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על מה נדברעל מה נדברעל מה נדברעל מה נדבר

ולמי הוא מיועד CobiTמהו : הקדמה�

CobiTאבני הבניין של �

לאסטרטגיית השירות CobiTתרומתו של �

 ITILל  CobiTמה בין �
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 ITILל  CobiTמה בין �

?הילכו שניים יחדיו אלא אם נועדו �



??  CobiTCobiTמה זה מה זה  ??  CobiTCobiTמה זה מה זה 

  
תקן בינלאומי שפותח על ידי  �

ITGI –לק מארגון חISACA

המסגרת המקובלת היום כבסיס �

לביקורת מערכות מידע

  (Framework)מגדיר מסגרת�

שמטרתה לספק
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שמטרתה לספק

הכוונה אסטרטגית של ארגון  �

IT-ה

התאמה ליעדים העסקיים של  �

הארגון

כראוי IT-לנהל את סיכוני ה�

להקצות משאבים בצורה �

יעילה

RESOURCE
MANAGEMENT

www.itgi.orgwww.itgi.org



CobiTCobiTתפיסת העולם של תפיסת העולם של CobiTCobiTתפיסת העולם של תפיסת העולם של 

יעדים

עסקיים

שמטרתם

להשיג
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i

משאבי  
ITותהליכי 

מידע

תהליכים

עסקיים

עסקיים

מספקים

עבור



Confidentiality

IntegrityCompliance

Availability

EfficiencyEffectiveness

Reliability



CobiTCobiTמודל הבגרות של מודל הבגרות של CobiTCobiTמודל הבגרות של מודל הבגרות של 

 

 

  



RACIRACI  ––אחראיאחראי, , בעצםבעצם, , י כאןי כאןממ?? RACIRACI  ––אחראיאחראי, , בעצםבעצם, , י כאןי כאןממ??

Responsible -אחראי  �

Accountable -הדיןנותן �

Consulted     -  מייעץ �

Informed       -מיודע � Informed       -מיודע �
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• resources
• capabilties
• awareness
• support
• policies
•…….

Critical Success 

Factors

Key Practices

•
•
•
•…….

Scope & Objectives

Process 

Overview

Causal 

Relationships

•…….
•……. 
•…….
•…….

•…….
•……. 
•…….
•…….Performance Indicators

Goal Measures
KGI

KPI

מה  מה  
??צריך צריך 

??מה צריך לספק מה צריך לספק 
כיצד נמדוד את  כיצד נמדוד את  

??הביצועים הביצועים 

מה צריך מה צריך 
??לעשות לעשות 

מספקמספק  CobiTCobiT  - - המדדים שהמדדים ש
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Maturity Model

Pragmatic description to establish, plan 

and track present and future maturity

RACI Chart

To establish and monitor roles & responsibilities

(R=responsible, A=accountable, C=consulted, I=informed)

Key Players

Major Activities

KPI

מה חלוקת התפקידים מה חלוקת התפקידים  ??כיצד להשתפר כיצד להשתפר 



BUSINESS OBJECTIVES AND

GOVERNANCE OBJECTIVES

Efficiency

MONITOR

AND

INFORMATION

C  O  B  I  T
F R A M E W O R K

Effectiveness

Confidentiality

Integrity

Availability

Compliance

ME1 Monitor and evaluate IT 

performance.

ME2 Monitor and evaluate internal 

control.

ME3 Ensure compliance with 

external requirements.

ME4 Provide IT governance.

PO1 Define a strategic IT plan.

PO2 Define the information 

architecture.

PO3 Determine technological 

direction.

PO4 Define the IT processes, 

organisation and relationships.

PO5 Manage the IT investment.

PO6 Communicate management aims 

and direction.

PLAN

AND

Reliability

COBITCOBIT  - - יעדי בקרה למערכות מידע יעדי בקרה למערכות מידע 

Applications

Information

Infrastructure

People

DELIVER 

AND

SUPPORT

AND

EVALUATE

ACQUIRE

AND

IMPLEMENT

IT

RESOURCESDS1 Define and manage service 

levels.

DS2 Manage third-party services.

DS3 Manage performance and 

capacity.

DS4 Ensure continuous service.

DS5 Ensure systems security.

DS6 Identify and allocate costs.

DS7 Educate and train users.

DS8 Manage service desk and 

incidents.

DS9 Manage the configuration.

DS10 Manage problems.

DS11 Manage data.

DS12 Manage the physical 

environment.

DS13   Manage operations.

and direction.

PO7 Manage IT human resources.

PO8 Manage quality.

PO9 Assess and manage IT risks.

PO10 Manage projects.

AI1 Identify automated solutions.

AI2 Acquire and maintain application 

software.

AI3 Acquire and maintain technology 

infrastructure.

AI4 Enable operation and use.

AI5 Procure IT resources.

AI6 Manage changes.

AI7 Install and accredit solutions and 

changes.

AND

ORGANISE



מערכות המידע משאבי
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Effectiveness

Efficiency

Confidenciality

Integrity
מודל בגרות

CobiTCobiTאבני הבניין של אבני הבניין של 

Planning and Organization

Aquisition and implementation

Monitoring

Delivery and Support

ת
שו
רי
ד

Integrity

Availability

Compliance

Reliability

משימה גורם ב גורם א

משימה א R A

משימה ב C I

אחריות



iשפר את המיכון

iצמצם עלויות

i  התאמה ליעדים

העסקיים

i  אפשר עסקים ומקסם

CobiT   מקשר

יעדים עסקיים  

IT- עם יעדי ה

 CobiTתהליכי 

ומודל  הבגרות   

מתמקדים על  

IT-יכולות ה

לאסטרטגיית השירותלאסטרטגיית השירות  CobiTCobiTתרומתו של תרומתו של 

צמצם עלויות

iנהל סיכוניםi  אפשר עסקים ומקסם

רווחים

i נהל משאביIT   בצורה

אחראית

i נהל סיכוניIT  כראוי

CobiT    מספק

כלים להבנת  

- תפקידו של ה
IT

CobiT   מספק

כלים למדידה



יחסי הגומלין בין התקניםיחסי הגומלין בין התקנים

�CobiT זאת לבחון וכיצד "לעשות צריך מה" ב מתמקד

�ITIL  על בסיס ניסיון מצטבר                  " כיצד לעשות זאת"מגדיר
(Best Practices)

COBIT

COSO

COBIT

ISO 9000

ISO 17799

ITIL
WHAT HOW

SCOPE OF COVERAGE



CobiTCobiT  - - מצטרף למצטרף ל  ITILITIL--כשכש



Continual 

ITIL ITIL 33..00  מאמץ את מחזור החייםמאמץ את מחזור החיים
Business Processes

  IT Resources

    information criteria
    ¥ effectiveness

    ¥ efficiency
    ¥ confidentiality

    ¥ integrity
    ¥ availability
    ¥ compliance

¥ reliability

    

Monitoring

    ¥ data
    ¥ applications

    ¥ technology
    ¥ facilites

¥ people
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Design

Strategy

Transition

Operation

Continual 
Improvement

Monitoring

Delivery &
Support

Acquisition &
Implementation

Planing &
Organisation



מחזור החים של גלעד ירוןמחזור החים של גלעד ירוןמחזור החים של גלעד ירוןמחזור החים של גלעד ירון

ITITStartניהול ניהול 

טכנולוגיות  טכנולוגיות  
ITITלניהול לניהול 

ITITניהול סיכוני ניהול סיכוני 

IT IT 
GovernanceGovernance

I am 
here
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פנה לגלעד ירון
SECOZחברת 

Gilad@secoz.com:מייל 

052-6755514:נייד
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