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בכלים לניהול משימותרים מרכזיים 'פיצ

יתרונות וחסרונות ושאלות מנחות לבחינת קריטריונים 

מובילים לניהול משימותספקי כלים הצגה של 

בכלים השוניםנציגי משרדים שיתוף בהתנסות של 

?על מה נדבר
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מעגל ניהול המשימות

משוב  
והערכה

משימות 
משותפות 
ושיתופי  
פעולה  

מעקב 
ובקרה  

על ביצוע

הקצאת  
משימות

זיהוי וארגון 
המשימות



?למה זה חם עכשיו–כלים לניהול משימות 

תהליכי עבודהתקשורתסביבת העבודה

כבר לא 
לוח משותף  

במשרד

פחות ממשק פיזי

העדפה לצמצם 
בזמן סינכרוני

שינויים בתהליכי  
העבודה

צורך בשיתוף  
בעשייה

כלים לניהול משימות תומכים בניהול מרחוק  
מרחוקבעבודה אפקטיבית ותומכים 



 Increases relevancy rate
 Eliminates knowledge overload
 Increases users engagement

על על כלים לניהול משימות-מבט

דיווח שוטף של 

סטטוס משימה

אמת על קצב  -בקרה ושליטה בזמן

עד להשלמתה, משימההתקדמות 

כיוונית בין מנהל -זרימת תקשורת דו

או בין חברי הצוות/לעובדיו ו
הגדרת לוחות זמניםהקצאת משימות עבודה

ותזמון משימות

משימותתעדוף

.כלים טכנולוגיים שיתופיים לניהול משימות תומכים בתכנון וביצוע עבודה יעילה וכן בזרימת עבודה אופטימלית

:באמצעות, הם מאפשרים עמידה בצרכים הארגוניים



:בין הכלים השונים הקיימים בשוק לניהול משימות

Best Task Management Software, G2

Airtable
Todoist ClickUp

Planner

MeisterTask Any.do Time Clock Wizard Taskworld

Kanbanchi for G Suite

GuideCX GQueues Hitask

כלים נפוצים לניהול משימות

Confluence

https://www.g2.com/categories/task-management#grid
https://trello.com/integrations
https://airtable.com/
https://monday.com/
https://todoist.com/
https://clickup.com/2?utm_expid=.aV4GY1erSwu_p7FoBAj5Yg.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fsearch%3Fq%3Dclickup%26form%3DEDGEAR%26qs%3DPF%26cvid%3D5df2130a11ea406fb6bc275b6e98195d%26cc%3DIL%26setlang%3Den-US%26plvar%3D0
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business/task-management-software
https://www.meistertask.com/
https://www.any.do/
https://www.rememberthemilk.com/
https://www.timeclockwizard.com/
https://quire.io/
https://taskworld.com/
https://www.kanbanchi.com/
https://www.guidecx.com/
https://www.gqueues.com/features
https://hitask.com/tour?q1
https://justdo.com/


:רים הקשורים לכלים לניהול משימות ורלוונטיים לשירות הציבורי'שלושה סוגי פיצ

רים בסיסיים'פיצ

רים נוספים'פיצ

רים ארגוניים'פיצ

רים'סוגי פיצ



ניהול משימותלשל כליםבסיסייםרים'פיצ

יצירת  
משימות

הגדרת  
מועד 

התחלה  
וסיום  

למשימות

הקצאת 
משימות

תעדוף
משימות

דיווח על 
סטטוס  
משימות

רים בסיסיים'פיצ

רים נוספים'פיצ

ארגונייםרים 'פיצ



mustר נוסף 'איזה פיצ

לדעתכם בכלי לניהול  

?משימות



ניהול משימותלרים נוספים של כלים'פיצ

תמיכה 
בשפה  

העברית  
מלאה או )

(חלקית

התאמה  
למובייל

התראות 
ל"לדוא

ארגון 
משימות לפי  

צבעים

רים בסיסיים'פיצ

רים נוספים'פיצ

רים ארגוניים'פיצ



רים ארגוניים'פיצ

אינטגרציה  
למערכות 

אחרות

תצוגת 
חות"דו

ייבוא וייצוא  
נתונים

שמירת 
נתונים 

ואבטחת  
מידע

רים בסיסיים'פיצ

רים נוספים'פיצ

רים ארגוניים'פיצ

צרכים 
ייחודים של 

כל משרד



ק ליסט לבחינת כלים לניהול משימות 'צ

נוספותסוגיות ניהול המשימותאופני היבטים טכניים

האם מתאפשרת אינטגרציה  
?נוחה למערכות נוספות

האם הכלי נתמך בשפה  
/ תמיכה מלאה )העברית 

?(חלקית

?מהו סוג ההתקנה

גמישות להתקנה  •
(On premise)מקומית 

או לשירותי ענן

,  *שירותי ענן בלבד•
Public / Private 

cloud 

לצוותי  האם הכלי מתאים 
עבודה מרובים ועבודה על  

?במקבילמספר פרויקטים 

מתאפשרת חלוקה של  האם 
?משימות-משימה לתת

האם ניתן להגדיר משימה  
?חוזרת

האם הקצאת המשימות  
?יעילה

,  מובנההאם קיים לוח שנה 
המקל על קביעת תאריכי יעד  

?למשימה

האם ניתן להגדיר שליחת  
בפרט  , ל"שונות בדואהתראות 

?חדשהעל הקצאת משימה 

תאריך  האם מתקבל חיווי על 
?שחלףמשימה קרב או 

קיימת מגבלה על כמות  האם 
?המשימות שניתן לנהל

בשימוש של  האם הכלי נמצא 
גדולים  בפרט , ארגונים רבים

?והעוסקים עם חומרים רגישים

רים  'ניתן להוסיף לכלי פיצהאם 
:  כגון? משלימים ייחודים

ניהול זמינות עובדים•

ניהול סיכומי פגישות בכלי•

עומסיםרכיב ניהול •

יכולת גרירת משימה מיום ליום•

האם עקומת הלמידה הקשורה  
?לפונקציות הכלי גבוהה

תצוגות

האם מתאפשרת גמישות  
?תצוגותאישית של להתאמה 

האם ניתן להציג בדרכים  
ההתקדמות  קצב את שונות 

?במשימה

האם קיימת תצוגה לזיהוי  
?עומסי עבודה

ק ליסט  'האם קיימת תצוגת צ
?נוחה לשימוש

חות  "האם קיימים דו
המאפשרים פילוחים שונים  

?  של נתונים

על מספר האם קיימת מגבלה 
התצוגות הניתנות לצפייה  

?במקביל

תקשורת ושיתוף

קל לשתף קבצים  האם 
?ותיקיות

האם ניתן לבחור משתמשים  
?מידעספציפיים לשיתוף 

,  אט בזמן אמת'האם קיים צ
לתקשורת ושיתוף בין חברי  

?הצוות

קיימת מגבלה על גודל  האם 
?למשימהקבצים המצורפים 

עבודה בענןלהוות חסם עבור חלק ממשרדי הממשלה שאינם מאפשרים עלול *



מה עוד חשוב עבורכם 

?וטרם נאמר

אט'מוזמנים לשתף בצ
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ניהול תקשורת בין 
חברי צוות העובדים  

במקביל על אותה  
משימה

עקבי  תעדוף
וניהול זמן נכון  

למשימות

כניסה עקבית
ובתדירות גבוהה  

לכלי

עריכת בקרה עתית  
על השלמת 

קצב  , המשימות
ההתקדמות וחלוקת  

המשאבים

התחשבות  
בעומסי העבודה  

נקודתיים או  )
( עתידיים

ובאילוצים השונים 
של חברי הצוות

תיאור מפורט ככל  
הניתן על המשימה  

הנדרשת לביצוע

ביצוע שינויים  
ושיפורים בהגדרת  
המשימות בסמוך  
ככל הניתן למועד  

קבלת ההחלטה

אמת  -עדכון בזמן
על סטטוס  
התקדמות  

המשימה

איזון הולם במידת  
החלוקה של  
משימה אחת  

משימות-לתתי

טיפים לעבודה עם כלי ניהול משימות



Planner



Planner

עושר אפשרויות

חשיבה  
קונטקסטואלית

גרסה חינמית

עיצוב מתקדם

בסיסייכולות מתקדמות

365חלק מ מבוססים בארץ

עיצוב בסיסי

חדשים בשוק

רק תצוגת לוחות

רק רים'פיטצ
-add onsב

חסרות תכונות עקומת למידה
קטנות מהותיות

מההתנסות שלנו



monday.com
משימות ופרויקטים, פלטפורמה לניהול תהליכי עבודה

התמונות מוצגות להמחשה ויזואלית בלבד* 

:  רקע

ישראלית המספקת יישום לניהול צוותים וניהול  סטארטאפחברת •

פרויקטים

מדינות180-לקוחות ביותר מ100,000במעל תמיכה •

במוביילאינטרנטית הנתמכת גם אפליקציה •

:מידעשמירת נתונים ואבטחת 

הצפנת . יניה'בוירגAmazon AWS-נשמרים בהנתונים 
סיביות ושליחתם מבוצעת  256מסירות הנתונים היא של 

.  FIPS 140-2בהתאם לתקן ההסמכה , TLS 1.2דרך 
.  GDPR,ISO 27001 ,ISO 27018עומדים בתקינה של 

.לחצו כאןלהרחבת המידע על אבטחת המידע של הכלי 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faws.amazon.com%2Fcompliance%2F&data=02%7C01%7Cjamie.martino%40ucb.com%7Ceb34daeea01c4d68fae408d7c5e29b5e%7C237582ad3eab4d44868806ca9f2e613b%7C0%7C0%7C637195449413012679&sdata=28y4Ybma%2FbyGcVpAtUTzsxzi0firh4rkrnA%2BybQKGAE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmonday.com%2Fterms%2Fgdpr&data=02%7C01%7Cjamie.martino%40ucb.com%7Ceb34daeea01c4d68fae408d7c5e29b5e%7C237582ad3eab4d44868806ca9f2e613b%7C0%7C0%7C637195449413032677&sdata=qyVjUkdC75qi26%2F2BZ5s3fXU%2BdC1Fi5yAZ1xPFbHDII%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmonday.com%2Fterms%2Fiso&data=02%7C01%7Cjamie.martino%40ucb.com%7Ceb34daeea01c4d68fae408d7c5e29b5e%7C237582ad3eab4d44868806ca9f2e613b%7C0%7C0%7C637195449413042667&sdata=DSVuVxVW%2FweiJ%2Fk3aJx9mcKju5pWmHX%2BWSFN8YN3jZc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmonday.com%2Fterms%2Fall&data=02%7C01%7Cjamie.martino%40ucb.com%7Ceb34daeea01c4d68fae408d7c5e29b5e%7C237582ad3eab4d44868806ca9f2e613b%7C0%7C0%7C637195449413022687&sdata=A8OZoVg%2FAEo7uxHSPq5gEeImCEl05nCPHtgOh65n3tM%3D&reserved=0


נוספותסוגיות ניהול המשימותאופני תקשורת ושיתוףתצוגותהיבטים טכניים

המאפשר APIכולל חיבור •
SAP-אינטגרציה ל

התממשקות למערכות ו
:  כמו, ואפליקציות נוספות

Outlook, Dropbox, 
Slack ,TEAMS ,

Salesforce, Jira ,Excel
ועוד

תמיכה חלקית בשפה  •
עברית

מבוסס ענן•

בשימוש ארגונים גדולים •
, העוסקים בחומר רגיש
,  לרבות גופים ציבוריים

צבא , פארמהחברות 
ובנקיםב "ארה

למידה גבוהה  עקומת •
יחסית בכל הנוגע להיכרות 

עם תנאים ופונקציות של 
הכלי

אפשרות שינוי תצוגת הלוח •
תצוגת )בהתאמה אישית 

Kabana , ציר זמן או תצוגה
(סטנדרטית

•Dashboardחות  "של דו
שונים על פי סוגי פעילויות 

שירות / מכירות / פיתוח )
לדוגמא הצגת אחוזי  , ('וכו

התקדמות בפרויקט וניצול  
משאבים

דרכים שונות לתצוגת קצב  •
התקדמות במשימה

התאמה אופטימלית לצוותי  •
עבודה מרובים ועבודה על  

מספר פרויקטים במקביל

-לתתימשימה חלוקת •
משימות

ל "התראה בהודעת דוא•
בהתאם למוגדר במשימה

יכולת הקצאת משימה לעובד •
שלא במועד הקמת המשימה

יכולת תיוג לחיפוש משימות•

ניהול משימות בלוח פרטי או  •
בלוח שיתופי

וייצוא  תמיכה בייבוא •
Excel-ל/נתונים מ



Trello
אפליקציה לניהול וארגון פרויקטים ומשימות

התמונות מוצגות להמחשה ויזואלית בלבד* 

:  רקע

,  (פרויקטים)המורכב משלוש שכבות של לוחות , כלי לניהול משימות ופרויקטים•

רשימות וכרטיסים

(קיימת גרסה חינמית)בשימוש נרחב של מיליוני משתמשים ברחבי העולם •

אפליקציה אינטרנטית הנתמכת גם במובייל•

:שמירת נתונים ואבטחת מידע

מבוצעת סריקת פגיעות  . ISO/IEC 27001 ,ISO/IEC 27018עומדים בתקינה של 
.שעות24גיבוי בהצפנה מתרחש מדי . ברמה שבועית ובדיקות חדירה ברמה שנתית

Atlassianותנאי השירות של 2, 1ראו בהרחבה על מדיניות הפרטיות  Cloud.
.לחצו כאןלהרחבת המידע על אבטחת המידע של הכלי 

https://help.trello.com/article/712-privacy#:~:text=Public%20Data%20vs%20Private%20Data%20in%20Trello&text=You%20have%20full%20control%20over,not%20show%20up%20in%20profiles.
https://www.atlassian.com/legal/privacy-policy
https://www.atlassian.com/legal/cloud-terms-of-service
https://secure-web.cisco.com/1OlU0hBJtIT-6vFhzVar5PbvfAdGHhKlNBE49dM2SE68cs0HBes6f18zy2fcVAWroxrbZZcLISKl7pI_nDIkhDH3G5sRwaJrR4tnUxR6W_WktvRkTHc0EzgGM7lguZCBTh5IN9NBX4SFMDDWuhNvrLL-kuJFNxg8gXoBq4FAjoeFBDLwAWJ59q0sWuJOVOkYyhUypmq6AsZftVF-k_X5sfoxvzB6D6ki6LWaqLzKDBD6u1UESWGfmxMTRCKxF6NlKetPUnl29b_Guwqe0ZkBGLuygE0s1ZpCfs3_XcPEeycBuALPpCsyWQJ3weSW_qViMSGlY7BXI2UIMvrWoyqi24jL7Xe_29MnVbMVG9UxcqDiOih3SQ4QcgXtFFVg2-MG1x7X-Q2GjOHKwuCrgKUR2k6YTTWbtV1VRacl779IrBlkJynx4-ZuaJboX3szSNoFtJTCoKzxAcH5bA90vYqGLABgj_eJbXgmg6-pVl70V3MhKsA0bvKUkiexktmySt3CoQqnLFk9Ezsq7H76_kScIRA/https%3A%2F%2Ftrello.com%2Ftrust


נוספותסוגיות ניהול המשימותאופני תקשורת ושיתוףתצוגותהיבטים טכניים

קיימת אפשרות •
SAP-אינטגרציה ל

והתממשקות  
 Powerלאפליקציות 

Apps , לרבותJira, 
Slack, Google 

Drive

תמיכה חלקית בשפה  •
העברית

מבוסס ענן•

, כולל גרסה חינמית•
10שמאפשרת לנהל עד 

עבודהלוחות בכל קבוצת 

היעדר יכולת יצירת תגים  •
למשימה ואינדיקציה לתלות 

המתקיימת בין משימות

ומשחקיתנראות מותאמת •

ללא  , תצוגת לוחות בלבד•
ק ליסט'תצוגת צ

חיווי באמצעות צבע על •
תאריך משימה קרב או  

-שחלף וחיווי לסטטוס תתי
משימות תחת אותה משימה

,  מובנהDashboardללא •
אך קיימות תצוגות ויזואליות  

כמות  : כגון)בסיסיות 
(משימות

פחות מותאם לפרויקטים  •
גדולים ולצוותי עבודה מרובים

,  ניהול משימות בלוח פרטי•
ציבורילוח צוותי או לוח 

משימות-לתתימשימה חלוקת •

אפשרות הגדרת משימה •
חוזרת  

-שינוי שיוך תתאפשרות •
אחרתמשימה למשימה 

הקצאת משימה שלא יכולת •
המשימהבמועד הקמת 

הגבלת גודל קבצים  •
, המצורפים למשימה

,  בהתאם לחבילת הכלי
לכל לוח של רשימות מספר 

משימות ומספר תצוגות  
במקבילהמוצגות 

ללא כלי מובנה לייבוא •
יש אפשרות להיעזר  )נתונים 

תומך (. בצד שלישי לייבוא
או  JSON-בייצוא נתונים ל

CSV .ללא תמיכה בייצוא ל-
Excel



Microsoft Planner
וחלוקת משימותצוות כלי לניהול וארגון של עבודת 

התמונות מוצגות להמחשה ויזואלית בלבד* 

Planner

:  רקע

 Microsoft Office 365-חלק מ •

מאפשר לנהל משימות אישיות או קבוצתיות ונועד להקל  •

ארגון והקצאת  , על חברי צוותים בגיבוש תכניות חדשות

ומעקב אחר משימות עבודה, פעילויות

אפליקציה אינטרנטית הנתמכת גם במובייל•

:שמירת נתונים ואבטחת מידע

 Microsoft Security and Compliance-להכלי כפוף 
Offering , תקנות אבטחת מידע גלובליות90העומדת במעל  ,

 GDPR ,ISO/IECביניהן , תעשייתיות ואזוריות, ממשלתיות
27001 ,ISO/IEC 27018IFRSואחרות



נוספותסוגיות ניהול המשימותאופני תקשורת ושיתוףתצוגותהיבטים טכניים

קיימת אפשרות •
SAP-אינטגרציה ל

אינטגרלי עם שילוב ו
Office 365אפליקציות 
Microsoft : כגון ניהול

,  Outlook-במשימות 
צירוף וצפייה בתיעוד 

-משימות על ידי קישור ל
SharePoint , דיון

'וכוTeams-בפרויקט ב

תמיכה חלקית בשפה  •
העברית

מבוסס ענן•

העדר יכולת תיוג עובדים •
ניתן לתייג  )בתוך המשימה 

(Teams-ב

מספר תווים מוגבל עבור •
הערות

יכולת צפייה בכל  העדר •
המשימות שהוקצו לצוות  

על פני תכניות מרובות  

משימות שהוקצו לחברי  תצוגת •
כך  , הצוות על כל הלוחות

שמתאפשר זיהוי קל של עומס  
העבודה

תעדוףצפייה בנתוני פילוח של •
התקדמותמשימות ומצב 

של Dashboardתצוגת •
חות המעידים על התקדמות  "דו

ברי הרחבה תוך  , המשימות
חות  "דו, Power BI-שימוש ב

משימות  , לפי סוגי פעילות
'לפי אחראים וכד, באיחור

המקל על , לוח שנה מובנה•
קביעת תאריכי יעד למשימה

העדר יכולת הגדרת משימה •
חוזרת

לכל  )משימה ציבורית הגדרת •
רק לחברי  )או פרטית( הארגון
(הצוות

יכולת הקצאת משימה לעובד •
המשימהשלא במועד הקמת 

ל על כל  "קבלת התראה בדוא•
הקצאת משימה או הוספה  

לשיחה

קלות שיתוף קבצים  •
ותיקיות או קישור  

למסמך

אט אינטגרלי  'צ•
אמת-בזמן

בייבוא וייצוא  תמיכה •
. Excel-ל/נתונים מ

,  במקרה של ייצוא
אפשרות להגדרת  

ייצוא למספר שדות  
מוגדרים מראש

Planner



JustDo
עבודהפגישות ושיטות , משימותכלי ניהול שיתופי עבור ניהול 

התמונות מוצגות להמחשה ויזואלית בלבד* 

:שמירת נתונים ואבטחת מידע

טופס בקשת דרישת נתונים, מדיניות הפרטיותראו . GDPRעומדים בתקינה של 
דף השתתפות , של האיחוד האירופאי והשוויצריהודעת מגן הפרטיות, (GDPRדרישת )

.מגן הפרטיות

:  רקע

,  פרויקט מרובה עובדים/ כלי לניהול משימות לארגון •

מבוסס על מבנה היררכי של סלי משימות

שנים3-נמצאים בשוק כ•

(iOS, Android)מבנה של עץ תמיכה מלאה במובייל •

https://secure-web.cisco.com/1ZpdHeXrTl0mlT9dJnkEXgvn7UTQY5LBFnT6J_lN_VUihHrvjRYj3jDE1QdoLIoety3BgDIclJFL4zgY_h2kU4hRclvKBL_Ezn4cK8nc4-VvNQZ-ISAwD42CtLHVgunNh2hl_WUknNogVPEIDumAV59s8-jZH2uiJEl5gHieadg--7LbK1kL76ow74CgNALbilqz-5HHb8B-rX0FtehycE-BE0VPx-9pwICkeDw7mvCVukn9AfYlmAB7VEPyFyRPH0uyE2hbPk1cXSzqU5TtEC5JPyMBnxGre8tdLZGjppr8lVaU3pcb7uDICr0wrtpKcmC73bsMpi_XdEploGqJY_otnzrQreVz-NIHi57WGd9YQwf-rEUzuvTZDpo-Q5-zuatv-FvE7P058LJZzu83OqgMqvoDCXF81Adp9-EG5WhkHru91yvfmRTsxry5bp5Fs9Ts2iI0ftn4pFYRBcFlxWMlxrRwWoTRzYlkJcbI44A15f1UMNbOsSahrlxJJ4FfYN56vLGc0E-8Slv1UWB02kQ/https%3A%2F%2Fjustdo.com%2Fprivacy-policy
https://secure-web.cisco.com/1bbm-CVp0eI8tFQItCn-xaIelo1-1WVRibnveozoJ94mc14XSkZ7K96yonC9i-qsC2-tre7vlX6_eC4A7nIT40jivTCcLatELW0MikLh-8Egi5eUc_XRX_K9Y2uhzgYRYUaPAgQkSpEahqOVN6EAuWrevJmefvcLJFKmNwdEwFG3WTPp77EbahzBECZwx63iOJbF250oqzhA7vXftJ2PR6msglDOtIVdMLI1jlnjSXDw1NfxWvSlvuU1-Mblvneue45Fshkj_O7EgmAWPRKKefVn8JTiv1OU8GpdRLQxnzKt5qLxhy6Cb5weWzjZz_uoSZnxf0dpuRMnhxr01BgyY4SfkGcNwCK4AGxPOWd9UQEaIrpCMuuxu3OW-QiX9UPpDb4D2lrt3h7EIm9TGz3x3rQ9K-ORb3N0OI8Or_DeSNbgZKphljhCrcea2o1JKGsp9CLZxyE_gyFcRYU05T6di6jcSvK4VcLYGDmYL-iRUKf1pj_Llpm4WKLCtjrESrLzK-nLIJ2Qg8I4u2NmSvNZIuA/https%3A%2F%2Fjustdo.com%2Fpackages%2Fjustdoinc_justdo-legal-docs%2Fdocs%2Fdata-subject-access-request.pdf
https://secure-web.cisco.com/1o8Eue5TB45DHy_--zfZ7KS50tFh-nanWaPjjt0P2i6U6RakI-vHdJbw7uEf3BXTys3WZxtnVtw6BWnO_hnyobNtECLUK5ykkjQyEDehjsURgK2Vc71PEv25zWnppqAbCSmTr1j_kHOM8puWKSUC1Wud7fwIaJ1E6L_zwTegvmT1y1dovEgLqAJaSi30Pfk3ib4XxlqrRHrDXG8G3gXaVdDK_UYHCn2R_nrPgacfYdAaMGw6CdX-GZBqZwGyGayMoi9WN9SZjAVkF7UMI0KFpPxPd8b7bs3nXJv0nEsveg0A-qm0UL630916GqCF2n_mscISlbjQzs-Yp8VcLwSr6F80CF3kzQki66iCW-zO3N7OZlx0i3WqxSm4w8mDzeY2_a9TdWnf6kqCg2peVGWatxMCO2bmZgNeA3WCcVRRj9fWLwA5XdTj-_NKBowaxGzr8O_-NnDXc_0SfrUAEdXVjfXKlIobypNxIp0OUv4UBdTe2oTNN182Rzh8CUZgmfvIegxtSWzLSr4eviZ9j_K3dHQ/https%3A%2F%2Fjustdo.com%2Fprivacy-shield-notice
https://secure-web.cisco.com/14ii9bC511-udOyURj53Wte16FpCcJKwmhPaj6SeQD85wsPrKok3SToxJNaKIL50mshjbC5TXCxmlDHrCGefs2PHJfCB8uQuy2zm0kT3Awx63g0VvvjNNH_iKntycJZFY04PG3xUYNAOt1cY6jyGYuoUGf6iTaUzIfAj6DmT-OaXFhdE_SrsgZjaYT6v-8nKftuJdXDelgx4ktBWTr1A23Ww7iWPBsWiGpduhWYlaAC0xwjKQX0KbkYsUvczRABNi93BcAHk0JPBF78xTiboHiXRcUxoogIQRM8yY1-BWBK680XRXJGaa0nGjYv2BGZ4xWZJBrdwo3SyPIS_XY3BURrCDP6YQRLVE7eRP11xfeeQBVLITERdokF_TUcagwG4xvhhs-aK4YofrWYB3OYRqb8xrM270zApqVyP6cSPazzQSlvuqLwhnZL_nMZxSstnLECKS38Z06kg9OZLX7sWhSinqmtYwajAgFUo9s705kGwh74jvC8wBJjU4nIoxWcEnmQ4ENAewu5V4u8GXehFrYw/https%3A%2F%2Fwww.privacyshield.gov%2Fparticipant%3Fid%3Da2zt00000004pbyAAA%26status%3DActive


נוספותסוגיות ניהול המשימותאופני תקשורת ושיתוףתצוגותהיבטים טכניים

APIכולל חיבור •
-המאפשר אינטגרציה ל

SAP  והתממשקות
:  כמו, למערכות נוספות

Outlook, Microsoft 
365, Excel, Jira

תמיכה חלקית בשפה  •
מוכנות לשקול  )העברית 

תרגום טקסט המערכת  
לעברית בהתאם לסיכום  

(הלקוחמול 

התקנה מקומית או בענן•

רים 'יכולת הוספת פיצ•
:  כמו למשל)משלימים 

,  ניהול זמינות עובדים
,  ניהול סיכומי פגישות בכלי

יכולת  , רכיב ניהול עומסים
גרירת משימות מיום ליום 

('וכו

יכולת הגדרת משימה •
חוזרת נמצאת בפיתוח

חדשים יחסית בשוק•

•Dashboard  ויזואלי
חות מובנים שהוגדרו "לדו

מראש ויכולת צפייה בפילוח 
שעות ועלויות שהוקצו  

למשימה

עיצוב פשוט•

מגוון תצוגות שונות  •
 Gantt,שנההכוללות לוח 

Kanban , משימות רשימת
Dashboards, אישית

ועוד

מתאים לארגונים בגדלים  •
גדוליםלרבות ארגונים , שונים

, משימות-חלוקת משימה לתתי•
הרמות ללא מגבלה למספר 

ק 'ניהול רשימות צואפשרות 
ליסט

ניהול הרשאות מובנית  מערכת •
לרמת המשימה

תיעוד של המשאבים אפשרות •
לניהול  , המוקדשים למשימה

מעקב ביצוע, תקציב, עומסים

ל או בנייד"קבלת התראות בדוא•

,  אט מובנית'מערכת צ•
ערוץ לכל משימה

בייבוא וייצוא  תמיכה •
Excel ,PDF-ל/נתונים מ

במקרה של . ל"ודוא
אפשרות בחירת , ייצוא

לייצואשדות 

משתמשים בחירת •
ספציפיים לשיתוף מידע  

-ומסמכים עד רמת תת
משימה



Jira
אליים'אגכלי ניהול פרויקטים שיתופי המשרת צוותים 

התמונות מוצגות להמחשה ויזואלית בלבד* 

:  רקע

לטובת תכנון  , כלי המיועד בעיקר לצוותי תוכנה•

ומעקב משימות הקשורות במערכות טכנולוגיות  

מתקדמות

תוך , sprints-וuser storiesמאפשר ליצור •

קביעת סדרי עדיפויות

מתאים במיוחד לניהול פרויקטים מרובי משתתפים•
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נציגי משתמשים 
שוניםבארגונים

בחירת הכלי התואם לצורך

נציגי ספקים של 
הכלים השונים

:קיום הפגישהמטרות 
על תכונות הכליהרחבה •
הכליהבנת מגבלות •
התרשמות מהפונקציונליות והוויזואליות של •

דמובאמצעות תצוגת הכלי 
כמו  , המתעוררותמתן מענה מקיף לשאלות •

כל משרדהספציפיים של גם לצרכים 
במידת הצורך, בחינת יכולת תמיכה טכנית•
למידה על לקוחות מרכזיים של הכלי והשגת  •

פרטי התקשרותם לטובת התרשמות

:קיום הפגישהמטרות 

רמת שביעות הרצון מהכליבחינת •
,  התרשמות מתכיפות השימוש הנהוגה בכלי•

לרבות תכיפות הבקרות לניהול המשימות
הישימה איתם  זיהוי אתגרים ודרך ההתמודדות •

יומית-ברמת היום
שלא בהכרח , הכליאיתור נקודות חולשה של •

יוצפו בפגישה עם הספק
הספקהבנת טיב התקשורת מול •
לעבודה עם הכלי" השטח"קבלת טיפים מ•



?איך זה נראה
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