
LMS איך בוחרים
ויוצאים מזה בחיים



מתפקסים על vendor׳ים 

על הרחבה
What the     we want from our LMS

איך עושים             PRE פנים ארגוני

 Must Have תשתיות לענן

There is no    in RFP

אורזים doggie bag לדרך



עופר קניג

אבי לוי

מנהל פרויקטי למידה דיגיטלית בכללית

מנהל פרויקטי למידה דיגיטלית בפועלים



זה מעצבן?! 
אני אגיד לך מה מעצבן!

חיסון לקורונה כבר פיתחו,

אבל עדיין שואלים אותך

למה ענן?! 



זה מעצבן?! 
אני אגיד לך מה מעצבן!

חשבת פרויקט קטן,

פתאום מלבישים לך עליו

את כל התשתיות. 



we want from our LMS



ניהול תהליכי למידה
קטלוג תכנים 

כשירויות, הכשרות ומסלולי התפתחות
רישום לאירועי הלמידה (פיזי, דיגיטלי)

אוצורות ידע 
 



דיווח הערכה ומדידה
מעקב ודיווח ביצוע הלומדים 

הערכת אפקטיביות תהליכי הלמידה
ניהול מבוסס נתונים 

 



הנגשה וחווית למידה
הנגשת תכני למידה 
מנגנוני המלצות תוכן

למידה חברתית
 



איך עושים             PRE פנים ארגוני





A  V I S I O N  W I T H O U T  A  S T R A T E G Y  R E M A I N S  A N  I L L U S I O N

DR.EVIL





 Must Have תשתיות בדרך לענן



ניהול זהויות
(IDP) בענן



שירות מניעת
דלף מידע

(DLP)



ניטורים ובקרות
אבטחת מידע  



ממשק העברת
נותנים לענן 

תוכן, פרטי עובדים ושיוך ארגוני



מערכת לגלישה
באינטרנט



מתפקסים על vendor׳ים



התמקדו בתהליך אחד שכיח שמייצג אתפגישות דמו
צרכי הלמידה העכשיוויים שלכם

ובתהליך אחד חדש אותו אתם שואפים
ליישם באמצעות המערכת



תיפגשו עם המתחרים וארגונים דומים לכםבאנצ'מרק
ותבינו מה החוזקות והחולשות של כל

מערכת ומה היו השיקולים שלהם בבחירה



חברו הטוב
ביותר של

האדם הוא
היועץ 

08

חכם סיני אמר...



There is no     in RFP



יצרן ספק והפרויקט

10



פונקציונאליות 



מסחרי

10





אורזים doggie bag לדרך



צעדים ראשונים טכנולוגיות ענן בשירות הלמידה 

IT -מילון מונחים שיעזור לכם להבין את אנשי ה

LMS Functional Requirements 

RFP Template



מקווים
שתבחרו נכון

תודה על ההקשבה


