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להפוך את הדאטה ללימונדה

מדוע כדאי לארגון לאמץ תפיסה של

Data as a Product
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אתלהפיקשיכולים,בארגוןהעסקייםהגורמיםרבותפעמים,"החדשהנפטהואמידע"הנפוצההקביעהלמרות

בסיועעבורםהארגוניהדאטהשלהערךפוטנציאלמלואאתלזהותמתקשים,מהדאטההמעשיתהתועלתמרבית

.החלטותבקבלת

לדוגמהדאטהמוצרי

Data as a Productתפיסת 

באה לסייע לצד העסקי בארגון  

היא . לנצל את הדאטה לצרכיו

מאפשרת לייצר מוצרי דאטה 

שימושיים  -אפקטיביים ורב

למשתמשיהםהמביאים ערך 

ראיהמתוךהעסקייםלצרכניומוגששהדאטהבכךטמוןהפער,לרוב

,התפעוליותבמערכותמנוהלהמידעשבוהאופןידיעלהמוכתבת,טכנית

ראייהמתוךלהנגשהבניגודזאת.שלו"השינועצינורות"והעיבודתהליכי

.עבורםהמענהוהתאמתהדאטהאותושלהמשתמשיםצרכישלעסקית

ותסריטלמשתמשמותאםשמופקהדאטהתוצר,לרוב,לכךבנוסף

היתוך,עיבוד,חילוץיתבצעמחדשפעםבכל,כך.מסוימיםשימוש

צרהראיהמתוך,השרותמזמיןעבורפרטניבאופןהדאטהשלוהנגשה

בקלותשיכולוזמיןשימושי-רבסטנדרטימוצרלפתחבמקום,ונקודתית

.אחרמוצראותהליךלהזיןאףאו,נוספיםמשתמשיםלשרת

API(ממשק למפתחים)

למשל גוגל מפות מנגיש 
המאפשר המרה APIלמפתחים 

של קואורדינטות לכתובות

דשבורד

דשבורד המציג  , לדוגמה
של תעבורת  אנליטיקס

משתמשים באתר  

מאגר ידע ומידע מקצועי

לאיתור  Jstoreמאגר , לדוגמה
מאמרים אקדמיים

מנוע המלצות

המלצות תוכן על בסיס , לדוגמה
כגון  , התנהגות עבר של המשתמש

Taboolaהמוטמע באתרי חדשות
Spotify-או המלצות המוזיקה ב

Dataתפיסתבסיסעלהבנוייםרביםפופולרייםדאטהמוצריבשוקקיימיםהיום as a Product,

:דוגמאותמספרלהלן

"מוצר דאטה הוא מוצר שייעודו העיקרי הינו שימוש בדאטה להשגת מטרתו העסקית"

DJ Patil -
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כמוצרדאטהעללחשובכיצד

אלהנתוניםממאגרהשינועתשתיות–אותםשמקיףמהאתגםאלא,עצמםהנתוניםאתרקלאכוללהדאטהמוצר
אתלנהלמאפשרתכמכלולהדאטהמוצרעלחשיבה.'וכוהמשילותנהלי,והאנליזההעיבודשגרות,הקצהמשתמש

טהורהטכניתבראיהולאהעסקיותוהדרישותהצרכיםמתוךהיבטיוכל

Meta Data
דאטה ותיעוד-מטה

כלל המידע אודות 
כגון הסבר אודות , המוצר

פירוט ,  אופן השימוש
השדות והתוכן שלהם  

הכרחי כדי לאפשר  . 'וכו
שימוש עצמאי במוצר

Access Control
בקרת גישה

ניהול הרשאות ברמת  
המוצר על בסיס 

הגבלות גישה הנגזרות  
מצרכים עסקיים 

Data Governance
משילות מידע

, אוסף של נהלים
שמטרתם ' סטנדרטים וכו

להבטיח שימוש יעיל 
משילות כוללת  . במידע

,  היבטים כגון תדירות עדכון
SLA ,נהלי אבטחה ועוד

User Analytics
ניטור השימוש

איסוף נתוני השימוש  
חיוני להמשך פיתוח  
המוצר ומעקב אחרי  

תקינות מנגנון  
ההרשאות

extract process serve

Data Product

Data
Source

Extract, Process, Serve
הנגשה, עיבוד, חילוץ

חיצונייםאופנימיים,השוניםהמידעממקורותמחולץהדאטה▪
:כגון,עיבודתהליכימגווןלעבוראוגולמיכמידעלהישאריכולהדאטהמכןלאחר▪

'וכואנליטייםכליםהפעלת,סטנדרטיזציה,ניקוי,מידעמקורותמספרשלהיתוך
כממשקאםבין,הנבחרבפורמטהקצהלמשתמשמונגשהמידעלבסוף▪

שלעיצובמחייבתהמידעהנגשת.אנושילמשתמשאפליקציהאולמפתחים
רחבהבראיההלקוחחוויית

:  מוצר הדאטה כולל בתוכו מספר תהליכים המתבצעים על הנתונים

:מוצר הדאטה מורכב ממספר שכבות

CX

Data
Source

Data
Source



TASCשל מהנסיון

TASCתשתיותשלוניהולבהקמהעוסקתאשרבישראלהגדולותמהחברותאחתאתליוותה

הערךאתממצהלאעדייןהיא,בדרכיםהנעשהעלועשירמגווןדאטהישזושלחברההגם.תנועה

.מהנתוניםלהפיקשניתןהמירביהעסקי

אחדכלעבורכאשר,במידעהקיימיםמבוזריםשימושיםעשרותזיהינו,מהתהליךכחלק

הספציפיבפורמטהדאטהשלוהנגשהעיבוד,שליפהשלפרטניתהליךכיוםנדרשמהשימושים

.נוספיםמשתמשיםשלאחריםלצרכיםהמידעבאותוחוזרשימושמאפשרשאינובאופן,הנדרש

המשתמשיםכללאתלשרתאפשרהלאכזועבודהצורתמוגבליםמשאביםבשל,הדבריםמטבע

דאטהמוצריבהגדרתהתמקדהפתרון.האפשרייםהשימושיםכללאתולמצותהפוטנציאליים

.משתמשיםלמגווןמענהלתתהיכוליםשימושיים-ורבסטנדרטיים

מיפוי 
שימושים

מיפוי השימושים  
הקיימים 

והפוטנציאליים  
כפועל יוצא , במידע

של מטרות הארגון  
וצרכי המשתמשים

אפיון מוצרי 
דאטה

איגום השימושים  

,  לכדי מוצרים גנריים

באופן הנותן את  

המענה הרחב ביותר

תיעדוף 
השימושים

תיעדוף השימושים על  

אימפקטבסיס הערכת 

(  מידת המענה על הצרכים)

עלות ומורכבות  )וישימות

(הפיתוח של המוצר

תכנון פעילות האחזקה

API נתוני
תנועה

תכנון תשתיות תחבורה

הנגשת מידע למפתחים עבור פיתוח יישומי 

Mobility as a Service

מוצר דאטהשימושים

מרכזייםשלביםשלושהכוללהדאטהמוצרישלואפיוןהגדרהתהליך
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דאטהמוצרפיתוחעקרונות

, יש לדבוק במספר עקרונות יסוד של פיתוח מוצר, המותאמים לצורכי משתמש, על מנת לפתח מוצרי דאטה איכותיים
:ילית'האגהנשענים על מתודולוגיית הפיתוח 

ניהול מחזור החיים של המוצר 
והקצאת משאבים שוטפת

מחזור החיים של המוצר משתרע 
,  ההטמעה, דרך הפיתוח, מהאפיון

ועד להורדה , תמיכה, תחזוקה
יש לנהל את כלל השלבים  . והחלפה

תוך בחינה שוטפת של  , ל"הנ
התאמה לצרכי המשתמשים

פיתוח לאור צרכים עסקיים
רוחביים וראיה אסטרטגית

תכנון מוצרים סטנדרטיים ורב שימושיים 
בראייה רוחבית מתכללת של צרכי  

המשתמשים השונים תוך ניהול תעדוף 
מפיתוח  להמנעשיאפשר , אסטרטגי

הוק עבור צרכנים פרטניים-שירותים אד

המשתמש במרכז

אפיון אשר מתבסס על מחקר משתמשים  
במטרה לתת מענה מיטבי  , ומיפוי צרכים

לצרכים אלה לאור המטרות וסדרי  
מוצר . העדיפויות העסקיים של הארגון
ויסתיר  , הדאטה יספק חווית לקוח אחודה

עיבוד , את מורכבות הארגון ותהליכי טיוב
והיתוך מידע הנדרשים מאחורי הקלעים

ילי'פיתוח אג

בסבבים  , פיתוח איטרטיבי ומתמשך
תוך קשר רציף עם  , קצרים ומהירים

השלבים כוללים העמדת . המשתמשים
,  להרצת נסיון( MVP)מוצר בסיסי ורזה 

התאמות , איסוף משוב ממשתמשים
ותיקונים וחוזר חלילה
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איכותייםדאטהמוצרישלתכונות6

,  בעלי חוויית לקוח מעולה, שמונת התכונות הבאות הן תכונות הכרחיות למוצרי דאטה שימושיים ואפקטיביים
:  שהמשתמשים יאהבו

Self-describing
מתועד

המוצר כולל תיעוד של הדאטה והסבר אודות דרכי  
השימוש בו על מנת לאפשר שימוש עצמי במוצר

Inter-operable
מאפשר תאימות

המוצר ניתן לשימוש במערכות וסביבות 
שונות ותואם לסטנדרטים גלובליים

Trustworthy
אמין

,  מקורם, שלמותם, יש לייצר שקיפות לגבי אמינות הנתונים
כדי שהצרכנים יוכלו לסמוך על המוצר,  ותהליכי העיבוד שעברו

הגישה למידע תנוהל ברמת המוצר וברמת בעלי 
Role Based Access Control-תפקידים 

Reusable
שימושי-רב

Scalable
יכולת גדילה

Secure
מאובטח

Discoverable
ניתן לאיתור

, ניתן לגלות ולאתר את המוצר בקלות
לרוב באמצעות קטלוג מרכזי

המוצר מאפשר שימושים  
מרובים למגוון משתמשים

המוצר מאפשר הרחבה של הפעילות והיקף 
המשתמשים שהוא משרת בהתאם לצורך



ומוביל תחום האסטרטגיה והטכנולוגיהTASCל חברת "מנכ-אילן שחורי 
Ilan.Schory@tasc-consulting.com

אפיון מוצרי דאטה , רב בבניית אסטרטגיות דאטהונסיוןצברה מומחיות TASCחברת הייעוץ 
.  וניסוח תוכניות אסטרטגיות לטרנספורמציה דיגיטלית, ודיגיטל

TASCתשמח להמשיך ולסייע לארגונים במיצוי ערך הדאטה הארגוני.

Digital, Data & Product Strategyמוביל תחום , שותף–פרמינגראלון 
Alon.Preminger@tasc-consulting.com
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