
 

 Priority ERPעם  ניהול תהליכים נבון

 רקע

ארגונים נוהגים לקשור בין ביצועים עסקיים לבין נתונים המשמשים למדידת הישגים 

ע פיננסיים כגון הכנסות, רווחים, תזרים מזומנים וכדומה. אולם, בדרך כלל לא ניתן להשפי

הנגזרות ות מאחר והם מהווים תוצאה של פעול ישירות על מדדים פיננסיים כאלה,

ים בלבד ללא קישור שלהם מהתהליכים העסקיים בארגון. לכן, התייחסות למדדים כספי

 . יםהעסקי גבילה את היכולת לשפר את ההביצועיםמ לתהליכים

 Process Intelligence 

( כבר קיימים בלא מעט BI) Business Intelligenceהמאפשרים השגת תובנות עסקיות או   פתרונות

 מספקים תובנות גם על התהליכים העסקיים.אינם הם אולם, ארגונים. 

קרה בניתוח ו מאפשר BI-ו (Automatic Process Discoveryלניתוח תהליכים )טכנולוגיה  ביןנכון שילוב 

  .Process Intelligence  או תובנות תפעוליותהשגת ותהליכים של 

 בפריוריטי תהליכים ניהול

מאפשר להגדיר לכל ה ,BPM -תרשים הושם באמצעות מי פריוריטיניהול תהליכים ב

ידי -לטיפול בה, כאשר כל שלב מיוצג על ודה במערכת את שלבי התהליך המתוכנןתע

סטטוס. מעברים וחוקים המוגדרים באותו תרשים משפיעים על האופן בו התהליך מתבצע, 

 או על "זרימת העבודה". 

אם לדרישות העסקיות, ותרשימי  התהליך המקורי עשוי להשתנות בהת במהלך הזמן

BPM  "אולם, קיים נעלם  בהתאם עם עוד ועוד סטטוסים, מעברים וחוקים.נוטים "לתפוח

   אחד גדול: 

 ? בפריוריטי כיצד בעצם מתבצע בפועל התהליך שהוגדר

  פתרוןה

Automatic Process Discovery (APD) 

, ניתן להשתמש בנתוני לוג יוריטיפרב "לגלות" כיצד התהליך המתוכנן מתבצע בפועלכדי 

לניתוח אוטומטי של  חדשנית באמצעות טכנולוגיה .תבמערכסטטוסים הנרשמים אוטומטית 

, ניתן להציג בצורה ויזואלית ואמינה את האופן בו מתבצע התהליך המתוכנן, (APD) תהליכים

 ולתת מענה מהיר ומדויק לשאלות כגון:

  לתהליך המתוכנן?כיצד התהליך מתבצע בפועל בהשוואה 

 ?היכן צווארי הבקבוק בתהליך 

 ?מתי יש חריגות בתהליך ועל ידי מי 

 ?מדוע יש שוני בביצועים של עובדים או מחלקות 
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 התועלות

 קודם לכן  שלא היה מוכרל תהליך מודל ש הצגת 

 זיהוי וצמצום מיידי של חוסר יעילות בתהליך 

 עבודה יעילות הצגה ברורה של צוארי בקבוק, ואריאנטים ושיטות 

 הבנת תבניות ארגוניות ושיתוף פעולה בין עובדים 

 ציות לנוהליםשל  בחינה ואימות 

 נבחרים קביעת ערכי סף למדדים תפעוליים (KPIs)  

 )שיפור מנגנון הבקרה הקיים )חוקים עסקיים 

 

 בקרת תהליכים 

עדכני בתצורת גרפים, הסטורי או מותאמים אישית ניתן להציג מידע    Process Dashboardsבאמצעות 

  מחוונים והתרעות. 

  תהליך היישום

 בחירת התהליך המיועד לניתוח ולשיפור .1

 באמצעות שאילתות מסך  פריוריטימ נתוניםשליפת  .2

הפקת מודלים ויזואליים של התהליך ואיתור בעיות יחד עם מנהל  .3

 התהליך

 ודו"חות Dashboardsבתצורת  נתוניםהצגה ראשונית של  .4

 איתור הזדמנויות לשיפור התהליך ויישומן  .5

 (KPIsהגדרת יעדים ניהוליים וקישורם למדדים מתאימים ) .6

על התהליך, ועל חריגות  לניתוח והצגת מידע עדכני Process Dashboards התאמה אישית ויישום של .7

 מהיעדים שהוגדרו.

 . APDי עם טכנולוגיית לניתוח תקופתDashboards -ייצוא בלחיצת כפתור של נתוני תהליכים מה .8
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 ותהטכנולוגי על

Automatic Process Discovery (APD) 

APD  טכנולוגיית מבוסס עלProcess Mining באונ' שנים על ידי קבוצת מחקר  10-לפני כ שפותחה

 .במגזרי תעשייה שונים ארגוניםמאז במאות  ויושמה, איינדהובן בהולנד

 זואליים של התהליכים כפי שהם מתבצעים בפועל במערכות המידע.הטכנולוגייה נועדה להפקת מודלים וי

Disco  הוא כליAPD חב' של  מסחריFluxicon )http://fluxicon.com(,  מובילים הוקמה ע"י חוקרים אשר

 ת מחקר.מאותה קבוצ

מבוססת על  QlikView (israel.com-http://www.qlikview)של  Business Discoveryטכנולוגיית 

בנתונים ממקורות שונים,  יביתאטלמשתמש לנווט אסוציהמאפשרת  in-memory)מתקדמת ) BIפלטפורמת 

 . למתווה מוגדר מראש של שאלותמבלי להגבילו 

  NooLעל 

NooL דע הארגוניות. וססים על מערכות המיהמבייחודיים למקבלי החלטות,  פתרונותמציעה שירותים ו

NooL  מתמחה ביישום פתרונותProcess Intelligence 'והיא שותפה עסקית של חב ,Fluxicon .

על וכנה ומוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל, בין ספקי טכנולוגייה, מפתחי ת שיתופי פעולהטווה   NooLבנוסף,

 .יישום של גישות ופתרונות חדשניים לשיפור תהליכים ממוחשביםו דוםסייע בקימנת ל

 

 פרטי קשר למידע נוסף ולתיאום הדגמה:

 דפנה לוי

dafnal@nool.co.il 

054-6881739 
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http://bpmintro.wordpress.com/ipm/
mailto:dafnal@nool.co.il
mailto:dafnal@nool.co.il

