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נושאי המצגת

המטרות המרכזיות
תיאור התהליך
  הצגת השותפים
הצגת סטטוס נוכחי
היתרונות שבביצוע התהליך
תכנית פעולה להמשך
  דיון



מטרות מרכזיות

 ערך לכסף = החזר להשקעה–ROI

שדרוג טכנולוגי

איחוד כוח הקניה של המכללות וניצול יתרון לגודל

שיפור רמת השירות

 התאמת הפתרון למכללות והגופים השונים
צורת ההפעלה  (בהתאם להיקפי הפעילות שלהם 

)והמערכת הנבחרת



תיאור התהליך  

10/2003הבעיהזיהוי
 קבלת גיבוי ההנהלות ותמיכת  , 12/2003התארגנות ראשונית

משרד החינוך
 הגדרת ועדת היגוי
שכירת חברת ייעוץ לליווי התהליך
  הגדרת צוות מקצועי משולב
לימוד המצב הקיים
הגדרת צרכים ואפיון



המשך  -תיאור התהליך 

 הגדרת מסמכיrfp +חוזה משפטי וקירטריונים לבחירה
ספיר,אידאה,500אלףאקסליבריס(זוכיםפתרונותבחירת(
חוץמיקורשלפתרוןקביעת)outsourcing,ASP(
שלבפתרוןבחרוהמוסדותמרבית–פקטודההמאגדהקמת

אקסליבריס



המשך  -תיאור התהליך 

אקסליבריסמולחוזיומתןמשאניהול
מחייבאחידהסכםעלחתימה
ובקרהליווילניהולמנגנונים:הפרויקטמהלךתכנון
בעיותלפתרוןניהוליםמנגנוניםויצירתשוטףליוויהמשך



2005ספטמבר -סטטוס מוסדות שותפים 

אחווה
הבינתחומיהמרכז

בהרצליה
ברלבית
בראודהאורט
מערביגליל
יליןדוד
ושומרוןיהודה
ירושליםמכללת
לוינסקי
אורנים
צפת

תלפיות
שנקר
הירדןעמק
יזרעאלעמק
הקיבוציםסמינר
ספיר
חי–תל
בצלאל
ישראלמוזיאון
לאמנותא"תמוזיאון
ברוקדיילמכון
קולגיוניוןהיברו'

תלפיות
אלקאסמי
סכנין
יעקבמורשת
נתניה
ליפשיץ
הדרוםחמדת
קיי
גורדון
אוהלו
שאנן
אפרתה

שמעוןסמי
לבמכון
העתיקותרשות
רבקהבית
ערבייםג"מו

!!!מוסדות40



האסטרטגיה של התהליך

שיתוף פעולה
בין כל הגורמים המעורבים

ספק  
משתמשים

)כמתווך(יחידת המחשוב 
משרד החינוך, הנהלת המוסדות



האסטרטגיה של התהליך
מאבק על ידע–יחסי הגומלין 

ספריה
הנהלה ח  "משה

ת"ות

מערכות  אקסליבריס
מידע

ידע



הערך של התהליך
שיתוף הפעולה מוביל לשיפור  

ספריההמצב של כל השחקנים  

הנהלה ח  "משה
ת"ות

מערכות  אקסליבריס
מידע

ידע



היתרונות המרכזיים בתהליך
)?או למה בכלל היה צריך את זה(

לגודלהיתרוןשלמשמעותיניצול
התכולההיקף
השירותרמת
העלות
ידעכמרכזיספציפייםבגורמיםהתלותהורדת
ממוסדותמשתמשיםביןידעוניהוללשיתוףמנגנוניםיצירת

שונים



המשך-היתרונות המרכזיים בתהליך 

קייםלמידעהספקברשותקייםמידעביןהסימטריהאיזון
במכללה

המידעבמערכתמהשימושהערךוהגדלתעבודהתהליכישיפור
טכנולוגילשדרוגמחויבותיצירת
איכותובקרתהטמעה,להדרכה,מובניםתהליכיםיישום)QA(



תוכנית פעולה להמשך

 תחילת תפעול יצרני-production29.9.2005
 הפקת לקחים תיקונים והמשך התקנות–ביצוע פיילוט
 בזק –הפעלת חוות שרתים מרכזית אצל ספק אינטרנט

ל"בינ
הקמת מרכז תמיכה אינטגרטיבי
יישום תהליכי מדידת רמת שירות



תוכנית פעולה להמשך

פ  "התקנה בספריות שעובדות עם מערכת תו
  2006סיום התהליך לקראת דצמבר
שים"ניהול שו
  יישום והטמעה של המערכות הנלוות

)adam,metalibאחר(



דיון ושאלות
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