שאלות על הדוכנים

 )1מהן היכולות המרכזיות המרכיבות את דלויט דיגיטל?
 .aביקורת וניתוח סיכונים
 .bתכנון ,אפיון ,עיצוב ויישום
 .cתכנון ויישום
 .dשיווק
 .eאף אחת מהתשובות אינה נכונה
 )2מתי יש להיעזר בשירותי ? vendor assist
 .aכאשר יש רוכש פוטנציאלי
 .bכאשר מתחילה בדיקת הנאותות מצד הרוכש
 .cעם חתימת החברה על מזכר הבנות עם רוכש פוטנציאלי
 .dבטרם החברה מתחילה להפיץ מידע אודותיה
?Who would be a potential Cross-Border Strategic M&A Costumer )3
A consumer goods company looking to expand production capacity .a
through an international acquisition
An industrial manufacturer developing its international activity .b
A Manufacturer of F&B ingredientslooking to pursue a strategic .c
penetration into the beverage system through an acquisition
All of the above .d
 )4מהו היתרון אותו מייצרת פלטפורמת ? PCI
 .aזולה וזמינה
 .bשליחת מסרונים "בדחיפה" ( )Pushללקוח
 .cהזמנת מוצרים מותאמים ללקוח (בהתאם לזיהוי התנהגות לקוח) באמצעות
אפליקציה
 .dהפקת תובנות המייצרות ערך מול לקוחות הקצה
 )5אילו ממשפטים הבאים לא מהווים רמז לכך שהחברה זקוקה לשירותי ייעוץ אסטרטגי?
 Google .aמציעה במדינות אחרות פתרון דומה לשלנו  -אבל בחינם
 .bאני מרגיש שעלינו לעבור למבנה הוצאות רזה יותר אבל לא יודע איך לעשות זאת
 .cהבורד לוחץ עלי להכפיל את ההכנסות שלי בחמש השנים הקרובות
 .dכל השחקנים בשוק הזה חווים האטה בצמיחה אין מה לעשות ,זאת פשוט תקופה
כזאת
 )6אילו מהבאים איננו יעד לבחינת אפקטיביות ניהול ידע בארגון?
 .aהגדלת מכירות צולבות
 .bכניסות מרובות לפורטל
 .cקיצור זמן הכשרת עובד חדש
 .dהגדלת אפקטיביות תפעולית וקיצור זמני ביצוע
 )7בחר/י את התשובה הנכונה ביותר :מיהם קהלי היעד הפנימיים של הפתרון?
 .aהנהלה בכירה ,מנהלי דרג ביניים טכנולוגי ,דרגי שטח טכנולוגיים
 .bמחלקת אבטחה פיזית ,מחלקת ניהול סיכונים ,כוח אדם
 .cמבקר הפנים ,מנהל הכספים ,דירקטוריון
 .dדוברות ויח"צ ,שיווק ,שירות לקוחות

 )8לאלו סוגי חברות השירות מתאים ביותר ?
 .aטכנולוגיה ,ציוד רפואי ,מכונות
 .bתעשייה ,מוצרי צריכה ,טכנולוגיה
 .cקמעונאות ,נדלן  ,תעשייה
 .dבנקים ,ביטוח ,מגזר ציבורי
 )9מה זה רובוטיקס?
 .aתכנה שיודעת לבצע פעולות על גבי המחשב בצורה אוטומטית כתחליף לביצוען
הידני על ידי בני אדם
 .bחומרה פיזית שהולכת ומדברת
 .cבינה מלאכותית או תכנה לזיהוי קול
 .dאף תשובה לא נכונה
 )10מה אחוז המכירות הצולבות שהעבירה חטיבת הביקורת לחטיבות האחרות מתוך סך
המכירות הצולבות של הפירמה?
22% .a
53% .b
7% .c
41% .d
 )11מע"מ בשיעור אפס חל על:
 .aמכירת מקרקעין לתושב חוץ
 .bמתן שירות לתושב חוץ ,בכפוף לחריגים
 .cקבלת שירות מתושב חוץ
 )12מתי על חברה להשתמש במנגנון מחירי העברה?
 .aבכל עסקה אשר היא מבצעת
 .bבכל עסקה אשר מתבצעת עם צד קשור
 .cבכל עסקה בינלאומית עם צד קשור
 )13לאיזו תקופה מונפקת ויזה מומחה:
 .aשנה
 .bשנתיים
 3 .cשנים

