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 מיכאל שורץ

 ניסן לאטי

 קפוינט'צ - 

 קיצור זמני ביצוע משימות 

 פרויקטי תוכנה אינטגרטיביים – במגה



 פתיחה

תוך כדי  בהרצאה נמחיש כיצד שיפרנו ביצועים•

הפקת  , ניתוח והשוואה, באמצעות מדידה פרוייקט

  .לקחים ונקיטת פעולות לשיפור

,  הפעולות לשיפור באו לידי ביטוי בפן הארגוני•

 .התהליכי והמערכות התומכות

על מנת לאפשר הזדמנות  , את הדוגמאות הכללנו•
 .ללמוד לפרוייקטים וארגונים אחרים
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 ?מה במצגת

 רקע•

 :תהליך•

 הגדרת המטרה–

 מדידת התהליך–

 ניתוח המצב–

 פעולות לשיפור–

 יישום הפתרון ובקרה–

 סיכום•
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 הגדרה

 מדידה

 שיפור ניתוח

יישום  
 ובקרה



 רקע
 ?תוכנה" פרויקט –מגה "מהו •

שלב  . תוכנית המורכבת ממספר פרוייקטים שעוברים תהליך אינטגרציה–

 .האינטגרציה נמשך בין מספר שבועות למספר חודשים

 :מורכבות התוכנית•

 כלל ארגוני   –מאמץ פיתוחי רב –

 (.או האנשים/לא כולם מכירים את כל הפרטים ו)עשרות צוותים האחראים על מוצרים שונים •

 משימות שונות ומגוונות–

 (ניהול שינויים)כתיבת שורות קוד ופיתוח פונקציונאליות חדשה •

 פתרון באגים ובעיות טכניות•

 בדיקות איכות•

 בדיקות שימושיות משתמש  •

 התקנות אלפא וביתא•

 דוקומנטציה•

 וקיימת תלות ביניהן" דינאמית"חלק מהמשימות נפתחות –

 לחץ עצום לעמוד בזמן המתוכנן עם התכולה המתוכננת ללא פשרות באיכות   –
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 המטרההגדרת 

ולכן ישנה משמעות רבה , שבוע עבודה טיפוסי מכיל מאות משימות•

 (.ואפילו במעט)לקיצור זמן ביצוע של כל משימה 

 :הזמן הכולל לטיפול במשימה•

 

 

 

בעוד שזמן  , ביצוע המשימה הינו זמן יצרני התורם לפרויקטזמן •

 .זמן יצרניאינו ( מרכיב חשוב וקריטי)הקצאתה 

 

 

 =  זמן הקצאה 

 זמן סיווג משני+ זמן סיווג ראשוני 
 זמן ביצוע המשימה
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 הגדרה

 מדידה

 שיפור ניתוח

יישום  
 ובקרה

 קיצור הזמן הכולל לביצוע המשימות



 תהליך הקצאת משימה
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 סיווג משני סיווג ראשוני

אחראי הקצאה  
 (מומחה מוצרי)

 אחראי משימה

מתבצע אוטומטית  

לפי ( י המערכת"ע)

הנתונים הבסיסיים  
 וסט של חוקים

 ותעדופהעל חשיבות המשימה החלטה  -
 הטיפולמידע נוסף להמשך הוספת  -
 נוספיםפרטי מסגרת הוספת  -

 :י אחראי ההקצאה"ידנית ע

,  הטכנולוגיתפ מורכבות "ע

של זמינות ויכולות , תעדוף
 האנשים

 פותח המשימה

הכנסת נתונים  
 בסיסיים

טיפול במשימה עד 
 להשלמתה



 הגדרת הבעיה

 :הקצאה מאוחרת של המשימה מביאה•

 ביזבוז זמן יקר ועיכובים–

 משימות שמתבררות כדחופות מקבלות מענה מאוחר–
 משימות התלויות בטיפול המשימה מתעכבות–
 תמונת המצב בפרוייקט בזמן אמת לקויה–
 פוטנציאל איבוד מידע החיוני לטיפול במשימה–

 משאבים שאינם פנויים לטיפול במשימה גורמים לעיכוב נוסף –

 

 

 

 צמצום זמן ההקצאה יקצר את זמני ביצוע המשימה
 ובכך ישפר את יעילות הפרוייקט
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 הגדרה

 מדידה

 שיפור ניתוח

יישום  
 ובקרה



 התהליךמדידת 

 # מדד משמעות

 ?מהו זמן התגובה להקצאת משימה

 ?במהלך הזמןהאם חל שיפור 
 1 זמן הקצאה

אחוז הזמן המתבזבז בהקצאת המשימה מתוך זמן   מהו

 ?הטיפול בה
של זמן ההקצאה  ( המוחלט/היחסי)החלק 

 מהזמן הכולל לטיפול במשימה
2 

 ?מהם הביצועים של אחראי ההקצאה השונים
 ?מי היקצה את מירב המשימות בזמן הקצר ביותר

אחראי  "השוואה בין זמני הקצאה של 

 המשימות  ' שונים ביחס למס" הקצאה
3 

 ?כמה ידיים עוברת המשימה בשלב ההקצאה

 ?מהי ההשפעה על מספר המעברים על זמן ההקצאה
" אחראי הקצאה"מעברים ממוצע בין ' מס

 שונים
4 

האם הבעיה היא רק בפרויקט הנוכחי או קיימת בכל  

 ?הפרויקטים
השוואה זמני הקצאה בפרויקט הנוכחי  

 לבין פרויקטים אחרים  
5 
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 הגדרה

 מדידה

 שיפור ניתוח

יישום  
 ובקרה



 מדידת התהליך

מזמן הטיפול   30%ל  10%בין 

 במשימה מתבזבז על הקצאתה
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 הגדרה

 מדידה

 שיפור ניתוח

יישום  
 ובקרה



 מדידת התהליך
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  3-ב 90%

 ימים

  12.5-ב 90%

 ימים

 הגדרה

 מדידה

 שיפור ניתוח

יישום  
 ובקרה



 הגדרה

 מדידה

 שיפור ניתוח

יישום  
 ובקרה

 מדידת התהליך
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 הגדרה

 מדידה

 שיפור ניתוח

יישום  
 ובקרה

 מדידת התהליך
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 המצבניתוח 

משך זמן ההקצאה אינו תלוי בגודל או במורכבות המשימה והוא •
 :נוצר בעיקר מזמן המתנה ארוך בתור

 הסיווג הראשוני לא תמיד מתבצע נכון –

להתווספות משימות לתור בזמן אמת " אחראי ההקצאה"חוסר מודעות של –
 (תגובה מאוחרת)

 "הקצאהאחראי "פעולת הקצאת המשימות אינה בעדיפות גבוהה אצל –

 הנהלת הפרוייקט לא מודעת להיקף המשימות המחכות בתור לסיווג ראשוני  –

 לזמן סיווג ראשוני ומשני( SLA)מחסור בסטנדרט אחיד –

 עדיפותללא כל סדר או , הטיפול במשימות הינו אקראי –סדר עדיפויות לקוי –

 יש הבדל בין אחראי הקצאה שונים–

 לזמן ההקצאה הכולל" מעברי הידיים"קשר ישיר בין מספר –
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 הגדרה

 מדידה

 שיפור ניתוח

יישום  
 ובקרה



 רעיונות לשיפור
העלאה הבעיה והיקפה למודעות הן של המעורבים בפרויקט    •

 :והן של הארגון

הצגת דוגמאות   –הסברת הבעיה והשפעתה על הפרוייקט –

 ותחקירים

 ומנהליהם" אחראי הקצאה"מדידה והצגת התוצאות ל–

 :  (low performers)" בעייתיים" "אחראי הקצאה"טיפול נקודתי ב•

 שיחות אישיות–

 אסקלציה ניהולית–

 "תחרות חיובית"פרסום הנתונים ו–

 (:צורך/ לפי שלב , המשתנים בתוך הפרויקט)קביעת סטנדרטים •

 זמן תקן לסיווג ראשוני וסיווג משני  –

 פורמליזציה של התהליך–
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 הגדרה

 מדידה

 שיפור ניתוח

יישום  
 ובקרה

 שיפורים

 ארגוניים

שיפורים  
 תהליכיים



 רעיונות לשיפור
מיפוי מחדש של התאמה בין מאפייני משימות  •

שיפור הסיווג הראשוני והקטנת " )הקצאהאחראי "ל
 "(מעברי ידיים"

הצגה שוטפת ועדכנית של תור משימות מחכות  •
 להקצאה

של משימות  " שהייה"הוספת התרעות המבוססות על זמן –

 המחכות להקצאה
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 הגדרה

 מדידה

 שיפור ניתוח

יישום  
 ובקרה

שיפורים  
 טכנולוגיים



 יישום הפיתרון
 כל הצעות השיפור ייושמו•

התראה ומעקב אחרי תור משימות  , הוטמעה מערכת להצגה•

 הממתינות להקצאה 

 

 

 

 

 

 

   -בקרה על ידי •

 מדידה שוטפת של תוצאות במהלך הפרוייקט  –

 השוואה בין תקופות בתוך הפרוייקט–
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 הגדרה

 מדידה

 שיפור ניתוח

יישום  
 ובקרה



 תוצאות בפרוייקט –הפיתרון יישום 
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 # מדד שיפור

 1 זמן הקצאת משימה

החלק היחסי של זמן ההקצאה מהזמן הכולל  

 לטיפול במשימה
2 

'  ביחס למס" אחראי הקצאה"זמני הקצאה של 

 המשימות  
3 

 4 שונים" אחראי הקצאה"מעברים ממוצע בין ' מס

75% - 

 1.05ל  1.7מ 

 הגדרה

 מדידה

 שיפור ניתוח

יישום  
 ובקרה

 7%ל  30%מ 

ב  "שיפור ע

 פרסונלי



 יישום הפיתרון
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 סיכום

תוך כדי חיי הפרוייקט הפקת לקחים ונקיטת פעולות לשיפור , מדידה•

 :מביאים לשיפור בביצועים

 גילוי פערים בזמן אמת–

 תיקון ליקויים מהיר–

 שיפור מתמיד–

ניתוח תהליך טיפול במשימה יכול לגלות  , בפרויקטים מרובי משימות•
 .אותם יש לקצר –את החלקים הלא יצרניים 

 .תהליכיים וטכנולוגיים, תהליך השיפור צריך לכלול היבטים ארגוניים•
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30.5.2011 

 :ליצירת קשר

michael.szwarc@gmail.com 

 nisanlati@gmail.com 

   www.eyelevel.co.il: בלוג ניהולי בגובה העיניים

 !תודה


