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רן שלוםרן שלום

מנהל אגף מערכות מידע ומחשובמנהל אגף מערכות מידע ומחשוב

תקוהתקוהעיריית פתח עיריית פתח   



.דונם 38,000-שטח שיפוט כ �

.תושבים 350,000פוטנציאל ,  210,000 -תושבים  �

.הערים הגדולות בישראל בפיתוח ובניה בשנים  אחרונות 2בין  �
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.הערים הגדולות בישראל בפיתוח ובניה בשנים  אחרונות 2בין  �

.אזור התעשייה הגדול בישראל �

: רבקה, גהה, שניידר, השרון, בלינסון -מרכזי בריאות  5 �

.עובדים 10,000 -מעסיקים למעלה מ            



אגף מערכותאגף מערכות
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מתקציב מתקציב   1%1%  
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ת  ת  ""פפ
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שיפור השירותשיפור השירות
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לשפר את תדמית האגףלשפר את תדמית האגף

הלקוחותהלקוחות  בעיניבעיני  



DELIVERDELIVER
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שאלות אחרי 
אישור הפרויקט

?מתי הפרויקט עולה לאויר  

?מתי ימומש מיקור החוץ 

מתי מיישמים חלקים 
?נוספים 

?מתי אתה מיישם אצלנו  

שאלות לפני 
אישור הפרויקט

?למה צריך את זה 

?כמה זה עולה 

?מה התרומה של הפרויקט 

?מה מקור התקציב  
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?מתי אתה מיישם אצלנו  
?איך זה משפיע עלי  

האם מקום העבודה שלי   
?בסכנה



.אין סטטיסטיקה ברמת המוקד עבור שיחות 

. אין רישום של כל הפניות 

.לאגף המחשוב אין כלים להפצה של תוכנות ועדכונים

.לאגף המחשוב אין כלים לניהול נכסי הארגון

.השירות לא עומד בציפיות הלקוחות, עומס על המחלקה

.ולא מגיע לעבודות יזומות" כיבוי שריפות"האגף פועל בנוהל 

.אנשים כדי להפעיל לחץ לקבלת שירות' לקוחות פונים למס

.לאגף המחשוב אין כלים לניהול נכסי הארגון

.שרידות טעונה שיפור בשרתים ובתקשורת



שינוי תהליכי עבודה

ייעוץ חיצוני לניתוח הפערים ולליווי במתן שירות   
ITIL לפי מתודולוגית

.שיפור מוקד התמיכה

ITILרכישת כלים למימוש 
.

ITIL לעובדי האגף בנושא  קורסים וסדנאות



המלצות  

לטווח קצר
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המלצות  

לטווח ארוך





CA - Service Desk

WSUS
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CA - DMS

SCOM

IBM Director

MDT

Asset Management



שיפור מוקד התמיכהשיפור מוקד התמיכה

יעוץ וליווי  י

השירות של האגף 

י חברה חיצונית"ע

העברת ניהול  

מוקד התמיכה 

למיקור חוץ

תפעול המוקד  

  ITILלפי תהליכי 

באמצעות כלים תומכים

שיפור תנאי הסביבה 

עבור עובדי המוקד
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שרות  

אדיב  

ומקצועי

קורסים  
וסדנאות  

לעובדי האגף

סקר שביעות  
רצון לקוחות

תיאום ציפיות  
עם הלקוחות



200920082007שנה

אחוז טיפול  
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200920082007שנה
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שיפורי 

תהליכים

מדדים 

ומדידות
יצירת 

נהלים

 ITIL ייעוץ
רכישת כלים  

ITILלמימוש 

מימוש  
Service 

Desk

הטמעת

ופריסה

של הכלים



זמינות גבוהה יותר של •

.השירותים העסקיים  

תפוקה גבוהה יותר מצד •

.העובדים  

תרומה לארגון 

• Single Point Of Contact .

.קיצור זמן השירות •

.שירות איכותי וטוב יותר •

.שביעות רצון הלקוחות גדלה

.מקסום רווחים





יצירת קטלוג 

שירותים
ארגוני

ITIL המשך מימוש

באגף המחשוב

20102010 20112011 20122012 20102010’s’s

ITIL מימוש  

באגפים אחרים

ContM
SLM

ConfM

FinM

אגף 
החשבות

אגף המשק

גזברות

ITIL המשך  

מימוש 

באגפים  
אחרים

AM



רן שלום

מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב
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מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב

תקוהעיריית פתח 

03-9052290         :טל

 054-7705488       :נייד

ransh@ptikva.org.il
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2010itsmfלהתראות בכנס  ... ו  

) 10.10.2010'   יום א(  ) 10.10.2010'   יום א( 


