
לרווחיותלרווחיותכמאיץ כמאיץ אסטרטגיית השירות אסטרטגיית השירות 

ישראלישראל  ititSMFSMFשל של   33--הכנס השנתי ההכנס השנתי ה

Service Strategy Service Strategy drivesdrives REAL VALUEREAL VALUE

איך עוזרים להאצת  איך עוזרים להאצת  איך עוזרים להאצת  איך עוזרים להאצת  
??  ITILITILהרווחיות בעזרת הרווחיות בעזרת 
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בני קמין
I-til Consultingחברת 

ישראל itSMFנשיא 



::33- - הה  ititSMFSMFפתיחת כנס פתיחת כנס  ::33- - הה  ititSMFSMFפתיחת כנס פתיחת כנס 

.זה כל הסיפור. ניהול�

.ITIL-על הקשר שבין מערכות ניהול מוכרות ל� .ITIL-על הקשר שבין מערכות ניהול מוכרות ל�

.הכוון, האימוץ, ITIL-המודעות ל: 2007שנת �

ITILמהססים לאמץ את  -למרות המודעות �

?ITIL V3-מי מפחד מ�

2007-התרחבות הפורום ב�

2

2007הפעילות של הפורום בשנת �

2008-יעדים עיקריים ל�

!ותודות , תכנית הבילוי בכנס היום�



..זה כל הסיפורזה כל הסיפור. . ניהולניהול ..זה כל הסיפורזה כל הסיפור. . ניהולניהול
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ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת 

...כך התחלנו לנהל כמו שצריך�

4



ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת 

מחלקת מכירות והפצה�

DistributionDistributionSales  &Sales  &

5

–)Sales & Distribution(מכירות והפצה 
ניהול אספקת  , ניהול ההזמנות ודרישות הלקוח
ניהול המידע על  , המוצרים והשירותים ללקוחות

ניהול הקשרים עם לקוחות  . עמידה באספקות
.וספקים

= SD

:הערה
אזכור . זה או אחר ERPאין העדפה לגבי מוצר  itSMFלפורום 

ולצורך סיפור  , בוצע כבחירה אקראית באחד המוצרים SAPחברת 
!ולא כהמלצה, כלשהו במפעל תעשייתי ERPהתועלות מיישום 



ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת 

המשרד הטכני�

DistributionSales  &

המשרדהמשרד

הטכניהטכני

6

  )Project Sys(כלים לניהול המשרד הטכני 
מרכז ידע לטיפול ממוקד בבעיות הנדסיות של  

מתן פתרונות לבעיות ונקיטת פעולות  . הייצור

מבעוד מועד לוודא עמידה בדרישות הלקוח  
.ובייעדי האספקה של מוצרים ושירותים

= PS



ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת 

צוות ניהול שינויים הנדסיים�

DistributionSales  &

המשרד

הטכני
EnterpriseEnterprise

Change Mg.Change Mg.

7

ניהול שינויים הנדסיים  
)Enterprise Change Management ( -

,  ניהול כל השינויים במוצרים שעל רצפת הייצור

דרך מחזור  , החל מרגע שנולד הצורך בשינוי
.ועד לביצוע השינוי בייצור, חיי השינוי

= ECM



ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת 

י"תפ– תכנון וקידום הייצור �

DistributionSales  &

המשרד

הטכני
Enterprise

Change Mg.
ProductionProduction

PlanningPlanning

8

)Product Planning(תכנון וקידום הייצור 
ניהול הפיכת חומרי הגלם למוצרים תוך –

תזמון ייצור רכיבים , העברתם דרך מתקני ייצור

.ומוצרים על פי מועדי האספקה המתוכננים

= PP



ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת 

צוות ניהול שינויים הנדסיים�

DistributionSales  &

המשרד

הטכני
Enterprise

Change Mg.
Production

Planning
VariantVariant

ConfiguratorConfigurator

9

- ) Variant Configurator(ניהול תצורה 
ניהול בסיס מידע של הגרסאות ההנדסיות 

ניהול הקשר ההיררכי , האפשריות של מוצר

.וחוקי השילוב בין רכיבים שונים) עץ מוצר(

= VC

ConfiguratorConfigurator



ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת 

צוות ניהול שרשרת האספקה�

DistributionSales  &

המשרד

הטכני
Enterprise

Change Mg.
Production

Planning
Variant

Configurator

10

-  )Supply Chain(ניהול שרשרת האספקה 
תיאומים  , תוך תכנון מוקדם, היערכות לייצור
וניהול כל המערך הלוגיסטי מן  , ובקרת ביצוע

הספקים ועד לקוחות הקצה להבטיח את  
.ורציפות אספקת המוצרים, רציפות הייצור

= SCM

Configurator

SupplySupply
Chain MgmtChain Mgmt



ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת 

מחלקת חשבונאות�

DistributionSales  &

המשרד

הטכני
Enterprise

Change Mg.
Production

Planning
Variant

Configurator

11

- )Finance Accounting(חשבונאות 
ניהול חשבונאי נועד לאפשר חשבונאות  

.   לוודא הכנסות גבוהות מההוצאות: ניהולית

לוודא  , מאפשר ניהול עלות ייצור מוצר בודד
.פ תקנות המדינה"חובה ע. שהוא עומד ביעדים

= FI

Configurator

Supply
Chain Mgmt

FinanceFinance
AccountingAccounting



ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת 

צוות ניהול חומרי הגלם והמלאי�

DistributionSales  &

המשרד

הטכני
Enterprise

Change Mg.
Production

Planning
Variant

ConfiguratorMaterialMaterial

12

- )Materials Mgmt(ניהול מלאי חומרי גלם 
ניהול ההיערכות מוקדמת לייצור של כל מרכיבי 

מוצר  / חומר בתהליך/ חומרי גלם: החומר

מבטיח את  . כולל ניהול הרכש המלאי, מוגמר
.רציפות הייצור למניעת פגיעה באספקות

= MM

Configurator

Supply
Chain Mgmt

Finance
Accounting

MaterialMaterial
ManagementManagement



ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת 

צוות ניהול חומרי הגלם והמלאי�

DistributionSales  &

המשרד

הטכני
Enterprise

Change Mg.
Production

Planning
Variant

ConfiguratorMaterial

PlantPlant
MaintenanceMaintenance

13

  )Plant Maintenance(תחזוקת מתקני ייצור
מערך תכנון רמת התחזוקה של מתקני   - 

ונקיטת פעולות  , איתור כשלים, הייצור

לתחזוקה מונעת שתבטיח זמינות מלאה  
.למתקני הייצור

= PM

Configurator

Supply
Chain Mgmt

Finance
Accounting

Material
Management



ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת ERPERPמפעל תעשייתי עם מערכת מפעל תעשייתי עם מערכת 

מחלקת הבטחת איכות�

DistributionSales  &

המשרד

הטכני
Enterprise

Change Mg.
Production

Planning
Variant

ConfiguratorMaterial

Plant
Maintenance

QualityQuality
ManagementManagement

14

 -   )Quality Management(ניהול האיכות 
מערך פיקוח ובקרה על איכות המוצרים בארגון  

תוך ניתוח תקופתי של  , וההתנהלות הארגונית

.והמלצה על פעולות שיפור, איכות התוצרים

= QA

Configurator

Supply
Chain Mgmt

Finance
Accounting

Material
Management



??ITITואיך זה דומה לניהול ואיך זה דומה לניהול  ??ITITואיך זה דומה לניהול ואיך זה דומה לניהול 

DistributionDistributionSales  &Sales  &

המשרדהמשרד
הטכניהטכני

EnterpriseEnterprise
Change Mg.Change Mg.

ProductionProduction
PlanningPlanning

VariantVariant
ConfiguratorConfiguratorMaterialMaterial

PlantPlant
MaintenanceMaintenance

QualityQuality
ManagementManagement

15

ConfiguratorConfigurator

SupplySupply
Chain MgmtChain Mgmt

FinanceFinance
AccountingAccounting

MaterialMaterial
ManagementManagement



??ITITואיך זה דומה לניהול ואיך זה דומה לניהול  ??ITITואיך זה דומה לניהול ואיך זה דומה לניהול 

DistributionDistributionSales  &Sales  &

המשרדהמשרד
הטכניהטכני

EnterpriseEnterprise
Change Mg.Change Mg.

ProductionProduction
PlanningPlanning

VariantVariant
ConfiguratorConfiguratorMaterialMaterial

PlantPlant
MaintenanceMaintenance

QualityQuality
ManagementManagement

Service LevelService Level
ManagementManagement

AvailabilityAvailability
ManagementManagement

CapacityCapacity

ProblemProblem
ManagementManagement

ChangeChange
ManagementManagement

ReleaseRelease
ManagementManagement

ConfigurationConfiguration
ManagementManagement

IncidentIncident
ManagementManagement

Service DeskService Desk

16

ConfiguratorConfigurator

SupplySupply
Chain MgmtChain Mgmt

FinanceFinance
AccountingAccounting

MaterialMaterial
ManagementManagement

ContinuityContinuity
ManagementManagement

CapacityCapacity
ManagementManagement

FinancialFinancial
ManagementManagement

ManagementManagement
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  ITILITIL--לל  ERPERPהדמיון בין הדמיון בין   ITILITIL--לל  ERPERPהדמיון בין הדמיון בין 

�ERP עוסק באספקת מוצרים,
ITIL באספקת שירותים.

�ERP עוזר לתפעול , �ERP עוזר לתפעול ,

ITIL  עוזר להגדיר תהליכי תפעולIT.

�ERP  מיושם כאשר מערכות הייצור גדלו למימדי
,כדי לסייע למנהל הייצור לעמוד במטלות שלו, ענק

ITIL נדרש כאשר למנהל ה-IT   אין עוד יכולת

18

ITIL נדרש כאשר למנהל ה-IT   אין עוד יכולת
כדי לסייע למנהל  , לנהל מאות שירותים ושרתים

  ITאספקת שירותי : לעמוד במטלות שלו IT-ה
עם יכולת  , ברציפות וזמינות גבוהה, מעולים

.ITמערכת מידע או שירות –"  מוצר"להתמקד ב
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מצב המודעות  מצב המודעות  מצב המודעות  מצב המודעות  מצב המודעות  מצב המודעות  
    ®®ITILITIL  --לל

20072007בשנת בשנת 

מצב המודעות  מצב המודעות  
    ®®ITILITIL  --לל

20072007בשנת בשנת 

20

20072007בשנת בשנת 20072007בשנת בשנת 



בארץבארץ  ITILITIL--המודעות להמודעות ל בארץבארץ  ITILITIL--המודעות להמודעות ל

?"               "ב ITILכמה פעמים מוזכרת המילה �

פעמים  4 : 2005בשנת �

פעמים 27:   2006בשנת �

פעמים 44 : 2007בשנת �

.מאמרים 95 :ידיעות ומאמרים עד היוםכ"סה�

?"               "ב ITILכמה פעמים מוזכרת המילה �

21

?"               "ב ITILכמה פעמים מוזכרת המילה �

פעמים 570:   2006בסוף  עבריתבדפים ב�

פעמים 17,400: 2007בסוף  עבריתבדפים ב�

.פעם 12,500,000:העולמי כיום Google-כ ב"סה�



::20072007- - המודעות למתודה בהמודעות למתודה ב ::20072007- - המודעות למתודה בהמודעות למתודה ב

.ITILארגונים מתניעים פרוייקטי יישום �

.ITIL Foundationמאות עברו הכשרת �

�ITIL הוא נושא מרכזי בכנסים של חברות כגון:
Gartner, STKI, BMC, HP, CA, IBM

?ובעולם�

.בחברות הגדולות 90%-אחוז האימוץ מתקרב ל�

22

.בחברות הגדולות 90%-אחוז האימוץ מתקרב ל�

".ITILהעולם בו לכולם יהיה "מתחילים דיבורים על �
...  ם יגמרו להטמיע-ל-ו-מה יעשו היועצים אחרי שכ: או

!מקום שני. צובר תנופה מדהימה ISO 20000תקן �

�SOX  כמנוע לתקציביITIL.



??  VV33- - מי פוחד ממי פוחד מ ??  VV33- - מי פוחד ממי פוחד מ ??  VV33- - מי פוחד ממי פוחד מ ??  VV33- - מי פוחד ממי פוחד מ

Vs.
ITIL-v2 ITIL-v3

Vs.
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IncidentIncident Service DeskService Desk

מול  מול    3.03.0גרסה גרסה : : ITILITILהתהליכים של התהליכים של 
2.02.0

מול  מול    3.03.0גרסה גרסה : : ITILITILהתהליכים של התהליכים של 
2.02.0

Incident +
Event Mgmt

Service 
Measurement

IT Operation

Management

Service
Portfolio

Supplier
ManagementService Desk

Management

AvailabilityAvailability
ManagementManagement

CapacityCapacity
ManagementManagement

Service LevelService Level
ManagementManagement

IncidentIncident
ManagementManagement

ProblemProblem
ManagementManagement

ChangeChange
ManagementManagement

ReleaseRelease
ManagementManagement

ConfigurationConfiguration
ManagementManagement

Service DeskService Desk

Service
Catalogue

Asset&Config

Management

Problem
Management

Event Mgmt

Service
Reporting

Return on

Demand 
Management

SLA
Management

Capacity
Management

Availability
Management

Validat&Test

+ Evaluation

Request 
Fulfillment

Release&Depl 

Management

Change
Management

Management

ManagementManagement

FinancialFinancial
ManagementManagement

ContinuityContinuity
ManagementManagement

Source: The Expanded ITIL model by I-til Consulting

Access
Management

Application
Management

The 7-Steps
Improvement

Process

Return on
Investment

Financial 
Management

Management

Continuity
Management

Knowledge
Management Security

Management

New processes – in red line

24
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::ITILITILהמודל המחודש של המודל המחודש של  ::ITILITILהמודל המחודש של המודל המחודש של 

Service
Catalogue

Incident +
Event Mgmt

SLA
Management

Capacity
Management

Availability
Management

Change
Management

Asset&Config

Request 
Fulfillment

Access
Management

Problem
Management

Service Desk

Management

Application
Management

IT Operation

Management

Service
Portfolio

Return on
Investment

Financial 
Management

Demand 
Management

Management
Continuity
Management

Security
Management

Supplier
Management

Asset&Config

Management

Service 
Measurement

Management

Service
Reporting

The 7-Steps
Improvement

Process

Source: The Expanded ITIL V3 model by I-til Consulting

Management

Release&Depl 

Management

Validat&Test

+ Evaluation

Knowledge
Management
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ה ת ר ח ב ו ת   פורוםה ת ר ח ב ו ת   פורוםה ת ר ח ב ו ת   פורוםה ת ר ח ב ו ת   פורוםה ת ר ח ב ו ת   פורוםה ת ר ח ב ו ת   פורום

  ititSMFSMF    

20072007בשנת בשנת   

ה ת ר ח ב ו ת   פורוםה ת ר ח ב ו ת   פורום

  ititSMFSMF    

20072007בשנת בשנת   

28

20072007בשנת בשנת    20072007בשנת בשנת   



20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 

Problem Mgmtבנושא # 3מפגש חברים �
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20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 

ITIL Assessmentבנושא # 4מפגש חברים �
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20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 

ITIL Assessmentבנושא # 4מפגש חברים �

31



20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 

Change Managementבנושא # 5מפגש חברים �
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20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 

ויזואליזציה+ סינרגיה מוזיקלית : 6#מפגש חברים �
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20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 

א"בהילטון ת 2-הכנס השנתי ה�

בארץ IT-מבכירי ה, משתתפים �430

.של לקוחות, סיפורי הצלחה ממשיים 6מהן , הרצאות �16 .של לקוחות, סיפורי הצלחה ממשיים 6מהן , הרצאות �16
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20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 

א"בהילטון ת 2-הכנס השנתי ה�
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20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 

:ישיבות של הנהלת הפורום �12

נדה'לקבלת החלטות על הדרכים לקידום האג�

סיכומי הדיון נמצאים בפורטל החברים� סיכומי הדיון נמצאים בפורטל החברים�
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20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 

.חברים 240חברים        סיימנו  170התחלנו �

.בחצי שנהמבקרים באתר האינטרנט  �6,728

:השיאנים בחצי שנה. רבבות הורדות של מידע�
ITIL vs CMMI :490מאמר ניתוח הבדלים �

334):  חודשים 3תוך ( Change Mgmtהמצגת על �

ITIL:294מאמר ההסבר בעברית על מהו �

!!! 218):בחודש אחד בלבד(הקומפנדיום �
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!!! 218):בחודש אחד בלבד(הקומפנדיום �

פעילות ערה בצוותי עבודה  �

�ITIL הפך לתחום פעילות חי ב-IT הישראלי.



20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 20072007הישגי הפורום בשנת הישגי הפורום בשנת 

!אתר סגור לחברים בלבד– הוקם פורטל החברים �
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99--20082008מטרות הפורום לשנת מטרות הפורום לשנת 99--20082008מטרות הפורום לשנת מטרות הפורום לשנת 

הפצת ידע על , הרחבת החשיפה לקהל הישראלי�
במפגשי  , באתר האינטרנט" IT-ניהול השירות ב"

.שיתוף ידע תקופתיים ובכנס שנתי נרחב.שיתוף ידע תקופתיים ובכנס שנתי נרחב

.ITIL v3גם על , תרגום של מידע לעברית�

.ISO 20000הרחבת המודעות לתקן �

.העמקת גיוס החברים�

)משרד המשפטים( ITILתמיכה בארגונים שמיישמים �
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)משרד המשפטים( ITILתמיכה בארגונים שמיישמים �

מול חברות התוכנהלהמשיך לשמור על ניטראליות�

כל החברים פועלים  :  ולהזכיר לכולם  �

 !תובדנתהבו, למען החברים



תכנית הבילוי בכנס היוםתכנית הבילוי בכנס היוםתכנית הבילוי בכנס היוםתכנית הבילוי בכנס היום

מליאת הכנס�
.תודות וברכות, פתיחה–ישראל  itSMFנשיא  -בני קמין �

"ITILפרס "הכרזת –ישראל  itSMFר "יו - סבינה גלנט� "ITILפרס "הכרזת –ישראל  itSMFר "יו - סבינה גלנט�

�Jan von-Bon מ-itSMF  הולנד–

?למה כולנו לא עושים את אותו הדבר                          

�Simon Adamson מ-IBM–

ניהול השירות כהזדמנות להכנסת שיפור                      
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הפסקת קפה וחלוקה למושבים�



תכנית הבילויים בכנס היוםתכנית הבילויים בכנס היוםתכנית הבילויים בכנס היוםתכנית הבילויים בכנס היום

ITILמושב מתודת �
בעזרת תהליך DRPהתועלת מיישום –ZIM-מעודד שחר �

ITIL Continuity Management בצים.

– Matrix-משי עובדיה �

.ITIL-כמשלים ל itSMF–CobIT-מגלעד ירון �

כמאיץ לרווחיות ITILמושב �
–EDS-מאריה עמית �

 - Oblicore-מאייל הרמן �
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 - Oblicore-מאייל הרמן �

התועלת מיישום תהליך –מבנק הפועלים מייק ריזנפלד �

ITIL Service Mg. בבנק.

.ארוחת צהריים ומפגש חברי הפורום�



לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום
...תודות

למאיר ברון
לסבינה גלנט

למאיר ברון

לאורי אביגדורוב
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יפית אלירז ל
.אורטל וכל השאר, יהודה, נטלי, פלי הנמר: ולכל צוות                            



לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום
...תודות

!!לספונסרים שלנו 

PlatinumPlatinum

GoldenGolden
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...שבאתם להאזין, ולכם

SilverSilver



??שאלות שאלות    ??שאלות שאלות   

בני קמין:פנה ל

I-til Consulting

benny@i-til.co.il:מייל
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052-5278966:נייד



!!תודה תודה !!תודה תודה 
!!להתראות בכנס                         ... ו
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