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תים-קבוצת מלם תים-קבוצת מלם



תים-קבוצת מלם

חברות נוספות בקבוצה

קווליטסט אינפורמטיקה MOST נט-מטרופולי ריאליטי AlphaCSPeTopגארדיאן

כוראל
מערכות TIEטק-ספירדיגיטל קופל אומניטק קומטקמקיט



MOSSיישום פרויקטי 

תים התמחות כוללת ומוכחת בקרב לקוחות רבים בתשתיות   - למלם �

MOSS ,  דרך תכנון ואפיון עד ליישום כולל של הפיתרון אצל הלקוח

MOSSבכל הקשור לטכנולוגיית 

תים מתמחים במתן פתרונות ייחודיים   -של מלם   MOSS- מומחי ה �

למען  , ובשילובו האופטימאלי בארגון  MOSS–על גבי תשתית ה 

מיצוי יכולות המערכת ולטובת משתמשי הארגון



תים בתחום האקדמיה–כיווני מלם 

אינטגרטור וספק מוביל בישראל   �

זיהוי הפוטנציאל בשוק  •

הבנת הבעיות והפערים הקיימים כיום   •

שוק אסטרטגי    • שוק אסטרטגי    •

אתרים פנימיים וחיצוניים, מערכות תפעוליות–מגוון תחומי פתרון    •



למימוש אתריםפתרון

בעולם האקדמיה

MOSSמבוסס 

תפיסת הפיתרון

Malam Moss Education

M.M.E



?מה כואב? מה מחפשים

:הראייה השיווקית�

הסגל האקדמי ולמתעניינים , הסטודנטים, הצפת תכנים שיווקיים לקהל המועמדים•

החיצוניים

העלאת ההתעניינות ומספר  , מיתוג ושיווק המוסד האקדמי באופן אופטימאלי כלפי חוץ•

הנרשמים של סטודנטים פוטנציאליים חיצוניים

:הראייה האקדמית�
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:הראייה האקדמית�

מרכז להצפת תכנים אקדמיים לשם קבלת מידע רלוונטי באתר•

, ריכוז מקורות מידע חיוניים ואיכותיים לציבור הפנימי והחיצוני לשם יצירת אמון•

מקצועיות ותלות במערכת

:הראייה התפעולית�

בסיס תקשורתי ותפעולי לקהל הפנימי במכללה•

לבוגרים ולסגל המנהלי והאקדמי, יצירת סביבה נעימה ונוחה לסטודנטים•



מענה לכל המדרג הניהולי והאקדמי 

מתעניינים

מועמדים

מתרגלים
העוסקים  

במלאכה

סגל אקדמי סטודנטיםסגל מנהלי

 MME - מענה כולל לקהלי היעד

,  תורמים

קשרי חוץ

מועמדיםמרצים

תלמידים

בוגרים

דיקאן

רקטור

מנהלי תהליכים

הנהלה

אגודת  

הסטודנטים

מרצים



תפיסה כללית



המודולים העיקריים המרכיבים את הפתרון
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אבני הבניין

WCMניהול תוכן �

ממשקים למערכות משיקות�

יצירה דינאמית של סביבות עבודה וסביבות משנה�

בלוג ופורומים, כלי קהילה ושיתוף�

תהליכים וניהול טפסים, טפסים� תהליכים וניהול טפסים, טפסים�

מאגרים, מערכת שעות–ניהול תוכן אקדמי �

ניהול מחזור חיים של הקורס�

מערכת מסרים והודעות�

)SEO(קידום אתרים באינטרנט  �



:בשתי התקנות MME–יישום פתרון ה �

אתר חיצוני:  מכללת אורנים•

אתר חיצוני ופנימי:  תל אביב-אקדמית יפו•

יישום הפיתרון בעולם האקדמי   



תיאור הפיתרון הרוחבי  

:המוצר מנהל שני עולמות תוכן�
אתר אינטרנט שיווקי ללקוחות חיצוניים -חיצוני •

סגל אקדמי  , סטודנטים(אתר אינטרנט פנימי ללקוחות פנימיים   -פנימי •

)ומינהלי

זרימות  , בקרה תקציבית, ניהול, שיווק: פיתרון  מקיף שכולל�
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זרימות  , בקרה תקציבית, ניהול, שיווק: פיתרון  מקיף שכולל�

שיתוף ושימור הידע במוסד האקדמי, ניהול טפסים, עבודה

,  מחקרים, קורסים ותוכניות לימוד -מנגנון חיפוש מפותח �

וכן מידע מגוון מתוך המערכות  , סטודנטים, מרצים

התפעוליות



תפיסת  הפיתרון

מלא של אתר חיצוני ואתר פנימי וסינכרוןשיתוף 

ניהול התוכן במקום אחדניהול התוכן במקום אחד

חסכוני יותר, ניהול תוכן פשוט יותר



עולמות התוכן המנוהלים במערכת

שיווקי  /אתר חיצוני כללי�

סביבת העבודה של הסטודנט�

סביבת העבודה של סגל ההוראה�

קבוצת שיוך /סביבת העבודה של קורס�

מחקרים - סביבת עבודה � מחקרים - סביבת עבודה �

בוגרים - סביבת עבודה �

אתר אישי לסטודנט ואתרים אישיים למרצים�

אגודת הסטודנטים - סביבת עבודה �

סביבת עבודה של סגל מנהלה ומזכירות אקדמית�



שיווקי /אתר כללי

אתר עם תוכן כללי המיועד עבור כלל הגולשים�

השיווקיות והתפעוליות, אתר שנותן מענה למטרות האקדמאיות�

)השער לאתר הפנימי(מאתר זה תהיה כניסה לסביבות העבודה השונות �

חדשות ואירועים כלליים ברמת המוסד האקדמי� חדשות ואירועים כלליים ברמת המוסד האקדמי�

מערכות רוחביות במוסד האקדמי/ קישורים לאתרים�

אתר באנגלית לאוכלוסיית קשרי חוץ ותורמים פוטנציאליים�



אתר שיווקי -מסך עבודה 



סטודנטים -סביבת עבודה 

כל סטודנט יקבל סביבת עבודה המותאמת לו אישית�

ריכוז כלל המידע האקדמי והמנהלי לסטודנט�

הכניסה תתבצע באמצעות הקשת שם משתמש וסיסמה רק לסביבה שלו�

קבלת הודעות ממערכת ההודעות של המכללה� קבלת הודעות ממערכת ההודעות של המכללה�

צפייה בלוח השעות האישי שלו�

תרגיל/ צפייה ברשימת הקורסים והתרגילים שלו כולל קישור לקורס�

שליחת טפסים ומעקב אחריהם�



סטודנטים -מסך עבודה 



סגל הוראה -סביבת עבודה 

ריכוז כלל המידע הנדרש לסגל ההוראה לשם ניהול פעילותו האקדמית�

לכל איש סגל הוראה תוצג הסביבה המותאמת לו אישית�

)'חומרי הדרכה ובחינות וכדו, סילבוס(ניהול סביבת הקורס �

:איש סגל הוראה יוכל לראות ולנהל� :איש סגל הוראה יוכל לראות ולנהל�

מערכת השעות•

רשימת הקורסים המשויכים אליו•

רשימת התרגילים הרלוונטית  •

הודעות •

מחקרים•



סגל הוראה -מסך עבודה 



קורס -סביבת עבודה 

:סביבת עבודה קורס תנוהל במספר רמות�

של קורס ספציפי " קורס האב"•

)כבנים של קורס האב" (אתרים סמסטריאלים"•

"  קבוצות הרצאה"אתרי • "  קבוצות הרצאה"אתרי •

"תרגולים"אתרי •

"קבוצות תרגול"אתרי •



סביבת קורס -ארכיטקטורת הפיתרון 



)סמסטריאלי(קורס –מסך עבודה 



מחקרים -סביבת עבודה 

י סגל האקדמי של המכללה"נועדה לאפשר את יכולת ניהול ופרסום המחקרים ע�

:המרצה ינהל בין היתר את�

הודעות ועבודות המחקר•

פורומים•

•Wiki •Wiki

סקרים•

מאגר עבודות ומצגות המחקר•

שאלות ותשובות•

קישורים מומלצים•

    



מחקרים -מסך עבודה 



בוגרים -סביבת עבודה . . 66

לארגון הבוגרים יוקדש אתר ייעודי המכיל את התכנים הרלוונטיים לו�

)האתר הפנימי(האתר ימוקם בסביבת העבודה שמחייבת הזדהות �

:  בסביבה זו ינוהלו את התכנים הבאים�

אירועים• אירועים•

לימודי המשך•

הצעות עבודה•

פורום•

קישורים•



בוגרים -מסך  עבודה 



האתר האישי של הסטודנט

שמשמש להקמת אתר אישי לסטודנט MOSS 2007בלוג של �

)האישי והמשותף(באתר האישי של הסטודנט ינוהל המידע הרלוונטי לו �

הסטודנט יוכל להציג את מידע שיתופי לסטודנטים אחרים�

קישורים ועוד, פרטי קשר, תמונות, ניהול מסמכים� קישורים ועוד, פרטי קשר, תמונות, ניהול מסמכים�



אתר האישי סטודנט -מסך עבודה 



האתר האישי של המרצה יהיה בשפה האנגלית או העברית ופתוח לעולם�

:כגון, המרצה ינהל בתוך האתר את הפרטים שלו�

קורות חיים•

תמונה•

טלפון•

ל"דוא•

האתר האישי של מרצה

ל"דוא•

שעות קבלה•

קורסים•

חומר פרטי שלו ועוד•

  



אתר האישי מרצה -מסך עבודה 



רכיבים משלימים למודולים המרכזיים

ארכיון+ מגזין גלריית תמונות

מודול סקרים  עץ ניווט מתקדם

InfoPathטפסי  שליחה לחבר

מודול חדשות אירועיםפורומים  

מערכת באנרים  גלריית וידאו

לוח אירועים  מודול שאלות ותשובות 

לוח דרושים  מודול קישורים

אלפון פוטר תחתון דינאמי  



סיכוםסיכום



סיכום

מוצר אינטגרטיבי מוכח   �

האקדמאיות והתפעוליות של המוסד האקדמי, מענה מקיף למטרות השיווקיות   �

משלב ידע וניסיון הנובעים מצורכי מוסדות אקדמיים רבים   �

קשירת הסטודנט משלב התעניינות ועד לשלב בוגר ותורם   �

התחשבות בכלל קהלי היעד שמרכיבים את העולם האקדמי   �

עוצמות

התחשבות בכלל קהלי היעד שמרכיבים את העולם האקדמי   �

פתרון זמין במיידי     �

בחזית הטכנולוגיה   �

WEBמול  MOSSפלטפורמת   -גמישות    �

    



סיכום

למוסד האקדמי  יתרון תחרותימקנה     �

להגדלת מספר הסטודנטיםמנוף    �

לצמיחהמנוף    �

יתרונות

ברור ונהיר, מובנה ניהול תהליכים   �

ורחבה יותר לקהל יעד מקומי ובינלאומי    חשיפה איכותיתיאפשר    �



שלבי הטמעת הפיתרון -סיכום 

Referencesתהליך תחקור צרכים ראשוני והצגת : שלב ראשון  �

תים –החלטה על הפתרון המוביל מבית מלם  �

:שלבי המימוש   �

משך השלבשלב

  GAP ANALYSISניתוח תהליכים וביצוע 

) BLUEPRINT -שלב ה(

חודשים 2

) BLUEPRINT -שלב ה(

חודשים 3)יישום(לוקליזציה והתאמות 

חודשים 1בדיקות קבלה  

חודשים 0.5הדרכות 

כחצי שנה עליה לאוויר  

מתחילת התהליך 

חודשים 2ליווי ותפעול




