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רוני טברסקי סמנכ"ל בכיר ומנהל קו עסקים מיקור חוץ נס ישראל
מי מקבל החלטות  ITבארגון? ברור ש CIO-הם גורמי מפתח ,אבל בטוח שאתם מכירים מהחיים את רמת
המעורבות הגבוהה שלכם בנושא .זה הנושא למחקר של גרטנר שבוצע לפני מספר חודשים ,ששאלו
 CFOsעל מה ההשפעה שלהם בנושאי  ITוהשקעות ב .IT-הרוב מוסיפים להשפיע ולהשקיע בתחום ה.IT-
הם מובילים צוותים המחליטים בנושאים אלה .הרוב המוחלט הובילו או השתתפות בהחלטות  .ITכמו כן,
אחוז ניכר מה CIO -מדווחים ל ,CFO-עם גידול משמעותי.
שאלה משמעותית נוספת היא מה הערך של ה IT -שהם רואים 13% .רואים בזה כלי להתייעלות עסקית,
אבל לא פחות מעניין הוא ש 54%-רואים ב IT-כלי למימוש אסטרטגיה ארגונית .מה שנכון ל IT-כללית,
נכון גם למיקור חוץ ,שהוא כלי משמעותי למימוש אסטרטגיית .IT
איך מייצרים מיקור חוץ מכוון עסקית? גרטנר פתח מודל שמתחיל בלמה לבצע מיקור חוץ ,אח"כ מה
להוציא? למי להוציא – פנימי או חיצוני? איך לבצע? איפה יבוצע השירות וכן בחינה מחודשת בסוף
התהליך.
למה – מה המניעים העסקיים – מה המיקוד שלנו? האם ביעילות? חסכון בעלויות? שיפורים תפעוליים?
הרחבות עסקיות? או אולי שיפור בביצועים עסקיים? למעשה האופן והמשמעות העסקית שאנחנו נותנים
למיקור החוץ תשפיע על היחסים עם הספק :האם הדגש הוא על משאבים ותשומות או על מהירות ומדדי
רמות שירות תפעולית.
הבחינה של השירותים והתהליכים העסקיים תעשה על בסיס שני פרמטרים מרכזיים – מה הערך המבדל
ומה הכשירות שלנו כחברה למבצע את השירות .למשל  DATA CENTERהוא דבר שאינו מבדל אותי
מהתחרות ,ואין ברוב הארגונים את הכשירות המיוחדת לביצוע .בניגוד למערכת בינה עסקית שהיא
מבדלת מאד ,ויש לי כשירות גבוהה לבצע אותה .אחרי המיפוי הבסיסי אפשר לקבל החלטות לגבי מיקור
חוץ.
איך לבצע את מיקור החוץ – מרכזי שירות ואפילו באתר הלקוח? באתר הלקוח זה בעיקר בגלל הצדקה
של תשומות יעילות .או באמצעות מרכז שירות מרוחק או דרך ענן הנותן מענה תפוקתי.
מאיפה יינתן השירות – מאתר הלקוח? מתוך ישראל מאזור פיתוח המזכה בהטבות מס? מאתרים
מרוחקים – מזרח אירופה או המזרח הרחוק? אולי אפילו מ?crowd sourcing-
ניתוח אירוע – מכללה אקדמית :מכללה מבוזרת על פני קמפוסים גאוגרפיים מרוחקים ,עם אסטרטגיה
להיות בעתיד בקמפוס אחד מרכזי שימצב אותה כמובילה .אסטרטגית מיקור החוץ בהתחלה היתה
התייעלות כלכלית .אח"כ שינינו את המודל למודל תפוקות שאפשר לארגון לתת שירותים חדשים לקהל
הרלוונטי – סטודנטים ומרצים ,וזאת במודל של רמות שירות ותפוקות .היה תהליך של מעבר ממודל
תשומתי והשירות ניתן בעיקר מאתר הלקוח ,עם שירותים מסוימים שניתנו מבאר שבע.
ניתוח אירוע – רשות ממשלתית :ארגון עם מערכת ליבה משמעותית שמבדלת אותו במידה רבה ,ועדיין
החליט שאינו מתפעל טכנולוגיה והכל במיקור חוץ מבוסס תפוקות .התוצאה היתה מצוינת – שדרוג של
המערכת ,כמות משמעותית של כח אדם לביצוע הפרויקט ,גמישות וחסכון כספי ,והמשך ההתאמות
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הנדרשות.
ניתוח אירוע – חברת היי טק :היעד העסקי היה הפעלת יחידות מטה ושירות שאינן בליבת העסקים של
החבר במיקור חוץ תוך קבלת ערך תפעולי .הם החלו במיקור חוץ כוללני ,וראה אחרי תקופה שאפשר
לפצל וחלק מהדברים לעשות בפנים וחלק בחוץ – והחל בתהליך של שיפורים הדרגתיים והגברת שביעות
הרצון של הלקוחות ,יחד עם תהליך הרחבה של מיקור החוץ גם לשירותים נוספים וגם לאתרים נוספים.
ניתוח אירוע – גוף פיננסי בינלאומי :היעד האסטרטגי היה חשיפה למשאבים גלובליים.הארגון קיבל
חשיפה ליכולות שקודם בכלל לא היו לו ,ופיתח שירותים ויכולות חדשות ללקוחות ,שקודם לא היו לו.
מיקור חוץ יכול איפה לסייע לחסכון כלכלי ולהשיג יעדים עסקיים.
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