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מ"פלאפון תקשורת בע



לוגו של

המציג
 1313סימולציית אפולו סימולציית אפולו  

13הסימולציה מדמה חדר בקרה של שיגור אפולו  

–שחקנים  �

1st–מרכז הבקרה  • level

incidentsמנהל  • incidentsמנהל  •

2nd–מומחי טכנולוגיה • level

3rd–מומחה מערכת  • level

Problemsמנהל  •

ספק •



לוגו של

המציג
  סיבוב ראשוןסיבוב ראשון 

–חצי שעה של הכנת תהליכים  �
?איך מדווחים תקלה •

?איך מוצאים מי המומחה הרלוונטי  •

?איך מתעדים תקלה •

?מתי מפעילים מומחה מערכת •

'וכו •

...וההתנהלות קטסטרופה–הסיבוב הראשון יצא לדרך  �
, אין תחושה של ניהול, בלאגן  � , אין תחושה של ניהול, בלאגן  �

, תקלות חוזרות�

, אין רישום מלא של תקלות�

,  SLA -לא כולם יודעים מה ה, SLA -אין עמידה ב�

–תחושת תסכול בצוות ובסופו של דבר �

...אסטרונאוטים מאוד אומללים ובסכנת חיים�

ארגון של כאוס �



לוגו של

המציג
 וגם החמישי P–ארבעת ה  

�People  - Managers manage

�Process  
•  Record

•Priority - Clasify

•Monitor/Tracking 

•Escalation 

•Close •Close 

�Product  - How  .כלים לניהול ארועים וknown error 

�Partner  -ביצוע הסכמים מול ספקים מראש

�Performance –מה הבטחנו לארגון

A fool with a tool is still a fool



לוגו של

המציג
  ??איך עוברים מארגון של כאוס לארגון יציב איך עוברים מארגון של כאוס לארגון יציב  

1ST -דבר עם הצוותים � ,2ND ,3RD

ים P -ה 4מצא בעיות באמצעות תחקור  �

שהוסכם מול   SLA -כל פעילות צריכה להיות ביחס ל �

הארגון

ים USERS -לדבר עם ה � ים USERS -לדבר עם ה �

הדברים לשינוי הקרוב 3מהם –לקבל החלטה  �



לוגו של

המציג
סיבוב שניסיבוב שני 

–חצי שעה של שיפור תהליכים  �
הכנת לוח לתעוד כלל התקלות •

מנהל הבעיות שם בפני מרכז הבקרה פתרונות לבעיות ידועות •

• SLA רשום במקום בולט וידוע לכולם

...וההתנהלות לתפארת–הסיבוב השני יצא לדרך  �
, תקלות מתועדות באופן מלא � , תקלות מתועדות באופן מלא �

,  ניהול נכון של שינויים, SLA - עמידה ב�

תחושה שיש מי שמנהל  �

–ושהעסק עובד ובסופו של דבר �

...אסטרונאוטים מלאי תקווה עם הרגשת ביטחון�

ארגון יציב �



לוגו של

המציג

?שאלות   ?שאלות  
- פנה ל

אייל קבריטי                

מנהל מחלקת פרויקטים               

eyalk@pelephone.co.il:  מייל 

050-5515555  :נייד  050-5515555  :נייד 


