
 

 ניתוח יכולת עסקית  10.6

 

 מטרה   10.6.1 

 
תכנון על ידי יצירת הבנה משותפת של התוצאות, זיהוי תכולה ולניתוח יכולת עסקית מספק מסגרת ל

 .סדרי עדיפויותלעם האסטרטגיה, וכן מתן טווח ומסנן  ההלימה
 
 

 תיאור   10.6.2

 
מסוגל לעשות. יכולות עסקיות מתארות  ,ניתוח יכולת עסקית מתאר מה הארגון, או חלק של הארגון

 . יעדמשהו שעוזר להשיג מטרה עסקית או שנות את היכולת של הארגון לפעול או ל
ספציפיים לזהות פערי ביצועים  בהם על מנת יכולות ניתן להעריך עבור ביצועים וסיכונים הקשורים

 ותעדוף השקעות. 
מוצרים רבים הם ניסיון לשפר את הביצועים של יכולת עסקית קיימת או כדי לספק למאמצי פיתוח 

 צריכות, היכולות הנדרשות על ידי הארגון דומות ממשיך לבצע פונקציותארגון . כל עוד החדשיכולת 
 .גם אם שיטת הביצוע של יכולות אלה עוברת שינוי משמעותי - ותלהישאר קבוע

 
 

 אלמנטים  10.6.3

 
  יכולות. 1  
 
 או תוצאה של הביצועים או השינוי, לא איך הביצועים או את המטרה מתארותיכולות  

בבעלות  היא, גם אם תויכולמפת ההטרנספורמציה מבוצעת. כל יכולת נמצאה רק פעם אחת על 
 יחידות עסקיות מרובות

 
 ביכולותשימוש  . 2
 
מניעת עלות,  יכולות משפיעות על ערך באמצעות הגדלת ההכנסות או הגנה עליהן, הפחתת או 

 החברה לעתיד. לא לכל היכולות יש אותה רמה של ערך. יש פור השירות, השגת תאימות או מיקוםשי
 .מפורש בהערכת יכולתלכלים שונים שניתן להשתמש בהם כדי להפוך את הערך 

 
 
   ציפיות ביצועים . 3
 

 ניתן להעריך יכולות כדי לזהות ציפיות ביצועים מפורשות.
 . עים ספציפייםפער ביצוניתן לזהות שיפור, לצורך ת ויכולמתמקדים על  כאשר 

והביצועים הרצויים, בהתחשב באסטרטגיה  הנוכחיים הביצועיםפער הביצוע הוא ההפרש בין 
  .העסקית

 
  מודל הסיכון. 4
 
סיכונים אלה נופלים  .יכולת, או חוסר ביצועים הסיכונים הם בביצוע של -יכולות לבד אין סיכונים ל

 תלקטגוריות העסקיות הרגילו
 יסיכון עסק  •
 יסיכון טכנולוג  •
 יסיכון ארגונ  •
 .סיכון שוק  •



 
 תכנון אסטרטגי. 5
 

  ותשל הארגון יכול העתידי והמצב  הנוכחיהמצב יכולות עסקיות עבור 
 .שלוהאסטרטגיה  היכן הארגון צריך ללכת על מנת להשיג את ללקבוע 

 
 הערכת יכולת עסקית יכולה ליצור סדרה של המלצות

 ת לפתרונות. מידע זה מהווה את הבסיס למפת דרכים של מוצראו הצעו
 ומשמשת כמדריך לתכנון השחרור.

 קיום ושמירה על  הבהקמ להציג ערך לארגון ותמיכה  כותצרי ברמה האסטרטגית, יכולות 
 .יתרון תחרותי

 
 

  מפות יכולת 6.
 

 ניתוח היכולת.בתצוגה גרפית של גורמים המעורבים  תספקמת יכולת מפ
 היה חלק מרשת יכולות גדולה יותרימפת יכולת ש של  הדוגמאות הבאות מראות רכיב אחד 

 ת היכולות. אין תקן סטנדרטי עבור סימון מפ
הן  הראשונות שתי התמונותת. וראות שתי שיטות שונות ליצירת מפת יכולהבאות מ תמונותה

 .הדוגמה הראשונה והתמונה השלישית היא הדוגמה השנייה
 

 

 



 



 

 

 שיקולי שימוש 10.6.4

 

 

 יםחוזק  .1
 
 מספק ביטוי משותף של תוצאות, אסטרטגיה וביצועים, אשר• 

 ובהלימה לאסטרטגיה הארגוניתליצור יוזמות ממוקדות מאוד  מסייעים
 יוזמות עסקיות על פני מספר היבטים של הארגון. לבצע הלימה שלמסייע • 
 שירותים. או רכת יכולתו של הארגון להציע מוצרים חדשיםשימושי בעת הע• 
 
 מגבלות .2
 
 מודל זה. באמצעותארגון להסכים לשתף פעולה מהדורש • 
 המטרות של אתכאשר נוצר באופן חד צדדי או בחלל ריק הוא נכשל לספק • 

 והבנה משותפת. הלימה
 תוהיכולמודל נדרש שיתוף פעולה רחב ופונקציונאלי בהגדרת • 
 מסגרת הערך.ו

 

 


