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תוכנית שנתית למפגשים המקצועיים 2014
כל המפגשים יערכו בין השעות 08:30-12:00

באקלים התחרותי השורר כיום בשוק העסקי, הנהלות הארגונים זקוקות לכלים מחשובים מודרניים על מנת לשרוד בתחרות ולהגיב 
מהר לדרישות הלקוחות. תחום ה-BI-Business Intelligence בא לענות על צרכים עסקיים אלו, תוך שילוב של כלים טכנולוגיים 
מהשורה הראשונה. בפורום BI חברים מנהלים ומומחים בתחום הבינה העסקית, ממגוון חברות היי-טק ומארגונים מובילים במשק 
בתחומי תעשיה, ממשל, רפואה, עיתונות, ביטוח בנקאות, תקשורת ועוד. חברי הפורום נפגשים שש פעמים בשנה. המפגשים מהווים 

במה מקצועית לכל העוסקים בתחום וכן פלטפורמה לנטווורקינג בין המשתמשים לספקי הפתרונות.

הצטרפות שנתית לחברות בפורום מקנה: השתתפות ב-6 מפגשים במהלך שנת החברות • 3 סיורים מקצועיים ואירוח בחברות 
מובילות במשק • מנוי שנתי לעיתון ה-InformationWorld המוביל את חדשות קהילת ה-IT  בישראל • השתתפות בועידות וכנסי 
אנשים ומחשבים • היכרות עם קהילות ידע מקצוענים בתחום • כחבר פורום ניתן להשתתף מידי פעם במפגשי פורומים שונים.
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Customers Analytics - הערך המוסף 
של ה-BI בעולם הלקוח

ארכיטקטורות מידע מחוץ לשגרה
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אחד ממנועי הצמיחה לחדשנות וליצירת יתרון תחרותי בשוק הינו ההיכרות של 
הארגון עם הרגלי הצריכה של הלקוח, עם העדפותיו, הבנת השלב שבו הלקוח נמצא 

בחייו ובמחזור החיים בארגון. במפגש נציג שיטות עבודה למיקסום הפוטנציאל 
מהמידע על הלקוחות, וכן דוגמאות מהשטח לאופן שבו ארגונים משתמשים במידע 

ואנליטיקה לצורך ניהול המסע של הלקוח בארגון.

ארכיטקטורות המידע הקלאסיות אינן מספקות עוד 
את צימאונו הרב  של הארגון. נדרשת חשיבה מחוץ 

לקופסה כדי לתת מענה לקצב שבו המידע נוצר, 
לכמות הגדולה ולמגוון המקורות. במפגש נציג סיפורי 

לקוח, שיישמו ארכיטקטורות מגוונות וחדשניות, 
כדי לענות על הצרכים השונים בארגון ונבחן את 

המשמעויות הארגוניות והטכנולוגיות למימוש שלהן.

?Data-Driven Organization -כיצד להפוך ל
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מידע הוא משאב הטבע החדש. הוא החמצן הארגוני 
שמניע, מפעיל ומשפר תהליכים: הוא מהווה כלי עבודה 

הכרחי ליישום טוב יותר של אסטרטגיית הארגון, הוא 
מסייע בניהול סיכונים, משפר את איכות ההחלטות 
שמתקבלות ומספק תובנות חשובות בניווט הארגון. 

כיצד מוודאים כי הארגון אכן מנצל את המשאב בצורה 
נכונה? מה נדרשים מנהלי מערכות המידע ומנהלי 

ה-BI לעשות כדי לממש את הפוטנציאל ולהפוך את 
הארגון שלהם לארגון מוטה מידע?

Data Monetization
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עפ“י מחקר של חברת המחקר גרטנר, בשנים 
הקרובות יהפוך המידע למוצר עצמאי שיהווה מקור 

הכנסות לארגונים. במפגש נדון בשאלות מפתח, 
כגון: האם התחזיות יכולות להתממש בישראל? האם 

יחידות ה BI והאנליזה בארץ ערוכות לשינוי והאם 
הרגולציה תאפשר זאת?

Big Data -חידושים בעולם ה
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העניין הרב ש-Big Data יוצר גדל מיום ליום. הערפל 
שאפף את התחום בתחילת דרכו מתחיל להתפזר, 

הערך מתחיל להתבהר, ואנו מתחילים לראות ניצנים 
של יישומים גם בארגונים הגדולים. בכל חודש מושקים 

פתרונות חדשים וטכנולוגיות מעניינות, שפותרות 
בעיות שונות שארגונים חווים. במפגש נספק הצצה 
לחידושים בתחום ונציג יישומים מעניינים שבוצעו 

ויושמו בהצלחה.

סיור מקצועי בשירותי בריאות כללית
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ה-BI בקופת חולים כללית הינו אחד ממערכי 
המידע המפותחים והמתקדמים בארץ. הפתרונות 
שיושמו בקופ“ח כללית, עומק השימוש בפתרונות 

והערך שהוא מניב באופן קבוע לקופה הינו יוצא 
דופן. במסגרת המפגש נתארח במשרדי קופ“ח 

כללית, נשמע סקירה מצד אנשי הטכנולוגיה ומצד 
גורמים עסקיים על פתרון ה-BI  הקיים בארגון ועל 

השימושים השונים בו.

להרשמה למפגשי הפורום המקצועי  הקלק


