BIRM - Business Intelligence Road Map

From Business Innovation to Business Success

דרישות הארגון ממערך ה BI -הארגוני השתנו באופן דרמטי בשנים
האחרונות ,ממצב של הספקת נתונים מעובדים באופן נוח
למשתמשים ,הדרישות הפכו לקבלת תובנות אמיתיות ,מכל סוג של
מידע ומעבר מדיווח וניתוח להנעה לפעולה עסקית .גם הקצבים
השתנו באופן דרמטי ומה שמערך ה IT -היה מספק בעבר
בחודשים היום הוא נדרש לספק בשבועות ולפעמים בימים.
גם מערך ה BI -הארגוני השתנה באופן דרמטי עם אימוץ גישת
ה Agile BI -ועם כניסת טכנולוגיות וגישות עיבוד נתונים שלא
היו בעבר כמו Big Data, Unstructur BI, Advances Analytic
ועוד ועוד.
מערך ה BI -המודרני הוא בעל ערך רב יותר ,גדול הרבה
יותר ,אג‘ילי הרבה יותר והופך למערכת המידע
האסטרטגית של הארגון.

אסטרטגית מפת הדרכים ) (BI Roadmapהחדשנית שפתחה אופיסופט להקמת מערכי  BIאג'יליים ,מושתתת על
שילוב של שיטות עבודה חדשניות ,יצירתיות מחשבתית וניסיון מוכח ,ומאפשרת למאות ארגונים בישראל לקבל
החלטות מושכלות ,לייעל תהליכי עבודה ,לשפר את ביצועיהם העסקיים ,ולממש צמיחה עסקית לאורך זמן.
בכל מצב בו הארגון נמצא ,מפת
הדרכים הפרקטית של
אופיסופט מאפשרת לארגון
לדעת איך יראה מערך הBI -
העתידי ,ולבנות תכנית עבודה
שתאפשר לו להגדיל ערך
השקעות העבר והעתיד.

כבר בתחילת התהליך מקבלים תמונה ברוריה ומקיפה יחד עם מענה
לשאלות קריטיות ,כגון:
איזה מערך  BIנחוץ לארגון
אילו פערים טכנולוגיים ומתודולוגיים קיימים בין סביבת המידע הקיימת
לרצויה
כיצד ניתן לגשר על הפערים באופן היעיל והמתאים ביותר
מה הם השלבים ,הכלים ,הטכנולוגיה ,משך הזמן וההשקעה הנדרשים
איך עושים זאת תוך מינוף משאבים קיימים וחסכון בעלויות

האתגר  -מערך  BIשמשרת את יעדי הארגון
הצורך החיוני למקסם את נכסי
המידע ,לשפר תהליכים
וביצועים ,ולהתמודד טוב יותר
עם תהליכים עסקיים מורכבים
תנאי שוק משתנים ,מחייב:

סביבה אג‘ילית של התאמה מירבית לצרכי הארגון ולדינאמיות
העסקית
תמיכה שוטפת ביעדים עסקיים
זמינות גבוהה של נתונים ,תכנים ופתרונות רלוונטיים ומהימנים
סביבת עבודה טכנולוגית המחברת מערכות תומכות החלטה ליעדים
עסקיים

פתרון ה (BIRM) BI Roadmap -של אופיסופט מאפשר למנמ"רים ולכל מקבלי ההחלטות לדעת מה נכון לשפר,
למנף ולשנות במערך ה IT -כדי להפוך את מערך ה BI -לתשתית אפקטיבית בעלת ערך עסקי עצום ,התומכת
בהשגת יעדיו העסקיים של הארגון.

הפתרון  BIRM -פרקטי ,יעיל ומהיר
אופיסופט מיישמת בארגונים
תהליכי  BIRMייחודיים ,יעילים
ומהירים ,המבוססים על אלפי שנות
אדם ,ידע עשיר ,ניסיון מוכח,
ומומחיות מולטי דיסציפלינארית,
שנצברו במאות פרויקטים.

באמצעות מפת הדרכים של אופיסופט ארגונים מתייעלים ,חוסכים עלויות
ועובדים עם תכניות עבודה ישימות ,המשלבות היבטים אנושיים וטכנולוגיים,
בכללם:
מענה לצרכים העסקיים של צרכני הBI-
שיפור המבנה הארגוני של יחידת ה BI-בהלימה לצרכים עסקיים
שיתוף מכלול גורמי הידע בארגון
ניהול נכון ויעיל של כלל המידע ) (Big Dataוהשימוש במערך הBI-

מקסום יכולות הסביבה הטכנולוגית הקיימת
שילוב פתרונות ,מתודולוגיות וכלים טכנולוגיים ועסקיים חדשניים

יחידת
הBI-

תרומה לצרכים
העסקיים
טכנולוגיות

חדשנות

היישום  -מחברים את מערך ה IT-לעסקים
בתהליך ה BIRM -של אופיסופט ,הארגון יכול לקבל את החלטות הנכונות ביותר עבורו כבר בשלבים הראשונים
משום שהוא יודע כיצד יראה מערך ה BI -בפועל ותועלותיו המיידיות אפשר להניב משדרוג מחסן נתונים ,שיפור
והרחבת תשתית ה BI -הקיימת ,שדרוג מבנה יחידת ה ,BI -ועוד.
יכולות אלו מאפשרות לחבר את מערך ה IT -ליעדי הארגון ולבצע את
בנוסף להמחשת מערך הBI -
השינויים הנדרשים במהירות ,בכל אחד משלבי תהליך בנית מפת הדרכים:
העתידי באמצעות מודלים

ודוגמאות אופרטיביות ,המומחים
של אופיסופט תופרים את המענה
המתאים ביותר לדרישות הארגון.

גילוי עסקי ) (Business Discoveryלהצפת יעדי הארגון הגלויים והסמויים
ואיתור פתרונות ה BI-להשגתן
ניתוח צרכים מהיר במקרים בהם לא ניתן לבצע תהליך גילוי עסקי מלא
בניית תכנית עבודה מודולארית הכוללת שלבים שניתן ליישם בנפרד או
לשלבם יחד בתכנית מקיפה
העשרת מערך ה BI-בטכנולוגיות ,גישות ופתרונות מתקדמים שמסירים
מגבלות וממנפים אפשרויות

Agile BI
Agile DWH
Big Data
Unstructured Data
Hadoop
Text Analysis
Machine Learning
Data Lake
Advanced Analytics
MDM
Rule Management
BPM
Mobile BI
ACRM
Risk Management
BI in the Cloud
Scorecards and KPIs
Visualization
ETL/ELT/ELTL
In Memory BI
Self-service BI
Enterprise Semantic Layer
UDM&OLAP
Information Portals
Data in Movement
Real Time BI
Search BI
Simulation
Uniﬁed BI
Best Practices
Actionable BI

, בישראלBI - מנתח שוק ה60% -כחברה השולטת במעל ל
אופיסופט יישמה את מפת הדרכים החדשנית בקרב ארגונים
 הבריאותי, הציבורי הפיננסי,מובילים במשק במגזר הממשלתי
, BIRM  השילוב הייחודי של ניסיון רב ביישום תהליכי.והיצרני
 מאפשר ללקוחות, וצוות מומחים מקצועי,יכולות מגוונות
, קיימיםBI  לשדרג מערכי, אג'ילייםBI  להקים מערכי,אופיסופט
 לטובת יעילות עסקית מתמשכת מבליIT -ולמנף את משאבי ה
.לקחת סיכונים מיותרים

