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עופר שגב ,נשיא ומנכ"ל ,מ"מ  ,CFOנס טכנולוגיות
אסטרטגיה נקבעת בחדר ההנהלה ,אבל בחברות גדולות ,לכל יחידה עסקית שהיא חלק מהחברה יש את
הטעם והריח המתאימים לסוג העיסוק שלה .בכל יחידה עסקית של נס ובכל גאוגרפיה שלה ,לוקחים את
המעטפת ועושים התאמו ת למה שרלוונטי להם .אדבר בעיקר על האסטרטגיה ברמה העליונה וניגע בסוף
בחלק הנקודתי.
נס נותנת שירותים שכל חברה כאן משתמשת בהם –  066 ,IT SERVICESמ' דולר מכירות 0666 ,עובדים
בעולם ,מאוקטובר  1622הפכנו להיות חברה פרטית אחרי שש שנים של ציבוריות בנסדק ובישראל,
שאפילו לא היה לה בעל שליטה .הקרן שקנתה אותנו בבעלות סיטיבנק ,והחיים כ CFO-נעשו נהדרים.
התהליך עצמו אולי פחות מעניין  ,אבל נדבר על השוק ומה עמד לנגד עינינו ,ואיך הגענו לאסטרטגיה של
שלוש השנים האחרונות שלנו .נס קמה כמיזוג של  0חברות ישראליות שהתחילו לעשות רכישות בחו"ל,
וגדלה מהר מאד ,עד שהגיע המשבר בסוף  ,1662ושינינו את האסטרטגיה למשהו אחר ,מה שהוא היום,
וגם היום יש כל הזמן שינויים.
השוק שלנו ענק ,שוק השירותים שבו נס עוסקת 266 ,מיליארד דולר ,וזה לא כולל הוצאות  ITשחברות
עושות בתוך הבית (ע"י מחלקת  .)ITשוק מאד מאד תחרותי ומאד לוקאלי (בעיות שפה ,מחירים ,הגירה
וכו' הנובעות מכך שמדובר באנשים שנותנים שירות) –  IBMהכי גדולה עם  06מיליארד דולר HP ,ואח"כ
אקסנצ'ר .אח"כ יש  21-16שחקנים אזוריים ,חברות במערב אירופה ,בהודו ,כ 4-26-מיליארד מחזור,
אח"כ יש שטח ריק ויש שחקנים מקומיים – טלדור ,מלם תים וכו' ,ועושות כמעט רק עסקים בתוך השוק
המקומי .יש להם חוסר בידע לשוק הבינלאומי .בסוף יש אלפי חברות של יועצים מסוגים שונים .בישראל
זה השוק מהתחרותיים שיש ,כי יש לנו עודף היצע – כל מי שעשה צבא במחשבים ,נהיה יועץ .לקוחות
מתייחסים אל האנשים האלה כבעלי יכולות ,ולנו – כחברות גדולות – קשה להתחרות במחיר .כלומר
השוק מאד קשה וצריך למצוא בו את הנישה הנכונה.
רוב הכסף ב ,06% ,IT-הולך על התפעול .רק  26%הולך על רכישת חומרה ותוכנה .כל מי שהטמיע
מערכת יודע שעל כל דולר של רישיון משלמים  1-26דולר של שירותי הטמעה ,לפני תחזוקה שוטפת.
אנחנו עוסקים בעיקר ב 06%-התחתונים של התפעול.
לאן הגענו בסוף – אנחנו מתרכזים ב 0-דברים עיקריים –
 .2השוק ,אין כמעט שחקנים שפרוסים כמונו בגודל שלנו .אולי חמישה .ישראל מתנהגת כשוק של
מיד מרקט ,אין פה באמת חברות גדולות ,רוב החברות בישראל הן בינוניות בהשוואה עולמית.
יש לנו אותו דבר באירופה .לכן ה-דנ"א של החברה הוא להתאים את צורת ההתקשרות לחברות
שהן מיד מרקט .המאפיינים העיקריים הם מערכת יחסים קרובה עם הלקוחות ( customer
 .) intimacyהמנהלים של יבמ יכולים לעשות מערכת יחסים אישית עם מנהלי פורד או  ,GEאבל
אין זמן לחברות בהיקף קטן .לנו ,כחברה קטנה יותר ,יש את הזמן .מאפיין שני הוא הגמישות –
שאיננה בחברות הגדולות .ללקוחות לא גדולים קשה להתנהל בצורה שבה הספק לא יכול לתת
תשובה בקצב סביר.
 ,domain expertise .1אנחנו מתרכזים בתחומים בהם אנחנו רוצים להיות הכי טובים שאפשר .אם
נס יודעת מהגודל שלה להתחרות ביבמ ואקסנצ'ר – ולנצח – אנחנו כנראה טובים כמו התחרות.
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 .0הפריסה – צפון אמריקה ,מרכז אירופה וישראל ובהודו .כלומר יחסית פרוסים לא רע מבחינת
יכולות לאזורים החשובים .בעולם שלנו להכנס לסין למשל זה לא פשוט ואין כוונה לעשות זאת.
יש חשיבות אם כך ל .time zone-הנוחות והסמיכות הגאוגרפית חשובה מאד ללקוחות.
מבחינת התמחות – אנחנו עובדים הרבה מאד עם חברות היי טק בישראל ובארה"ב ,חלק נכבד ,כ16%-
מהכנסותינו ,עם הסקטור הפיננסי ,כ ,+16%-עולם התעשיות הביטחוניות ,דרך משרד הביטחון בארץ
וייצוא של המערכות האלה ,והרביעי הוא המגזר הציבורי – פרויקטים גדולים לממשלות .זה מקום בו
חברות קטנות יותר מתקשות כי צריך גודל ,ידע ואורך נשימה פיננסי .יש לנו פעילות מתחילה גם במדעי
החיים ,שהחלטנו להתמקד בו כי משקיעים הרבה במערכות מידע ,וחשבנו שזה כדאי להיכנס לשם.
החברה צריכה להבנות על בסיס האסטרטגיה שהיא מתכננת לעצמה – גם בסוגי המחלקות העסקיות וגם
בגאוגרפיות שהיא שואפת אליהן .עשינו שינוי אסטרטגי במרכז אירופה – הסובלת קשה מאד כבר  0שנים
ממיתון שלא הולך להשתנות בזמן הקרוב .צמצמנו את העסק למינימום ,ובמקום זה מקימים מרכז פיתוח
– התאמה לכלכלה המקומית כפי שהיא מתרחשת .השוק האמריקאי הוא הגדול ביותר ,יש לנו שם
ייחודיות.
אנחנו רואים עצמנו כשחקן במרכז – קצת יותר קרובים עדיין למיד סייז ,אבל התכניות שלנו הן לעלות מ-
 066מיליון למיליארד דולר מחזור .בעלי המניות שלנו באו לקנות בזול ולמכור ביותר – פרייבט אקוויטי.
נכס כזה ,אם נגיע להיות נכס בעולם הזה של מיליארד דולר מכירות ,אין כמעט כאלה בעולם ,לכן לבעלים
שלנו האסטרטגיה מאד ברורה.
 16%ממה שנס עושה זה פרויקטים על פי מכרזים ,בעיקר בישראל ובאירופה .החלק השני הגדול הוא
מיקור החוץ – בו אנחנו דוחפים הכי הרבה עכשיו ,והוא לדעתי זה שיגדל הכי הרבה כי אין יותר פרויקטים
גדולים לעשות ,כי לכולם כמעט יש  .ERPהרעיון במיקור חוץ הוא לבחון מי יכול לעשות את התהליך הכי
טוב ,ואם זה לא בתוך הבית ,אז לעשות את התהליכים העסקיים נתמכי  ITבחוץ – יותר טוב ,מהיר
וכנראה זול .אחרת לא צריך להוציא את זה החוצה.
אני מאמין שחברה שעושה משהו ,צריכה קודם כל לעשות בעצמה את זה ,בתוך הבית .אנחנו לקחנו את
נושא מיקור החוץ ומיישמים אותו – אנחנו עושים את ה IT -במיקור חוץ פנימי מתוך מרכזים של נס ברחבי
העולם .יש לזה המון יתרונות .יש לנו פראג ,הודו וארה"ב שמשרתים את כל העולם.
תפקיד ה CFO -בטכנולוגיה הולך ומתחזק ,יותר ויותר מנהלי כספים אחראים על התחום בחברה .זה סופר
חשוב .כמעט הדרך היחידה להתייעל בעולם זה דרך  .ITהבקרות טובות יותר ,המהירות גדולה והטעויות
מצטמצמות.
יבמ ראיינו  2066מנכ"לים בעולם ,והאתגר מספר אחד הוא הנושא הטכנולוגי – איך מגיעים ללקוחות
 , C1Bובלי טכנולוגיה אין סיכוי לעשות את זה .האתגר השני הוא שיתוף בתוך החברה של העובדים
במידע ובהתנהלות השוטפת .גם זה דרך ה.IT-
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