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  תאור הקורס
ניהול עסקי מודרני מושתת על ניהול אינטגרטיבי של כלל התהליכים בארגון. בשנים האחרונות 

פותחו גישות מתקדמות בתחום של תכן, ניתוח ובקרה של תהליכים עסקיים. הקורס יעסוק 
בהצגת הגישות ובאפיון התמיכה הנדרשת בגישות אלו על ידי מערכות לתכנון משאבי הארגון 

(ERP) .  

  ורסנושאי הק
הארגונים המודרניים, טיפולוגיה ארגונית, סיווג מטרות ארגוניות, תהליכים עסקיים,  .1

 הגישה התהליכית מול הגישה השיווקית.
אינטגרציה ומימדיה, אינטגרציה ארגונית ובין ארגונית (ממדי האנשים, התהליכים,  .2

 ) ארגונית ובין ארגונית.collaborationוהיישומים, שיתופיות ( ע)המיד
 .BPMN ,YAWLיטות ושפות מידול מתקדמות: ש .3
4. GPM - ידול תהליכים גנרי מ(Generic process modeling)  וקריטריונים לתיקוף

: מידול מוכוון מטרות, הגדרת (validity criteria vs. soundness)תהליכים עסקיים 
 משתני מצב, תהליך תקף כתהליך שמשיג את מטרתו בכל מקרה. 

, שילוב בין הדפוסים, זיהוי הדפוסים (workflow patterns)דפוסי זרימה גנריים  .5
 בתהליכים. 

לקבלת החלטות במסגרת תהליכים עסקיים: רמות (maturity models) מודלי בגרות  .6
 בגרות והתנאים למעבר בין הרמות.

פות , מSCORפיתוח תהליכים מפורטים עבור סביבה ספציפית, דוגמאות לשימוש במודל  .7
 תהליכים גנריים.

 . (TRIZ)שילוב יצירתיות בתכן ושיפור תהליכים עסקיים  .8
לאור הנושאים המתקדמים המוצגים בקורס:  ERPאפיון התמיכה הנדרשת ממערכות  .9

 תיקוף תהליכים, זיהוי דפוסי זרימה, העלאת בגרות תהליכים.
  

  הרכב הציון
 20%( מדעי והצגתו בכיתהמאמר  ניתוח( 
  30%( (תהליכים בארגונים קיימים)חקרי אירועים( 
 50%( פרויקט תכן ומידול תהליכים (  
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