


?מה זה טרנספורמציה דיגיטלית

הנוגעת  תפיסה עסקית טרנספורמציה דיגיטלית היא 

, לאימוץ טכנולוגיות חדשות על מנת לפתור בעיות

לזהות הזדמנויות עסקיות שהוחמצו או לא היו הכלים 

וליצור בידול תחרותי אל מול  , המתאימים למימושן

המתחרים

דרך חיים שהארגון טרנספורמציה דיגיטלית היא 

ולא קמפיין או פרויקט  , "חי אותה"-מסגל לעצמו 

נקודתי



מטרה-טרנספורמציה דיגיטלית 

המטרה העיקרית של הארגונים בשימוש בטרנספורמציה  

כושר התחרותיות  דיגיטלית היא לשמר ולהגביר את 

.שלהם בשוק

ארבעת הרכיבים המרכזיים לשיפור כושר  

:התחרותיות

הפחתת עלויות תפעוליות  •

הגברת הגמישות של הפעילות העסקית  •

שיפור הנצילות של משאבי הארגון  •

שיפור שביעות רצון הלקוחות  •



שילוב טכנולוגיות–טרנספורמציה דיגיטלית 

:  שילוב של ארבע טכנולוגיות עיקריותכשמדברים על טרנספורמציה דיגיטלית מדברים על 

:IOTבינה מלאכותית והאינטרנט של הדברים, טכנולוגיית הענן, ביג דאטה

Big Data

ענק שימוש בנתוני
מסייע בגיבוש 
, תובנות עסקיות

ניהול תהליכי עיצוב  
וקבלת החלטות  

מושכלת

טכנולוגיות ענן

קבלת השירותים 
התחברות לרשת  

על ( ענן)האינטרנט 
פני התקנת התוכנה  
או השירות הנדרש  

על מחשב מקומי

(  AI)בינה מלאכותית 

מעבר מניהול מגיב  
(React )לניהול פרו-

אקטיבי המתבסס על 
מינוף הנתונים לצורך 

מיקוד הפעילות 
והגדלת האימפקט  

הארגוני

IOT

מימוש הטכנולוגיה  
,  מאפשר יכולות זיהוי
,  איסוף וניתוח נתונים

,  הסקת מסקנות
קבלת החלטות  

וביצוע פעולות באופן  
.עצמאי



שינויי חשיבה שמלווים את הטרנספורמציה  
הדיגיטלית

הלקוחות מתקשרים איתנו ולא רק אנחנו  –מערכת יחסים עם הלקוחות שלנו
( ובכל הערוצים)לזמינות מלאה שלנו , שירות מקצועי, הם מצפים לשייכות. איתם

.  ועוד

אלא  , יום אנחנו לא רק מתחרים עם מי שעושה בדיוק מה שאנחנו עושים–תחרות
גם עם חברות מחוץ לתעשייה שלנו שלוקחות מאיתנו לקוחות בזכות יכולותיהן  

.הטכנולוגיות

האתגר היום . בצורה הרבה יותר רחבה, בזמן אמת, נאסף בקצב מסחרר-דאטה
אלא איך להפוך את כמות הדאטה הענקית הזו למידע , הוא כבר לא איסוף הדאטה

.בעל ערך

אפשרות להתנסות ולכן גם לטעות בתהליכים שנחשבו פעם ליקרים  –חדשנות
בזול ולבדוק  פרוטוטייפיםשיטות חדשניות לניהול מאפשרות לנו לבנות . ובזבזניים

רעיונות בצורה מהירה

נקבעה מראש ועל  (  (Value Proposition)בעבר הצעת הערך שלנו –יצירת ערך
לכן אנחנו חייבים  , הצעת הערך משתנה תדיר, בעידן הדיגיטלי, כיום. פיה פעלנו

.להיות גמישים ועם יד על הדופק כל הזמן



01
אסטרטגיה  
בעידן הדיגיטלי
שינוי מהות

02
מהלכי
טרנספורמציה דיגיטלית
שינוי נושא

03
דיגיטציה

פיתוח כלים

שינוי  , שינוי אסטרטגי במהות הארגון
תפיסתי רוחבי אינטגרטיבי

שינוי תהליכים ממוקדים עבור שירות  
ספציפי בפריזמה צרה

מערכות  , הטמעת כלים חדשים
מידע ושיטות עבודה ברמת 

המוצר והשירות, התהליך

6

רמות הטרנספורמציה הדיגיטלית בארגונים



?מהו ההבדל בין טרנספורמציה למחשוב התהליך

בעוד שטרנספורמציה  , מחשוב תהליך העברה של ישויות בתצורתו הנוכחית לממשק הדיגיטלי
דיגיטלית מביאה לשינוי מהותי בתהליך המתבצע

מחשוב תהליך
דיגיטציה טכנית של טופס או שירות  

טרנספורמציה דיגיטלית
שינוי מהות השירות או המוצר באמצעות  

שימוש בכלים דיגיטליים

.  באתרהנגשתוי "הפיכת טופס לדיגיטלי ע: לדוגמא
למלא אותו  , הלקוח נדרש להוריד את הטופס

אף תחנה לא  . ולהעלותו אותו בחזרה לאתר
ולא נוצר ערך מוסף ללקוחמבוטלת בתהליך 

י מיקוד בצרכי "שינוי מהותי של השירות ע: לדוגמא
אוטומציה ושימוש במידע על מנת  , המשתמש

לייתר תחנות בתהליך ומתן שירות מיטבי  
ללקוחות

התאמה אישית  #ליווי #שקיפות #שליטה ובטחון #

פרואקטיביות #



VUCA-מורכבות האתגרים הארגוניים 

מושג שנשעה בו שימוש רווח בשנים האחרונות לתיאור  

המושג אומץ אל תוך השיח . המורכבות של העולם בו אנו חיים

הניהולי לנוכח עליית מורכבות האתגרים הארגוניים בעידן  

והניסיון לפתח כלים ניהוליים להתמודד עם  הפוסט מודרני

.  מורכבות זו

▪Volatility -תנודתיות

▪Uncertainty-וודאות-אי

▪Complexit-מורכבות

▪- Ambiguity  עמימות

“Perhaps the greatest challenge business leaders face 

today is how to stay competitive amid constant turbulence 

and disruption”. John P. Kotter, Harvard Business Review

https://hbr.org/2012/11/accelerate


. הוא שחורץ את גורלן של הארגונים, הפער בין קצב השינוי של הטכנולוגיה לקצב השינוי בארגונים
חברות הנמצאים בתהליך שינוי מתמיד  , לעומתן. נכחדו–ארגונים שלא הצליחו להדביק את הפער 

גדלות ומתחזקות

נחיצות המעבר–טרנספורמציה דיגיטלית 



נחיצות המעבר–טרנספורמציה דיגיטלית 

מצביע על השינויים2018שיצא בשלהי (WEF)דו״ח מקיף של הפורום הכלכלי העולמי 
הצפויים בשוק העבודה

מצריך הערכות הוליסטית של הארגונים לאור < -2022יהיו קיימות ב, מהעבודות הקיימת כיום48%
השינויים הצפויים בעידן הדיגיטלי



מעבר ממוצר לשירות✓

✓Pay Per Use

פלטפורמה✓

הצטלבות  = שותפות עם הלקוח ✓

מטרות

ממוצר לשירות: שינוי תפיסה ומודל עסקי




