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המתכון המנצח לאסטרטגיית חדשנות דיגיטלית

תובנות להאצת חדשנות וקידום טרנספורמציה דיגיטלית10
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אלהפלטפורמות.חדשותופלטפורמותכליםומייצר,תדירבאופןמשתנההדיגיטליהמרחב

אתולהעציםלהגביר,שלהםהתפעולייםהתהליכיםאתולייעללשדרגלארגוניםמאפשרות

נשאריםהנדרשיםבצעדיםנוקטיםשלאארגונים.חדשעסקיאופקלייצרוכן,הלקוחחוויית
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https://www.oliverwyman.com/content/dam/mmc-web/insights/publications/2019/aug/Exec-Summary-Governing-Digital-Transformation.pdf


:תובנות מניסיוננו בהאצת והטמעת חדשנות בארגונים

Keyמהווהדיגיטליתחדשנותכיבמשקרווחתהבנהישנה Success Factorבכלמשמעותי

אתברורהבצורההגדירולאמהארגוניםניכרחלק,זאתעםיחד.השוניםהפעילותענפי

בחדשנותהעיסוקשלניצוללעתיםמתקיים,כך.החדשנותפעילותשלהעסקיותהמטרות

.העסקיתלאסטרטגיהבהלימהשאינםבמיזמיםלהשקעה

הגדירו,הארוךבטווחהארגוןשלהעסקייםליעדיםתורמתהחדשנותשפעילותלוודאמנתעל

שחלקהגם.העסקיתהאסטרטגיהשלנגזרתשיהוו,החדשנותלפעילותייעודיותמטרות

בתחוםהמושקעותשהתשומותלוודאקריטי,וטעייהניסויהואבחדשנותמהעיסוקמשמעותי

.ברורהעסקיתמטרהלשרתנועדו

עםפעולהושיתופיהשקעות:קרי)"מבחוץ"חדשנותבקידוםמתמקדיםרביםארגונים

בקידוםמשמעותיחלק.ארגוניותפניםיוזמותקידוםחשבוןעללעתים,(בתחוםסטרטאפים

באימוץשתסייע–הארגוןבתוךדרךופורצתיצירתיתחשיבהלהטמעתנוגעבארגוניםחדשנות

.תפעוליתמצוינותומימושהתייעלותקידום,חדשניותעבודהשיטותפיתוח,חדשותטכנולוגיות

״שגרירימינוי:לדוגמהוכולל,ומגווןנרחבהואהארגוןהנהלתלרשותהעומדהכליםסל

הגדרת,סיכוןהוןקרןהמדמהבמודלארגוניותפניםיוזמותמימון,הארגוןיחידותבכלחדשנות״

מנגנונייצירת,לחדשנותאותווידחפוהארגוןאתשיאתגרולכאורהאפשרייםבלתייעדים

.ועוד,בארגוןיוזמותשלואקסלרציהאינקובציה

במחקרמרצםאתלהשקיעארגוניםמחייבתחדשיםשירותיםאומוצריםבפיתוחחדשנות

וארגוניםבחברותבעוד.יישומייםאוטכנולוגיםופיתוחבמחקרמדובר,רובפיעל.ופיתוח

ארגוניםבהרבה,השוטפתמהפעילותאינהרנטיחלקהואוהפיתוחהמחקרטכנולוגיים

תהליכיולייצר,משאביםעבורהלהקצות,זולפעילותייעודיניהוליקשבלמקדנדרשמסורתיים

.תומכיםעבודה
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:של קבוצת נדל״ן גדולהודיגיטלמתוך אסטרטגיית חדשנות -דוגמה להמחשה 

חשוב לקדם חדשנות וטרנספורמציה בתחום הנדל״ן  , ״מתוך כלל האסטרטגיה העסקית של החברה

שמושפע מהשינוי יותר ממגזרי נדל״ן אחרים״, המסחרי

: הגדירו אסטרטגיה ייעודית לחדשנות בארגון1

:מקדו קשב ניהולי ייעודי לפעילות החדשנות2

: גבשו תפיסה ארגונית והשקיעו ברתימת העובדים3



:תובנות מניסיוננו בקידום טרנספורמציה דיגיטלית בארגונים וחברות מובילות במשק

והתאמתווהעסקיהתפעוליהתהליךשלמחדשהנדסהמחייבתטובהדיגיטליתטרנספורמציה
דיגיטציהלבצעכברפועליםוהחברותהארגוניםשלמכריערוב.וההזדמנויותהאיומים,לצרכים

בתהליךידניתהליךמחליפההדיגיטציהמהארגוניםבחלק,זאתעםיחד.שוניםתהליכיםשל
.התהליךשלהעסקיאוהתפעוליההיגיוןעלמחדשלחשובמבלי,ממוחשב

לחוסרכמענהדיגיטלייםפתרונותלקדםרצוןישכיזיהינו,עבדנועימםמהארגוניםבחלק
הפתרון.לתהליךבית״״בעלאיןשבהםמקומותעלבדגש–עבודהונהליתהליכיםשלהסדרה

המנגנוןאתלהחליףיכוללאהואאבל,עבודהתהליכישלוייעולשיפורמאפשרהדיגיטלי
עליהובססו,ואופקטיביתשלמהשלכםניהולית-הארגוניתשהתשתיתוודאו.הארגוןשלהניהולי

.הדיגיטליתהטרנספורמציהאת

השירותיםאתהמגדירה,במרכז״״הלקוחגישתעומדתהדיגיטליתהטרנספורמציהבבסיס
שלהמרכזייםלכאביםמענהנותןהמשתמשחוויתאפיון.הלקוחלמסעבהתאםוהמוצרים

שכל,לקוחותשלשוניםסוגיםישלארגונים.שוניםרגשייםלהיבטיםהתייחסותתוך,הלקוח
מחקרלבצעישהמשתמשחווייתלאפיוןכבסיס,כןעל.ומותאםייחודימענהדורשמהםאחד

וערוציצרכים,כאביםלפיביניהןהמובחנותמרכזיותפרסונותהגדרתתוך,מקיףמשתמשים
.שירות

בהרבה.הדיגיטליתהטרנספורמציהגלגליאתשמניע״ה״דלק אתמהווהבארגוןData-השכבת
מושכלתבצורהdata-הוניהולארגון.data-לאפקטיביתגישהאין(מסורתייםבעיקר)ארגונים

.שלוהשיווקמאמציואודותלקוחותיואודות,פעילותואודותמידעלנתחלארגוןמאפשרים
דיגיטלייםממשקיםפיתוחלאפיוןהבסיסהןממנושעולותוהתובנותהמידעשלהאינטגרציה

.הארגוןביצועימדידתגםכמו,הלקוחחווייתוהעצמתמתקדמים

.במהרהאותןלהטמיעמעונייניםוהם,הארגוןלמנהלי״קורצות״שונותטכנולוגיותהזדמנויות
טרנספורמציה.לכישלוןונדונהיציבהטכנולוגיתתשתיתעלנשענתלאהזוההטמעה,לעתים

העלות.וסקיילאביליותיציבותמחשובבתשתיותהשקעהדורשתאפקטיביתדיגיטלית
,ללקוחהדיגיטליהממשקשלהפיתוחמעלותלעתיםגבוהההתשתיותשללהקמההנדרשת

.אפקטיביתדיגיטליתטרנספורמציהלמימושקריטיתשהיאבסיסבשכבתמדובראך
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:חישבו מחדש על התהליכים בארגון4

:שהיא הבסיס לטרנספורמציה דיגיטלית, השקיעו בתשתית ניהולית אפקטיבית5

:הקיימת והעתידיתבססו את הפתרונות הדיגיטליים על ניתוח ואפיון מעמיקים של חוויית הלקוח6

:של הארגוןData-נהלו ונצלו את משאבי הבססו 7

:וודאו שהתשתית הטכנולוגית שלכם מתאימה8



מסגרת מארגנת להאצת חדשנות דיגיטלית בארגונים

לתנאיםמתמדתוהתאמההסתגלותתוך,מהירבקצבבעבודהקושיקייםגדוליםבארגונים
גורמיםשלרבמספרכולליםההחלטותוקבלתהעבודהשתהליכימשום,זאת.המשתנים

.(ועודמסייעיםמטהגורמי,ואסטרטגיהתכנוןאנשי,טכנולוגיהגורמי,עסקיותיחידות)

נדרשיםארגונים,דיגיטליתחדשנותשלבעולםהנדרשתהמדרגהקפיצתאתלממשמנתעל
אינטראקציהכלאם.עסקיותופונקציותטכנולוגיותפונקציותביןהארגוניהמרחקאתלקצר

במהירותלהגיבתצליחולא,משתתפים10שלישיבהדורשתהדיגיטלוצוותהשיווקאישבין
שלהמינימליתהכמותאתבהםכללו,ומשימהלקוחמוכווני,אג׳יליםצוותיםהקימו.הנדרשת

חשיבהקדמו.הדרךלאורךלטעותגםלהםוהרשו,המשימהאתלפועללהוציאשיכוליםאנשים
design-ובמישחוקהשתמשו,ורעיונאותעיצובית sprintsשיטותשלוהטמעהפיתוחועודדו

חדשיםוכלים

מכנהעלמלמדבתחוםTASCניסיון,זאתעםיחד.שונהבאופןחדשנותמגדיריםשוניםארגונים
.ב;חדשיםמוצרים.א:מרכזייםאפיקיםשלושההכוללבארגוניםהחדשנותלפעילותמשותף

משיקתהליךהיאדיגיטליתטרנספורמציה.חדשיםלשווקיםפנייה.ג;חדשיםתהליכים
המיטביתהפרקטיקה.דיגיטליתבטרנספורמציהמובילערךמהווהחדשנותשכן,לחדשנות

.ה;הלקוחחווייתהעצמת.ד:נוספיםמרכזייםאפיקיםשלושהכוללתדיגיטליתלטרנספורמציה
.הארגוןשלהעסקייםלצרכיםהטכנולוגיהמינוף.ו;dataוניצולניהול

אולם,נפרדותתוכניותכשתידיגיטליתואסטרטגיהחדשנותאסטרטגייתלקדםיכוליםארגונים
הטרנספורמציהאפיקיושלושתהחדשנותאפיקישלושתביןהדוקקשרשקייםמלמדניסיוננו

:הדיגיטלית
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השתמשו בחוויית המשתמש כבסיס  ▪
ליצירת מוצרים ושירותים חדשניים

לטובת מוצרים Data-נהלו ונצלו את ה▪
הנדסה מחדש של  , ושירותים חדשים

וזיהוי פוטנציאל לשווקים וקהלי  , תהליכים
יעד חדשים

מנפו את הטכנולוגיה לזיהוי וניצול ▪
וכן , הזדמנויות למוצרים ושירותים חדשים

לייעול תהליכים תפעוליים ועסקיים

העצמת 
חוויית  
הלקוח

:אמצו דפוסי חשיבה של ארגון קטן9

:והעיסוק בחדשנות משלימים ומזינים זה את זהבדיגיטלוודאו שהעיסוק 10

ניהול וניצול  
משאבי  

Data

מינוף  
הטכנולוגיה

מוצרים  
חדשים

תהליכים  
חדשים

שווקים 
חדשים



ארגוניםשלנרחבתפעילותמחייביםהעסקיתובסביבהבטכנולוגיההתכופיםהשינויים,לסיכום

.החדשנותערךידיעלהמונחה,הדיגיטליבמרחב

וביןחדשנותפעילויותבין״טנגו״מתקיים,נפרדיםפעילותתחומיבשנישמדוברלמרות

.בארגוניםדיגיטליתטרנספורמציה

כאמצעי,דיגיטליתחדשנותאסטרטגייתלייצרהצורךעלמלמדאלהבתחומיםTASCניסיון

:שלהלןלשאלותמענהתכלולאשר,זהבמרחבהארגוןפעילויותלמיקוד

Why

What

How

מדוע הארגון נדרש לחדשנות  

? וטרנספורמציה דיגיטלית

מהן המטרות העסקיות שהחדשנות  

?והטרנספורמציה הדיגיטלית משרתות

מהי התפיסה המארגנת  

שסביבה הארגון בונה את  

הפלטפורמות והנכסים 

?הדיגיטליים שלו

המבנים , מהם תהליכי העבודה
והתשתיות שיתמכו בחדשנות  

? הדיגיטלית
כיצד מוודאים שהתרבות  
הארגונית מעודדת את 

הטרנספורמציה ולא מדכאת  
?אותה
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הדיגיטלמנכ״ל ומוביל תחום , אילן שחורי

Ilan.Schory@tasc-consulting.com

CDO-שותף ו, עמרה-עתניאל בן
Otniel@tasc-consulting.com

Alon.Preminger@tasc-consulting.com

:לפרטים נוספים

Digital & Product Strategyמנהל תחום , פרמינגראלון 


