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...כך זה התחיל

...5איך הגענו ליומולדת  ך
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הפורום בהיריון - 2005

...דודו ובני  מתחילים לגבש רעיון למציאות, סבינה

בונו , בקפה בונו...בקפה
.4על כביש 
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...הפורום בהיריון כמעט שנה - 2005

אנגליה itSMF-מיילים ל 37
פקסים לרשם העמותות 26
הכנסה15 למס מכתבים מכתבים למס הכנסה15
מ ובמס הכנסה"ביקורים במע4 ק
ד"חתימות של עו 3
ל2 ל פעמים נפסל השם של הפורום2
,אישור הקמת עמותה,תקנון1 ן ,ק,ק

.ואפשר לצאת לדרך...               
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אנחנו על המפה–2006

.העולמית Chapters-ישראל מופיעה ברשימת ה
,31-המדינה ה

באזור .הראשונה באזורהראשונה

הודו בין הודובין
לאיטליה
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Boardמקימים –2006

מגדירים את שיטת  , נפגשים בפעם הראשונה
רים לוועדות הפעולה"העבודה ובוחרים יו
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Boardמקימים –2006

.למען ההיסטוריה... מצטלמים... וגם
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!אתר משלנוויש לנו –2006

...אתר אינטרנט שהוקם במאמץ גדול
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נערכים לכנס–2006
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הכנס הראשון–2006

...ימים לפני הכנס 3
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הכנס הראשון–2006
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משתתפים 370, הכנס הראשון–2006
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כמה מפגשי חברים–2006

ידענפגשים שאלותמשתפים שואלים ם דע,נפגש ם  ם שאלות,משתפ ...שואל
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!שנה פעילה מאוד–2007

.הישראלי IT-מתחילים להיכנס לתודעת ה
...מפגשים, מפגשים,מפגשים
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!משתתפים 430. ענקכנס – 2007

אביב-בהילטון תל

08.11.2010 15



מקבלים סיקור נרחב בעיתונות–2007

חדרנו למודעות של כל  
!רים בארץ"המנמ
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הוקם פורטל החברים   - 2007

!שנועד לחברים בלבד, אתר שיתוף ידע פנימי

17



2008–ITIL הפך פעיל במשק.

מבקרים באתר 14,000
חברים 300

של CMDBמכירות CMDBמכירות של
ISO 20000מבדקי

ITIL Assessments
.מפגשי שיתוף ידע וכנס

ארגונים מתניעים
!לרוב  ITILפרוייקטי 
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2008–ITIL הפך פעיל במשק.

!המּודעות–התרומה הגדולה ביותר של הפורום 
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כנס שנתי עשיר בידע–2008
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2008–ITIL הפך פעיל במשק.

.הנהלת הפורום מתכנסת לפחות פעם בחודש
לITSMל ל ל .  הישראלי עולה כאן לדיוןITSM-כל מה שקורה בתחום ה

כאן מתוכננות כל  , חדשים ITILכאן שומעים על לקוחות 
ל לל ל .סתם רכילויות על התחום...וגם,הפעילויות של הפורום
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2008–ITIL הפך פעיל במשק.

:פורסמו
)ITILהסבר על כל מונחי (בעבריתGlossary-ה

!!בעברית ITIL-ספרון מבוא ל ען
)לחברים בלבד(

רבים םמאמרים ם רב  מאמר
.בפורטל החברים
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.וכנס, עוד מפגשים–2009
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.וכנס, עוד מפגשים–2009

“The ITIL Project of the Year”
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מפגשים, מפגשים–2010
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הכנס הנוכחי–2010

ותודה לכל אלה 
שטרחו והרימו את  

...הכנס על רגליו ע ס
הספונסרים, הפורום

ומחשבים ולאנשים ומחשביםולאנשים

תודה מיוחדת לעדי  
ועדת"יופרקש ר ר ועדת ו,פרקש

!אירועים שלנו 
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?לאן–2011

, עשינו בהתנדבות, השנים 5-כל מה שעשינו ב
.ומתוך אהבה ורצון לתת ולשתף

...אבלאבל

לך ,לךאנחנו זקוקים
ITSMאשת/איש ITSMאשת /איש

אשר מעוניינים 
!לקדם את התחום
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?לאן–2011

,להשתתף בישיבות ההנהלה
,בארץ ITSMלקבוע את עתיד 

בניסיונך החדשים את ,לשתף את החדשים בניסיונךלשתף
,לעזור בהרצת המפגשים

ליצור את הכנס הבא
יותר יותרגדול !מועיל !מועיל יותר,גדול יותר

אנחנו ממתינים לךל
10.11.10' ביום ד
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עניין מה ענייןמה
מתחבר" ?"הכל ?הכל מתחבר
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ניהול אירוע: ניקח תהליך אחד
The Expanded ITIL V3 model by I-til Consulting – Benny Kamin – www.ITIL.co.il 
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/
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Management
Knowledge
Management

1818
לוודא שקיבלנו אינטגרציה/יחידה

את מה שדרשנו



סינרגיה= תקשורת = קשרים 
The Expanded ITIL V3 model by I-til Consulting – Benny Kamin – www.ITIL.co.il 
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!27וכל זה רק תרחיש אחד בתהליך אחד מתוך 
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תארו לעצמכם כמה קשרים יש מכל התהליכים 
התהליכים שאר לכל
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Management
Knowledge
Management

1818
...לכל שאר התהליכים



ITIL מציג מטריצה של קשרים

מגדיר את   ITIL-ו, הכל מתחבר עם הכל IT-ב•
!הקשרים הללו 

כבודדים• ולא סינרגטי כצוות לעבוד שיטה זו .זו שיטה לעבוד כצוות סינרגטי ולא כבודדים•
סוף סוף אנו מקבלים את כל התמונה על הדרך  •

!שלנוIT-בה מתנהל ה
האדםITניהול• נפש כמו לפחות ...מורכב הול ...מורכב לפחות כמו נפש האדםITנ

...אילו היה לנו ספר דומה לנהל את החיים שלנו
"ל"ל" .ר"למנמ" מדריך למשתמש"מעין •
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ITIL? ITIL ?
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? ITIL V1מה הדאיג את כותבי 
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? ITIL V1מה הדאיג את כותבי 

:להעביר את המסר
שיסייעו לביזנס  לספק שירותים הוא  IT-תפקידו של ה
ביזנס טכנולוגיות,לעשות לתפעל רק .לא זנס ות,לעשות ב .לא רק לתפעל טכנולוג

.IT-ובאנשים כדי להצליח ב תהליכיםיש להתמקד ב

ITIL  כמו ברצפת הייצור מתודה לניהול היא)ERP(.

.)Technology Orientedולא (Service Orientedיש להיות

ה מערך הוא המרכזי הניהול ב"שו-כלי . בשו-כלי הניהול המרכזי הוא מערך ה

.למופת IT-הוא המפתח ל–ניהול נכון של כל אירוע 
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? ITIL V2מה הביאו כותבי 
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? ITIL V2מה הביאו כותבי 

:הביאו את המסר
ITIL  עבור ה החזוןמספק את-IT , כיצד   הדרךואת

ה את הביזנסIT-להתאים לצרכי .לצרכי הביזנס IT-להתאים את ה

ובעזרתו ננהל  , CMDB-כלי הניהול המרכזי הוא ה
.'שחרורים וכו, ביצוע שינויים, איתור אירועים: הכל

בגרות5ישITל של לעסקים(רמות סיוע ועד )מבלגן , )מבלגן ועד סיוע לעסקים(רמות של בגרות5ישIT-ל
.וצריך להתקדם צעד אחר צעד במעלה הרמות

.למופת IT-הוא המפתח ל–מדידה של כל תהליך 
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? ITIL V3לאן חותרים כותבי 
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? ITIL V3לאן חותרים כותבי 

:להגיע ליעדים חדשים
.תועלת ממשית ללקוחנועדו כדי להביא  IT- שירותי ה

!תהליכי העבודה אינו מסתיים לעולם שיפור

בעזרת משיגים מתמיד נדעמדדיםשיפור אם אם נדע .    מדדיםשיפור מתמיד משיגים בעזרת
.נדע כיצד להשתפר - ביחס לאתמול  -היכן אנו היום 

.   SKMS-כלי הניהול המרכזי הוא ה
, IT-נאסוף לשם את כל המידע המצטבר בניהול ה ף

.ובעזרתו נאתר תקלות לפני שקורה נזק

תובנות להפקת המפתח למופתITהוא
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.למופתIT-הוא המפתח ל–הפקת תובנות



?אז מה

!זה בנוסף...  ממש לא
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?איך מפיקים תובנות

:Knowledge Managementבעזרת תהליך 
.למאגר אחד IT-אוספים את כל המידע שמצטבר ב
שאילתות זה מאגר על דוחותמפעילים ממנו מפיקים לתות ם על מאגר זה שא ל ם ממנו דוחות,מפע ק ,  מפ

.'דשבורד וכד, גרפים של מגמות
מידע לאגור ?Whyממשיכים

/  תבונה
תובנה ממשיכים לאגור מידע

.לצורך ניתוח ממצאים עתידי
ל

Knowledge

Wisdom
y

/  ידע 
מודעות

אקטיבי של-איתור פרו
.אירועים ותקלות

Information

g
How?

איחוד  
המידע

! תובנות עסקיות
Data

Who, what, when, where?
איסוף  
נתונים
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SKMSכך נראה המודל של 
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!!תובנות :  המטרה

) !IT-את ה(לנהל טוב יותר 
.להבטיח שהמידע הנכון יגיע למקבל ההחלטות

ל ל שיפור תהליך קבלת ההחלטות בעזרת נתונים ל
).מהתובנות, מניתוח המידע, מהמדדים(מספריים 

.פ מגמות"ע, כלים לתכנון מראש

מהפתעות !להימנע מהפתעות !להימנע
.נדע היכן נקודות החולשה, נאתר תקלות מראש

!!נקטין משמעותית את מספר התקלות 
!נפתור אותה מהר יותר–ואם כבר יש תקלה          
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!תודה
!הבאבכנסלהתראות...ו

2011נובמבר  2011נובמבר 
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