 10.39מטריצת תפקידים והרשאות
תרגם ותמצת :איציק סיון -מתוך BABOK

 10.39.1מטרה
מטריצת תפקידים והרשאות משמשת כדי להבטיח כיסוי של פעילויות על ידי מתן אחריות ,זיהוי
תפקידים ,גילוי תפקידים חסרים ,וכדי לתקשר תוצאות של שינוי מתוכנן.

 10.39.2תיאור
הקצאת תפקידים והרשאות כרוכה בזיהוי תפקידים ,קישורם לכלל הפעילויות הכרוכות בשימוש
בפתרון ,ולאחר מכן קביעת הרשאות מתאימות למבצעי הפעילויות.
תפקיד הוא תווית עבור קבוצה של אנשים אשר חולקים פונקציות משותפות
כל פונקציה מתוארת כפעילות אחת או יותר .פעילות בודדת יכולה להיות
משויכת לתפקיד אחד או יותר על ידי הגורמים המוסמכים.
להלן מבנה כללי למטריצת תפקידים והרשאות לשימוש במערכת תוכנה

להלן דוגמא ספציפית:

 10.39.3אלמנטים
 .1זיהוי תפקידים
כדי לזהות תפקידים עבור בעלי עניין פנימיים או חיצוניים ,ה  BAצריך לבצע:
• בחינה של מודלים ארגוניים ,תיאורי משימות ,הוראות הפעלה ,ומדריכים למשתמש של
המערכת
• מפגשים עם בעלי עניין על מנת לחשוף תפקידים נוספים.
באמצעות סקירה זו ודיון ,ה  BAיכול לזהות מצבים בהם
אנשים עם תואר זהה בעבודה עשויים להיות בעלי תפקידים שונים ,וכי אנשים
עם תוארים שונים עשויות להיות בעלי אותם תפקידים.
בעת זיהוי התפקידים ,ה  BAמחפשים פונקציות שכיחות
שבוצעו על ידי אנשים בעלי צרכים דומים.

 .2זיהוי פעילויות
 BAמשתמשים לעתים קרובות בפירוק פונקציונלי כדי לפרק פונקציות לתת חלקים,
וכן במידול תהליכים כדי להבין טוב יותר את זרימת העבודה
וחלוקת המשימות בין המשתמשים.
על ידי ביצוע טכניקות אלה BA ,יכול להבטיח שכל הפונקציות
מטופלות ופעילויותיהן מזוהות בין תרחישים שונים.
לעתים נדרשת רזולציה יותר עדינה של הרשאות לפעילויות מסוימות ברמה של
(Create, Read, Update, and Delete) :CRUD
 .3זיהוי רשויות
ה  BAחייב לזהות מי קובע בארגון את רמת ההרשאה הנדרשת לבעלי התפקידים השונים

 10.39.4שיקולי שימוש
 .1חוזקות

• מספק בדיקות ואיזונים פרוצדורליים ,כמו גם אבטחת מידע ,על ידי הגבלת אנשים לבצע
פעולות מסוימות.
• מקדם הבנה משופרת בתהליכים
• מספק תיעוד מסודר לתפקידים והרשאות
 .2מגבלות
ירידה לפירוט רב מידי עלולה לצרוך זמן רב ולהיות בעלת ערך נמוך
לעומת זאת ,פירוט מינימליסטי עשוי לפספס פעילויות ותפקידים

