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תיקסע הניב



םיניינע ןכות
qתיקסע הניב יהמ )BI(?
qתוכרעמ ינייפאמ BI
qתכרעמ ישומיש BI ןמצייו ןוכמב
qע"נומת תכרעמ תריציב םיבלש
qע"נומת תכרעמב םימייקה ןכותה תומלוע
qע"נומת תכרעמב תולוכי תמגדה
qע"נומת תכרעמב תונומתל תואמגוד
qלש תוידוחיי QlikView
qתולאש
qהבשקהה לע הדות



?)BI( תיקסע הניב יהמ

ךשמה

.תונוש תוכרעמל םינותנ םימירזמו רבע לכמ םינותנו עדימב ףצומש םלועב םייח ונחנא
םילימ ףלא הווש תחא הנומת

.תימוי היצולוזרב םיגצומה תוינמ ינותנ- םינותנ לש הסמ :ןימי דצמ
 ,תישדוח היצולוזרב תומגמ םיגיצמ םיפרגה :לאמש דצמ
.םיימלוגה םינותנהמ לבקל ןתינ אלש המ



?)BI( תיקסע הניב יהמ

םיניינע ןכות

:ל רושקה לכב קסועה םוחת וניה תיקסעה הניבה

 םינוש עדימ תורוקממ םינותנ דוביעו ףוסיא¡

)דועו םינוש םיצבק  ,תונוש תוילועפת תוכרעמ(

 דחא עדימ רגאמב םינותנה ןוסחא¡

עדימה לע דיחא םיחנומ ןולימ תרדגהו

תושימגרוקחת תולוכיםע השיג יעצמא ןתמ¡

 עדימה לכש ךכ,ףסאנש עדימלתומדקתמו

תויעב םע תודדומתהל םרותה,עדילךופהי

.תוטלחהה תלבק תא לעיימו ןוגראב



BI תוכרעמ לש םיירקיע םינייפאמ
üתורשפאמ תיקסעה הניבה תוכרעמ 

 לעתושדחותונוש טבמ תויווז
עדימה

üה ילכ-BI תומגמ ,תועפותב ןיחבהל םירשפאמ, 
.ןוגראה תוליעפבתושלוחותוקזוח

üה ילכ -BIםינותנה לשידמימ בר חותינ םירשפאמ,
 םאתומה עדימה תא לבקי ןוגראב גרד לכש ךכ
םינותנה רקחתל לכויש ידכ ולשםיידוחייה םיכרצל
תויעב םע תודדומתהל םרותהעדיל םכפוהלו
.תוימוי םוי

ךשמה



BI תכרעמ לש םיירקיע םינייפאמ
üה-BI ןוגראה ידבוע לכל דעוימ

üה-BIתמא ןמזב ,ןותנ לכ לע דבוע

üה-BIםינוש תורוקמ רפסממעדימדגאמ,
ןוגראבדיחא 'םיחנומ ןולימ'  רציימו

םיניינע ןכות



ןמצייו ןוכמב BI תכרעמ ישומיש

üתוכרעמ( תורוקמ רפסממ עדימ דוגיא(
תכרעמ התואב תואלבט רפסממ וא
ןוגראב דיחא םיחנומ ןולימ תריציו

םיניינע ןכות

üת"וחוד לש הרוצב דחואמה עדימה תגצה
 הריהמו הלק הרוצב
ת"וחוד יללוחמב ךרוצל הנעמ ןתמו

üתיפרג הרוצב דחואמה עדימה תגצה 
הלק הרוצב םינותנה רוקחת תלוכי ןתמו

 עדיל עדימ תכפוהש



םיילאיצנטופ םישמתשממ ינושאר םיכרצ ףוסיא1.

BI-QlikView ילכ תריחבו תניחב2.

 םושייל תונושאר ת"ונומת תצובק תרדגה3.
)תוח"וד ףסוא תגצה = ע"נומת(

תומלוע חותיפו םינותנ יופימ ,ינכט ןויפא4.
ןוכמל םיידועיי

תומלועה לע )חותיפ( תו"נומת תיינב5.

BI תכרעמ תעמטה6.

םיפסונ םיכרצ תרדגהו יוהיז7.

ע"נומת תכרעמ תריציב םיבלש
)םייקסעםינותנועדימתגוצת(

םיניינע ןכות



ע"נומת תכרעמב םימייקה ןכותה תומלוע
)HR( םידבוע תומשה)תינפת( רכשה תויולע דוביע

)תינפת( םיביצקת

)תינפת( )יקלח( יסנניפ

)תינפת( םירקחמ

םיניינע ןכות

)תינפת( םידבוע תובצה



ע"נומת תכרעמב תולוכי תמגדה

םיניינע ןכות

üשופיח
üSelect Excluded, Possible
üתויחכונ תוריחב רוזא
üםינוימ ,תודומע תזוזת
üםייבחורםיכותיח
üBookmarks
üExcel, Pdf
üתדלקמל ךרע תקתעה
üCollapse, Expand
üהבורמ הריחב(םיפרג, Drill, 

)הנומתכ/לסקאכ הרימש

üםיפרג ךותב םיצצוח
üבםיבבוסמ םיכרע Pivot
üClear ,Back
üFit zoom to window
üWhat if



ע"נומת תכרעמב תונומתל תואמגוד

םיניינע ןכות



םיניינע ןכות



םיניינע ןכות



םיניינע ןכות



םיניינע ןכות



םיניינע ןכות



QlikView לש תוידוחיי
vןורכיזב הדובע )RAM(

vקילקה ןמזכ הבוגת ןמז
vתמרופטלפ  End-To-End

)םינותנה תגצהל תוילאוזיוו דעוETL תולוכימ(
vםינוש תורוקממ םינותנ דוחיאו הפילש
vםיימלוג םינותנ תפילש
vםילודג םיחפנב םילועמ םיעוציב

ךשמה

ם מהיר ופשוט ינ תוח ותחקור נתו ינ v
הי אסוציאטיבית ו וח v

וונטי (ירוק,אפור,לבן,  לר ינו  אש המ שרלוונטי ו לכ  פת  צה
(Google ב תוצאות חיפוש   גמא , וד

גמא) וד תוח ותצוגת רב מימדיות ( ינ הול,  ינ v

י טוב בעיר (יחס של 1:4) כה – Time To Market v

http://www.youtube.com/watch?v=UcrI7PloHlY
http://www.youtube.com/watch?v=G9mQVfjXoX8


 העמטה ןמז
רצק

 היווח
תיביטאיצוסא

 םינותנ רוקחת
ריהמ

 לועפת
םוקמ לכמ

 דוקימ
תויביטקארטניאו

QlikView לש תוידוחיי
vשמתשמה לש םיידיב חוכה

vתולוכי5 לש ילאמיטפוא בוליש –
הצקה שמתשמל בוט יכה

vה יקפס BIםנמוא םירחאה 
 ךא , וללה תולוכיהמ קלח םיקפסמ
 לכ תא קפסמ אל םהמ דחא ףא
.וללהתולוכיה

vלובגה םה םימשה....

םיניינע ןכות

http://www.qlikview.com/us/explore/experience/product-tour?ga-link=promo


תויתרוסמ תוכרעמתיביטאיצוסא היווח

Øשמתשמה י"ע ענומ
Øםינותנה לכ לע דבוע
Øםירתסנה םינותנב תונבות ףיצמ
Øםיריהמ םייוניש
Øתונבות הנבומ 

Øי"ע ענומ IT
Øתורישי םירשוקמה םינותנה לע דבוע
Øםירתסנה םינותנב תונבות תורסח
Øןמז םיחקול םייוניש
Øשארמ רדגוהש םינותנ הנבמ לע יונב

תיביטאיצוסא היווח– אמגוד

רוזח



תוידמימ בר תגוצתו לוהינ– אמגוד

רוזח

QlikViewתוכרעמ BIתורחא

,הנשיה הטישה
תויבוקו תותליאש תועצמאב

,השדחה הטישה
תגצומ הנומתה לכ היפל



שמתשמה לש םיידיב חוכה

רוזח

Øתולאשלאש
Øךלש תוריחבהו תונבותהתא הנבו חסנ
Øתוארל הצור התאש יפכ עדימה תאבצע
Øםיפסונ םיטרפ תלבקלץחל

םיימלוג םינותנל העגה דע
Øעדימה לעתופסונ תוגוצתרדגה

 ךרוצל עדימ תוכרעמ  ישנאבתולתה רועזמ
םינותנה רוקחתו תוח"וד חותיפ



Time To Market–ריעב בוט יכה...

Øדחא רצומב תולוכיה לכ.

Øםימי וליפאו תועובשב דדמנ העמטהל ןמז.

Øתויצקילפא לש ריהמ חותיפ םשל ריהמ סופיט בא.

Prototype Review Deploy Feedback Improve

רוזח



תולאש

םיניינע ןכות



הבשקהה לע הדות

ןרוק תאיל
ילוהינ עדימ םוחת שאר
םימושיי ףנע
עדימ תויגולונכט ףגא




