
וואן טכנולוגיות תוכנה 
פיתוח ודיגיטל



פיתוח ודיגיטל  -תחומי התמחות 
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טרנפורמציה דיגיטלית 
הלכה למעשה 



טרנפורמציה דיגיטלית 
?לשם מה

DIGITAL TRANSFTRANSFORMATION IS 
NOT ABOUT TECHNOLOGY



?טרנספורמציה דיגיטלית לשם מה 

?להפעיל ולנהל אותו בעידן הדיגיטלי, כיצד עלי לחשוב על העסק שלי•



טרנספורמציה דיגיטלית  
–

מגרש המשחקים

לקוחות

תחרות

דאטה

חדשנות

ערך

תרבות ארגונית

מנהיגות



מגרש המשחקים–טרנספורמציה דיגיטלית 

תחרות

?האם אנחנו מזהים את כל המתחרים והאיומים

Platforms

הגנת סייבר, פתרונות ענן, 5זמינות רשת  דור 



אסטרטגיית דאטה–טרנספורמציה דיגיטלית 

אילו נתונים

נכסי הארגון

לקוחות

מכירות מוצרים

משאבי אנוש

שרשרת אספקה

המטרה

אופטימיזציה

תחזיות

קבלת החלטות

פיתוח

מעקב



–טרנספורמציה דיגיטלית 
( המידע)השלישית מהמהפיכהמעבר 

לרביעית

מכונות לומדות וכלים להתמודדות עם ביג דאטה•

מכונות אוטונומיות•

יעילות אנרגטית  •

•Iot

טכנולוגיות שמטשטשות את הקווים בין העולם הפיזי לעולם  
הדיגיטלי והביולוגי



–טרנספורמציה דיגיטלית 
( המידע)השלישית מהמהפיכהמעבר 

לרביעית

יחד עם מכת ההלם שהנחיתה  , התפתחות יכולת המחשוב•
גרמו להבשלת תהליכים המאיצים את  , הקורונהמגיפת

.IR4, המהפכה התעשייתית הרביעית: שלב האנושות הבא

של  Hype Cycle for Emerging Technologies-ח ה"דו•
כאחת הטכנולוגיות העיקריות   NFTs-גרטנר מפרט את ה

 NFTשינוי וחדשנות שבהן , המתעוררות המניעות צמיחה
מציג דרך עמוקה וחדשנית יותר ליצירת זרמי הכנסה  

חדשים ועזרה בעיצוב מודלים עסקיים חדשים בתחומי  
.האמנות והבידור, הספורט

היא  ין'הבלוקצעוצמת השינוי שמביאה איתה טכנולוגיית •
,  החל בשיטת הכסף: הכלדרמטית וצפויה להשפיע על 

,  ואפילו יחסי הכוחות הבינלאומיים, הבנקים, כלכלת החוב
.  חוזים חכמים ואוטומציה של הכלכלה, וכלה ברובוטיקה



מאיפה מתחילים–טרנספורמציה דיגיטלית 

מיפוי  , סקרים, למידת הארגון•

לתוכניתחזוןגיבוש , צוותי עבודה, מסע לקוח•

מטרות על•

פורום מנהלים•

קבוצת מיקוד•

גיבוש תוכנית אב•

מיפוי קשיים והתנגדויות•

התנעה•



חדשנות ומגמות-טרנספורמציה דיגיטלית 

חדשנות במתודולוגיית העבודה
שינוי בתהליכי העבודה מול הלקוחות  •

כולל כלים אוטומטיים  Agileכולל הסבות בשיטת ה    Agileתהליך אפיון ופיתוח •
להסבה

השרותיםמעבר למודל •
אינטגרציה, פיתוח, מערכות מדף, רוחבייםלשרותיםפרוק •

חדשנות בתהליכי הפיתוח  
•API FIRST

•Hybrid Integration

•Multi Cloudופנים ארגוני

מגמות
קריפטו•

•NFT

•BIG DATA אוטומציה וAI
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