לוודא ש 

 החדש בעמוד הבית של הפרוג'קט שלכם. הכלילראות את  יכוליםכבר אתם להניח ש

לכדי המאפשרת למשתמש לקבץ יחד פרוייקטים שונים  ויזואליתיכולת  היא דרכיםהמפת 

המרכזיות דרך האו אבני  הקריטיותמשימות הן תצוגה אחת בה המשתמש בוחר אילו 

, ובקיצור כל . קיבוץ זה יכול לייצג מחלקה, פרוגראמה, קו מוצרים או פורטפוליולהציגחשוב ש

של המכלול ברורה . התצוגה מאפשרת ראיה קבוצת פרוייקטים שמעניינת את המשתמש

משימה בסיכון, עבור . יחד עם היכולת לצבוע את המשימות )למשל, כתום אותו בחרנו לייצג

 משימה בסיכון גבוה וכו'( אפשר בקלות לקבל תמונה אינטגרטיבית קלה לפענוח.עבור ם ואד

אחרי מספר שתמשי פרוג'קט אשר במסגרת תפקידם עוקבים למ מיועדת מפת הדרכים

או מנהלי פרוגראמות.  PMOפרוייקטים, כמו למשל מנהלי מחלקות, מנהלי פורטפוליו, אנשי 

אינטגרטיבית של כלל הפרויקטים נותנת לנו ערך מוסף. אין הכוונה הכל נקודה בה הראיה 

כך כמובן, להכניס בתוך מפת הדרכים את הפרטים הקטנים ולייצר תצוגת לו"ז מפורטת. 

במושג "שלב" עבור כל פרט שנבחר מתוך פרויקט, וזוהי  תדרכים משתמשמפת הלמשל, 

המרכזיים, אלה  הנכסים, ההשקעות והתוצריםלהציג את  בדיוק הכוונה של הכלי החדש;

 שמספרים את הסיפור העיקרי של הפרוייקט.

משתמש לא רק לבחור משימות ואבני דרך מתוך הפרויקטים ל מפת הדרכים מאפשרת

ויוצגו על גבי  כלשהו גם להוסיף לתצוגה תאריכי מפתח שאינם תלויים בפרויקט אהשונים, אל

מפת הדרכים בלבד. כמו כן, ניתן לשייך כל שורה במפת הדרכים )פרויקט( למשתמש ארגוני 

משתמש זה יכול להיות כל מי שהוגדר במערכת ולאו דווקא מי שיש לו    המוגדר כ"בעלים".

כך שבאופן זה ניתן לייצר הבחנה בין מי שיש לו  ,הרשאות לקובץ הפרויקט המדובר

 יות הניהולית ומי שמנהל את הקובץ בפועל.אהאחר

. היא מאפשרת לנו לייצר וכזו שעוד תתפתח ותתעדכן ,ניינתומע כאמור, סנונית ראשונה

היא תוספת שכזו אינטגרטיבית -נקודת מבט ניהולית, וצוגה המקבצת פרוייקטים שוניםת

 לסביבת הפרוג'קט.  ושימושית חשובה
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