
ניהול הידע בארגון באמצעות אפליקציה לתקשורת 
פנים ארגונית

אלון רפאל
alonr@connecteam.com

054-4756321
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מחברים את העובדים הלא-מחוברים, אל הארגון. 

חסכון בזמן
 ומשאבים

חסכון בעלויות תפעול, 
הדרכה, רגולציה

 והפצת מידע

מערכת עצמאית וקלה 
להטמעה והפצה

No IT Needed



לקוחותינו מתאפיינים:
עובדים לא נגישים למחשב•
פיזור גאוגרפי•
תחלופה גבוהה•

אפליקציה לתקשורת פנים ארגונית לכל עובדי הארגון באמצעות תקשורת מיידית, 
הדרכות, רווחה, ניהול תהליכי עבודה והנגשת מידע בממשק קל לשימוש

פעילים 4 שנים•
120,000 משתמשים•
ורטיקלים: ריטייל, תעשייה, •

בריאות, שירותים



גישה מהירה וללא סיסמא מכל מקום ובכל זמן
העברת מסרים באופן סלקטיבי לפי קבוצות

קבלת עדכונים בזמן אמת
גישה למידע ומסמכים דיגיטליים

צמצום תהליכים ידניים ועבודת ניירת
מערכת ניהול מתקדמת מאפשרת לארגון לקבל החלטות מבוססות מידע

קשר ישיר וקל עם בעלי תפקידים ועובדים אחרים

אפליקציה פנים ארגונית



הפתרון שלנו

צ׳קליסטים קרא וחתום טפסים

עדכונים צ׳ט ופוסטים ספר טלפונים

הדרכה סקרים ומשובים מרכזי ידע

ועוד הרבה יותר…

תקשורת

תפעול

Engagement-הדרכה ו
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אם מרבית העובדים שלכם אינם יושבים במשרד ונגישים למחשב כל היום,
אז הבעיות הארגוניות הבאות לא יפתיעו אתכם:

הבעיות
שאנו
עוזרים
לפתור

תקשורת בסיסית היא מטלה קשה ליישום ומסתמכת בעיקרה על שיחות טלפון, הודעות סמס, קבוצות וואטסאפ ו-•
אימייל שלא נגיש למרבית העובדים

פעולות ומשימות יום-יומיות עדיין מתבצעות בדרכים מיושנות, כמו לוחות מודעות, קבצי אקסל, עט ונייר וכו׳•
הנגשת מידע עדכני לעובדים בכל זמן נשמע כמו מטלה בלתי אפשרית להשגה שצורכת יותר מדי זמן ומשאבים•
קבלת פידבק באופן שוטף מכלל העובדים בארגון זו מטלה קשה לביצוע שהתוצאה שלה היא פגיעה ישירה •

במחוברות הארגונית, אם זו בכלל קיימת בארגון
מנהלים בכל הרמות מבזבזים יותר מדי זמן באיסוף סטטוס ביצוע מהעובדים וקבלת אישורי ביצוע מצד העובדים•
מידע חשוב לעובדים שצריך תמיד להיות זמין כמו שאלות נפוצות ונהלים פנימיים לא מרוכז במקום אחד, אינו •

מאופיין בגישה קלה ומהירה, ולרוב גם לא עדכני
קשה להוציא לפועל מיזמים ורעיונות שמגיעים ממחלקות שונות בארגון, כמו חיבור מחלקת השיווק עם אנשי •

המכירות או הצורך לקבל מידע מעובד חדש
לחבר את העובדים/ להחזיק אותם יותר בארגון/ להכניס אותם מהר יותר לארגון•

כתוצאה, החברה שלכם מבזבזת יותר מדי זמן, כסף ומשאבים על הנסיונות לפתור את אותם 

אתגרים יום-יומיים



כל אנשי הקשר במקום אחד, מעודכנים תמיד 
צ‘אט פרטי או בקבוצות עם צ‘אנלים מקצועיים 

ספר טלפונים & צ‘אט ארגוני

הודעות ל ”קבוצות חכמות“ וסטטיסטיקה מלאה לצפייה/ביצוע
שיתוף הודעת חברתיות עם אפשרות תגובה ולייק

עדכוני חברה, ניוזלטר, ימי הולדת, עובדים מצטיינים, מנת היום, 
חדשות ואירועים

יעדים יומיים, משימות תפעוליות

עדכונים

איסוף מידע מיידי ואיכותי מעובדים באמצעות סקרים 
 ותיבות פנייה 

ניהול יוזמות ורעיונות של עובדים
ספריות מסמכים, נהלים ומידע ארגוני

push התראות

סקרים & תיבת פניות

תקשורת פנים ארגונית



תקשורת פנים ארגונית

שיפור ביצועים
יצירת יתרון תחרותי

עידוד חדשנות



הדרכות עובדים וניהול מלא של סטטוס התקדמות / דוחות ביצוע
הדרכות עובדים בפורמטים שונים - pdf, סרטונים, לומדות, 

סטוריליין, מצגות וטקסט
מבחני ידע לעובדים

סקרים כללים ומשובים לאחר הדרכה
הדרכה לעובדים חדשים,רגולציות, הדרכות מקצועיות ורענונים

הדרכות וקורסים

ניהול ידע בארגון

כל הידע הארגוני זמין בכל מקום ותמיד מעודכן 
נהלים, קטלוגים ושאלות ותשובות

רגולציה

קרא וחתום ואישור ביצוע עד אחרון העובדים
ארכיון הדרכות ואישור ביצוע

הדרכות ופיתוח עובדים



שיתוף הטבות העובד במקום אחד
בחירת מתנת חג

עובדים מצטיינים
חבר מביא חבר

משרות פתוחות בארגון
ימי הולדת 

רווחה וחיבור העובד 
לארגון



טפסים דיגיטליים וצ‘קליסטים המכילים תמונות חתימה 
ומיקום GPS לפי דרישה

המרה של תהליכי OFF line לדיגיטליים עם בקרה מלאה 
והיסטוריה.

סטטוס ביצוע ואישורים עד רמת העובד 
משאבי אנוש - קליטת עובד חדש, עדכון פרטים אישיים, 
הזמנת מדים, קרא וחתום, בקשת חופשה, בקשת החזר 

הוצאות ועוד
תפעול- צקליסט פתיחת חנות, דיווח מפגעי בטיחות, 

קריאות שירות, הזמנת ציוד, טופס סיכום ביקור סניפים

תהליכים דיגיטליים



סידור עבודה

יומן עבודה 

פרויקטים, משמרות או משימות
תכנון לפי אילוצים

הפצה מהירה למשתמשים
אישורי ביצוע

שימוש בתבניות חוזרות



ניהול משימות

הפצת משימות למשתמשים ”שגר ושכח“
סטטוס התקדמות

תתי משימות ותיוגים
”דשבורד“ ברמת מנהל המשימה

push התראות



תחושת שייכות - ”רואים אותי“
תשומת לב!

מקום להתבטא
מעודד לקיחת אחריות
חוויה דיגיטלית מלאה

מחוברות עובדים



“אפליקציית SodaApp מאפשרת לנו להגיע לכל 
העובדים! 

באמצעותה ניהלנו את הליך שדרוג הסלולארים 
בחברה ואפשרנו לעובדים לחתום על הטפסים ישירות 
באפליקציה - ירוק וחסכוני יותר. כל משובי ההדרכה 

בחברה מועברים באפליקציה וכן טופסי בקשות 
 API חופשה והיעדרות, דיווחי בטיחות, ממשקי

למשיכת נתונים למערכות פנים-ארגוניות ועוד הרבה. 
התועלת של האפליקציה ניכרת בהמון תחומים 

בארגון, והיא הקלה משמעותית על תהליכים שהיו 
בעבר מסורבלים ומועדים לטעויות. 

תודה קונקטים!״

לירן יצחק
מנהל פרויקטים ומערכות מידע, 

סודה סטרים

״רשת ישרוטל היא מעסיק גדול מאוד עם למעלה 
מ-5,000 עובדים במלונות בכל רחבי הארץ.

אפליקציית Isroteam מהווה עבורנו כלי מצוין 
לתקשורת פנים ארגונית לצורכי העברת מידע במינימום 
זמן ולמקסימום עובדים. האפליקציה משמשת את כלל 

עובדי הארגון להעברת מסרים דו-כיווניים, רישום 
לאירועים, ביצוע סקרים, שיתוף בתמונות, סרטונים 
ועוד. העובדים יכולים למצוא את כל המידע הבסיסי 

הנחוץ להם ויכול לשרת ולשמש אותם בכל עת. חשוב לי 
להודות לחברת Connecteam על שיתוף פעולה מצוין. 

במהלך השנה וחצי האחרונות הובלתם, שיפרתם 
ושדרגתם תהליכים בתוך האפליקציה בהתאם לצרכים 
שעלו מהשטח, תוך הפגנת מחויבות להצלחת הטמעת 
האפליקציה בארגון ובאדיבות רבה. אני מעריכה זאת 

מאוד! ”

שרון הלפנבאום
 מנהלת הדרכה ופיתוח ארגוני

רשת ישרוטל

״נהגי האוטובוסים מתוקף עיסוקם, נוכחים מדי יום 
בשטח וממעטים לפגוש את שדרת המנהלים ואת מערך 

התפעול. משכך, ישנו קושי גדול בהעברת מסרים 
ועדכונים שוטפים הכרחיים לעבודה מצד אחד ותקשורת 

פנים ארגונית, שיתוף באירועים וכדומה, מצד שני. 
האתגר מולו ניצבנו היה מורכב, פריסה 

גאוגרפית רחבה וחוסר נגישות של נהגים לאמצעי 
תקשורת ומחשבים הובילו אותנו למסקנה, שהדרך 

הטובה ביותר להגיע אל הנהג היא באמצעות מכשיר 
הסלולר שקיים היום אצל כל אדם בכיס. כאשר בחנו 

את החלופות הקיימות, היה ברור לנו שאפליקציה פנים 
ארגונית עם Connecteam היא הפתרון הנכון. בעבודה 

משותפת ומקצועית, השקנו בטווח קצר יחסית את 
אפליקציית העובדים AFIK-in  המשמשת היום 

פלטפורמה מצוינת לתקשורת פנים ארגונית, העברת 
מסרים ועדכונים, רישום לאירועים, בחירת מתנות 

ועוד.”

יוחאי שינברג
 מנהל פרויקטים, אגף מש״א 

אפיקים שירותי תחבורה ציבורית

 facebook.com/connecteamIsrael :להמלצות נוספות

http://facebook.com/connecteamIsrael


connecteam.co.il054-4756321alonr@connecteam.com

תודה רבה!

רפאלאלון 

http://connecteam.co.il


18

אתגרים בתקשורת פנים ארגונית

איך מחברים את אחרון העובדים?•
•?engagement /מה מייצר מחוברות
מה נכון לתקשר באמצעים דיגיטליים?•
מדוע תהליכים שהיו נכונים ב- “אוף ליין“ לא •

?mobile מתאימים ל
מי אחראי להטמעת השינוי בארגון?•
איך מצליחים להטמיע את השינוי לאורך זמן?•

אירוע מכונן ברמת הארגון•
חוזה אמון•



זמן תגובה לפנייה•
קשב מוגבל•
מאבדים עניין מהר•
תוכן ממוקד משתמש•
מינון ותמהיל התוכן•
הפרדה בין חיים אישיים לעבודה (לא •

כשזה קשור לטכנולוגיה)

”חוקי הפורמט“ השתנו



איתור צרכים בארגון ואפיון האפליקציה שלכם1.

הדרכת מנהלי מערכת ובניית אפליקציה2.

היערכות להשקה וביצוע פיילוט3.

השקה לכלל העובדים4.

בכל אחד מהשלבים האלה אנחנו מספקים:
דוגמאות מארגונים אחרים לכל שלב באמצעות •

שיתוף best practices בראייה מגזרית
תובנות והמלצות להתנהלות מול עובדים במובייל•
המלצות של ”עשה ואל תעשה“•
מתודולוגיית הטמעה מוכחת•
המלצות לרתימה של מנהלים ועובדים•

מה התהליך?



ממוקדים רק בהטמעה מוצלחת של תקשורת פנים ארגונית, 4 שנים.•
נושמים, חיים ומבינים מחוברות ארגונית.•
חוויית עובד נכונה ומוצלחת במובייל.•
נסיון מול אלפי ארגונים בעולם במגוון מגזרים.•
ליווי צמוד מרגע ההחלטה.•
מרכז עזרה וצ‘אט בעברית 24/7.•
לקוחות מרוצים - דברו איתם.•
שירות ולא מוצר.•
מובילים בתקשורת פנים בישראל (מספר 1)!•

למה אנחנו?

https://intercom.help/connecteam-il
https://connecteam.co.il/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/

