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 הארגוני המחשוב ניהול

כל מרכיבי תמונה ברורה ועדכנית של  עתהלהחזיק כל החשוב בצורך מערכות מידע מכיר  מנהלכל 
 ,החלטותבניהול השוטף, בקבלת  לושתסייע . תמונת מצב שבאחריותו סביבת המחשוב

 הארגון.גורמי כל מול ובהתנהלות 

ניהול הרכש  . למשל מערכתמטרה עסקיתהמשרת  )יישום( מידעהמערכת  היאיחידת ההתייחסות 
אחת מאלה משרתת גורם עסקי כל מערכת ניהול החשבונות. , או , מערכת קשרי הלקוחותוהמלאי
שימוש בנתונים ארגוניים עושה  נשענת על גורמים ניהוליים, טכניים ותפעוליים אחרים,בארגון, 

 , תוכנה ותקשורת.משותפים ונסמכת על רכיבים טכנולוגיים של חומרה

מאפשרת וכוללת הגדרה של הרכיבים התשתיתיים והארגוניים  המחשוב הארגוניהמערכת לניהול 
שרמת הפירוט שלו נתונה כולה להחלטת תיאור  .הקיימות בארגון ת המידעושל מערכמלא תיאור 
 .הארגון

הארגוני התשתיתי ווהמידע  מרכיבי סביבת המחשובניהול המחשוב הארגוני כל  שירותבאמצעות 
מכל נקודת שניתן לצפות בה ולתחקר אותה שלמה הומוגנית ועדכנית תמונה מקושרים ביניהם ל

עליהן והתקשורת החומרה , ניתן לראות את תשתיות התוכנה מערכת המידע. מצד רצויהמבט 
רמת אבטחת המידע, רמת היא מבוססת, הטבלאות והרוטינות המרכזיות בהן היא משתמשת, 

ניתן לראות את מערכות  החומרה, התוכנה והתקשורתתשתיות וכדו'. מצד הגיבוי והשרידות 
את היישומים ניתן לראות  מערכות המידעמנהלי מצד  .בהן המידע/היישומים התלויים

רכיבי התוכנה והחומרה , לכל הקשרים והתלויות לכל היישומים האחריםכל את שבאחריותם ו
, ולכל הגורמים בארגון ומחוצה לו הקשורים אליהם, אם כמשתמשים או כנותני המשמשים אותם

 .שירות

מבוזרת בין מנהלי המערכות, מנהלי תשתיות התוכנה והחומרה, האמור המידע האחריות לעדכון 
כל אחד מהם משתקף מיד  ידי-להמידע וכו'. עדכון כל רכיב ע מנהל אבטחתמנהל התקשורת, 

לניהול שוטף, ואמצעי אמין  המחשובכל רכיבי תמונה עדכנית של כל העת בכלל המערכת, ומספק 
המידע זמין כל העת לכל משתמש מורשה מכל דפדפן, בכל תחנת  לקבלת החלטות ולתכנון.

 עבודה, מחשב לוח או טלפון חכם.
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 טכנולוגייםפונקציונאליים ום מאפייני

  שירותWEB ומעלה(, כרום, ספארי  8בדפדפנים אקספלורר )גרסה הפועל  מודרני ומאובטח

 ופיירפוקס.

 על של מידע עם יכולת -מציג תמונתdrill-down מובנית. 

  למשל סיכון, סטטוס, תאריך יעד  –מאפשר אחזור מהיר של מידע לפי שדה או שדות מאפיינים

 סט חופשי.ו' או טקדוכ

 כולל תמיכה ב-QR Code .המאפשר גישה נוחה למידע ממכשירים ניידים 

 .כולל הפקת דוחות ניהוליים למנהלי המערכת, בהגדרה קבועה או דינאמית 

  נתונים ושמירת גרסאות.כולל עדכון 

 .כולל מנוע חוקים, המשמש למשל לחישוב אוטומטי של דרגת סיכון 

  וקישור לאוטלוק.כולל מנגנוני התראות, תזכורות 

 עתי של קובצי או  פעמי-ייבוא חד כוללExcel ,CSV ו- XML. 

 לקובץייצוא  מאפשר Word ,Excel או PDF. 

  המתעד עדכוני נתונים ומידע טכני.כולל לוג מרכזי 

 

 מימוש והטמעת המערכת בארגון

הפתרון בארגון בתוך שבועות ת התשתית הטכנולוגית הגמישה של המערכת מאפשרת הטמע

 את הפעילויות שלהלן. כולליםשלבי ההטמעה ספורים. 

 ענן.הבשירות גדרת המערכת ה 

 פרטי המידע עבורן והקשרים שבינהן, הגדרת הישויות. 

 איסוף הנתונים הקיימים בארגון. 

  למערכת.טעינת הנתונים 

 הגדרת המשתמשים והרשאות הגישה. 

 הדרכת המשתמשים. 

  בייצור.הפעלה 
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 גוניים מקביליםרפתרונות א

הוא פתרון אחד מתוך מגוון , וCommugenהשירות האמור נבנה על תשתית שותף עסקי, חברת 
בין הפתרונות תשתית טכנולוגית משוכללת ואמינה.  שנבנו על אותה החברהשל פתרונות מחשוב 

 שלהלן.הללו ניתן למנות את הנושאים 

 SOX  ניהול ביקורת פנימית 

 איסור הלבנת הון  ניהול ידע תמציתי 

 בקרת חדר עסקאות  ניהול סיכוני אבטחת מידע 

 המשכיות עסקית  ניהול סיכונה אכיפה וציות 

 הערכת סיכונים  ניהול סיכונים תפעוליים 

 נהלים  ניהול פגישות ומעקב החלטות 

 ניהול דירקטוריון  ניהול תכניות עבודה 

 עיקריים וממליציםלקוחות 

 .משרתים מדי יום עשרות אלפי משתמשיםהפתרונות הללו משמשים בייצור אצל לקוחות החברה 

 

המערכת של קומיוג'ן משמשת לייעול הבקרה בחדר עסקאות. היא תומכת בתהליכי איתור, איסוף, ניתוח "
    ."ועיבוד המידע. השירות של קומיוג'ן מקצועי, מהיר ומתוך ראייה והבנה של צרכי הבנק

 טפחות-סיגל חיים, ראש מחלקת בקרת חדר עסקאות, מזרחי

קומיוג'ן יעילים, מהירים, מקצועיים ואדיבים בשירותם. המחולל שפיתחו יעיל מאוד, קל לשימוש,  אנשי"
ידידותי ועונה על  הואוכמעט שלא נדרשת מיומנות מקצועית להפעלתו. ממשק המשתמש לניהול 

   ".מקווה שימשיכו לפתח מוצרים נוספים משלימים באותו קוהקריטריונים של הנדסת אנוש. אני 
 חיים דינצמן, מערכות מידע, בנק דיסקונט

   ".המערכת של קומיוג'ן היא בדיוק מה שצריך כדי לאפשר שיתוף ארגוני בידע"
 ד"ר אורה סתר, מומחית לניהול ידע
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