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...על זה עוד לא דיברו היום  
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Big Data Integrated 

IoT Augmented 

 



 מידע
 היסוד של העידן הנוכחי

 (הדלק)

 תבונות
 מניעות לפעולות המשנות

 את העסקים

 (הטייס)

 אנליטיקה 
 יוצרת מהמידע תבונות

 (המנוע)

 כלכלת האנליטירה מניעה את השינוי הדיגיטלי



 מידע
 הדלק של העידן הנוכחי

 מינוף הנתונים הארגוניים
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 הדלק של העידן הנוכחי

Manufacturing  

R&D  Procurement Raw Inventory Products Inventory Transport and  

logistics 

Customer 

 רגולציה

 מכונות בעיתיות
 א"אתגרי כ

 בעיות מזג אויר
 חומרי גלם בעייתיים  
 פורמולות בעייתיות   

 מכונות שפוסלות  



 הדלק של העידן הנוכחי

Indigo 



 אנליטיקה
 המנוע יוצר מהמידע תבונות

 החלטות נכונות בזמן הנכון



 המנוע יוצר מהמידע תבונה
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Process design and improvements
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Product quality management

'The Economist Intelligence Unit' July 2014 

Where BI & Analytics can make the difference 
The Economist  
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The Economist  

 לחסוך בעלויות  
 להקטין פחתים 

 להגיב מהר לצרכי השוק
 להיות יעילים  

 להקטין הוצאות

 להגדיל הכנסות

 להגדיל רווחיות

 להגדיל את שורת הרווח להגדיל את שורת הרווח





 תבונות
 מניעות לפעולות המשנות

 את העסקים

 העתיד אתמול



הצלחות= פעולות = תבונות   
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 חדשנות

Standard reports 

Ad hoc reports 

Query/drill down 

Alerts 

What happened? 

How many, how often, where? 

Where exactly is the problem? 

What actions are needed? 

Data Access & Reporting  

(Operational) 

Statistical analysis 

Forecasting/extrapolation 

Predictive Modeling 

Optimization 

Why is this happening? 

What if these trends continue? 

What will happen next? 

What’s the best that can happen? 

Analytics (Tactical & Strategic) 
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הצלחות= פעולות = תבונות   

 המנוע האסוציאטיבי

 Qlikשל 

+ 

המנוע 

 (ML)הקוגניטיבי 

+ 

מחשוב מודע הקשר בינה עסקית= התוצאה   

Qlik                   מבינה כיצד הקשרים בין הנתונים מסייעים למשתמש בקונטקסט המתוחקר

 והידע הזה מעובד במנוע הקוגניטיבי שמנגיש תחקור יעיל ואיכותי יותר

 ניסיון המשתמש

(אינטואיציה)  
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Insight Advisor 
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Data 

Preparation 
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Augmented  

Self-Service 



הצלחות= פעולות = תבונות   



 תודה
 

 :למידע נוסף ושיחת ייעוץ ניתן ליצור קשר עם אופיר אייזיק

 israel.com-ofir@qlikview: כתובת מייל

 054-4647980|  03-9702116: מספרי טלפון
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