רקע



חברת פרוג'לוג'יק עוסקת בייעוץ לשיפור הביצועיים העסקיים בארגון



החברה מתמחה בתחום ניהול הפרויקטים באינטרנט ומסייעת
ללקוחותיה בשיפור היעילות והרווחיות



חברת פרוג'לוג'יק מעוניינת להקנות כלים ומיומנויות בסיסיים בניהול
פרויקטים ,תוך יצירת אינטראקציה ושפה משותפת בין מנהלי
הפרויקטים ,צוות הפרויקט וכלל בעלי העניין המעורבים בפרויקט

2

מטרות



שיפור ביצועי הפרויקטים במונחי זמן ,עלות ,איכות ,תכולה ,סיכונים
ושביעות רצון הלקוח באמצעות שיפור יכולות ניהול הפרויקטים



יצירת שפה משותפת ומילון מונחים אחיד בתחום ניהול הפרויקטים
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מתודולוגיה


המתודולוגיה מבוססת על גוף הידע Project
)®,Management Body of Knowledge (PMBOK
המוגדר על ידי הארגון הבינלאומי לניהול פרויקטים
 PMI® –Project Management Instituteהארגון
המקצועי המוביל בעולם למנהלי פרויקטים



ה PMBOK®-מגדיר את הפרויקט כאוסף של 44
תהליכים המחולקים ל 9-תחומי ידע ול 5-שלבים לאורך
חיי הפרויקט )ראה נספח( .גוף הידע משמש מדריך
למנהל הפרויקט ,ומסייע לו בביצוע מוצלח של
הפרויקטים



מתודולוגיה זאת אומצה על-ידי מרבית הגופים
הטכנולוגיים בעולם



המתודולוגיה נחשבת למובילה בעולם ,עליה יש
קונצנזוס מקצועי והיא אף אושרה כתקן של מכון
התקנים האמריקאי )(ANSI
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אומנות ניהול פרויקטים

מתודולוגיה
• Best Practice
• עיצוב ובניית תהליכים
• הסמכות CMMI ,PMP

הטמעה
• הדרכה
• הכשרה
• חונכות אישית
• מובילי ידע
• PMO

כלים

Tools:

• Workflows

• תוכנה
• Work templates
• Process
development
עבודה
• תבניות
• Project
Management
עדכניים
• כלי ניהול
Portal
• פורטל לניהול • EPM
פרויקטים
• OPM3
• ITG
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שיטה

מיפוי
פערים

הדרכה

חונכות

ניהול השינוי
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שלב א' :מיפוי פערים
פעולות עיקריות

מטרה מרכזית

בשלב זה יבוצע מיפוי פערים אשר באמצעותו תימדד
בשלות הארגון בהיבטי ניהול הפרויקטים ,יאותרו
נקודות חוזקה וחולשה ,ויזוהו המקומות בהם יתקבל
הערך המוסף הגבוה ביותר מתכנית ההכשרה.
המיפוי יבוצע ע"י צוות יועצי חברת PME TEFEN
באמצעים הבאים:
 ביצוע סדרה של ראיונות מובנים עם מנהלי
הפרויקטים ובעלי תפקיד רלוונטיים נוספים.
 בחינה וניתוח נתונים כמותיים רלוונטיים.
 סקירת מספר פרויקטים מייצגים בארגון.
 ניתוח הממצאים והפערים אל מול ה –
 PMBOKבאמצעות כלים מובנים )ראה
דוגמאות בשקף הבא(.
 פיתוח תכנית הכשרה בניהול פרויקטים,
אשר תשמש את הארגון.

זיהוי התהליכים והאופן בו
מנוהלים הפרויקטים בחברה,
מיפוי הממשקים ולימוד המערכות
הממוחשבות התומכות בפרויקטים
השונים
משך צפוי
כשבועיים
תפוקות מרכזיות




שיקוף מצב הארגון בתחום ניהול
פרויקטים אל מול הBest -
Practices
תוכנית הכשרה רלבנטית
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 מיפוי פערים – כלים מובנים:'שלב א
Evaluation according to
PMBOK
Final grade by Project Management Knowledge areas
Final grade by Project Management Knowledge areas
Integration Management
Integration
100 Management
Risk Management
Risk Management

30
30
Communications
Communications
Management
Management

59
59

100
90
8090
80
70 62
6070 62
5060
50
40
3040
2030
20
10
010
0

Scope Management
Scope Management
66
66

55
55

Time Management
Time Management

40
40
87
Human Resource 87
Human Resource
Management
Management

82
82
Quality Management
Quality Management
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Cost Management
Cost Management

OPM3® Construct
Organizational Project Management
Maturity Model

שלב ב' :הדרכות
פעולות עיקריות

מטרה מרכזית

 בשלב זה תפותח ותוגדר תכנית ההכשרה ,המותאמת

להציג בפני היועצים את מתודולוגיות
ניהול הפרויקטים המובילות ואת
תהליכי העבודה הרלבנטיים להם

לצורכי הארגון ,כפי שזוהו בשלב מיפוי הפערים וכפי
שיתואם ויוסכם עם מקבלי ההחלטות בפרוג'לוג'יק
 תכנית ההדרכה ניתנת להתאמה ומוצעת בזאת למשך של
 3ימים ו /או יום אחד עבור קבוצה המונה עד  15משתתפים
 במהלך ההדרכה יתרגלו המשתתפים את החומר הנלמד

משך צפוי
 3ימי הדרכה  /יום הדרכה בודד

לגבי הפרויקטים בהם הם עוסקים ויבחנו את ישימותו
בפועל
 כל נושא הדרכה יורכב מ  3 -חלקים:
 הצגת הידע התיאורטי והתאמתו לפעילות החברה
 הצגת התהליכים והכלים ותרגולם על פרויקטים מחיי
החברה ) ,(Case Studiesתוך שימוש בסימולציות

תפוקות מרכזיות
 הקניית ידע וטרמינולוגיה אחידים
למנהלי הפרויקטים
 הטמעת השימוש בתהליכי עבודה
וכלים רלבנטיים

ובעבודת צוות
 דיון וקבלת החלטות על מידת הישימות של
הטכניקות שהוצגו על הפרויקטים המבוצעים בחברה.
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שלב ב' :הדרכות  -המשך
נושאי ההדרכה הסופיים יקבעו בהתאם לצרכים שיאותרו בתהליך מיפוי הפערים.
להלן נושאים אפשריים מוצעים להכשרה:


מבוא לניהול פרויקטים כולל מחזור חיי הפרויקט ותפקידו של מנהל הפרויקט



ייזום הפרויקט כולל ניתוח חלופות והגדרת תכולה



ניהול לוחות זמנים ועלויות כולל חישוב לוחות זמנים ,הקצאת משאבים ,מדידת
ובקרת התקדמות ,והערכת עלויות



ניהול סיכונים כולל זיהוי סיכונים ,הערכת סיכונים ,פיתוח תגובה ובקרת
סיכונים



ניהול התקשורת בפרויקט כולל הפצת מידע ,דיווחי התקדמות וניהול בעלי עניין



ניהול תכולה כולל ניהול שינויים



בקרה וסגירה כולל תיעוד והפקת לקחים
10

שלב ג' :חונכות



על מנת לסייע בתהליך שימור הידע שנרכש בהדרכה ,אנו ממליצים להקצות
חונכות אישית למנהלי פרויקטים ,שיוגדרו כמובילי ידע



החונכות מבוצעת על ידי צוות היועצים של חברת  .PME-TEFENבעזרת הסיוע
הניתן במהלך החונכות יוכלו המשתתפים לתפקד באופן עצמאי ,ולשמש כמובילים
מקצועיים וכמנחים למנהלים האחרים בארגון
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ניהול פרויקטים לפי מתודולוגית ®PMBOK

ניהול אינטגרציית
הפרויקט

ייזום הפרויקט

תכנון הפרויקט

מימוש הפרויקט

בקרת הפרויקט

סיום וסגירת
הפרויקט

 4.1פיתוח מסמך אישור
 4.2פיתוח מסמך תכולת
עבודה ראשוני

 4.3פיתוח תוכנית לניהול
הפרויקט

 4.4כיון וניהול ביצוע הפרויקט

 4.5מעקב ובקרה על הפרויקט
 4.6בקרת שינויים משולבת

 4.7סגירת הפרויקט

ניהול תכולת העבודה
של הפרויקט

 5.1תכנון תכולת העבודה
 5.2הגדרת תכולת העודה
 5.3יצירת WBS

 5.4אימות תכולת העבודה
 5.5בקרה בתכולת העבודה

ניהול הזמן בפרויקט

 6.1הגדרת פעולות
 6.2תזמון פעולות
 6.3אומדן משאבים
 6.4אומדן משך
 6.5פיתוח תזמון

 6.6בקרת תזמון

ניהול עלויות הפרויקט

 7.1אומדן עלויות
 7.2תקצוב עלויות

 7.3בקרת עלויות

ניהול האיכות בפרויקט

 8.1תכנון האיכות

 8.2בצוע הבטחת איכות

 8.3בצוע בקרת איכות

ניהול משאבי אנוש
בפרויקט

 9.1תכנון משאבי אנוש

 9.2השגת צוות הפרויקט
 9.3פיתוח צוות הפרויקט

 9.4ניהול צוות הפרויקט

ניהול התקשורת
בפרויקט

 10.1תכנון התקשורת

 10.2הפצת המידע

 10.3דיווח ביצועים
 10.4ניהול בעלי עניין

ניהול הסיכונים בפרויקט

 11.1תכנון ניהול הסיכונים
 11.2זיהוי הסיכונים
 11.3ניתוח הסיכונים
 11.4ניתוח סיכונים כמותי
 11.5תכנון מענה לסיכונים

רכש והתקשרויות
בפרויקט

 12.1תכנון רכישה וקנייה
 12.2תכנון החוזה

 11.6פיקוח ובקרה על הסיכונים

 12.3בקשת תגובת המוכר
 12.4בחירת המוכרים

 12.5ניהול החוזה

 12.6סגירת החוזה
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