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שלום רב,
אני שמח להציג בפניכם את המהדורה השנייה של הניוזלטר של פרקטיקת הטכנולוגיה ב.Deloitte-
כבר עשרות שנים שבינה מלאכותית מציתה את הדמיון האנושי ,אבל השנה אנו עדים לראשונה לניצני היישום הרחב של פתרונות טכנולוגיה
קוגניטיבית ובינה מלאכותית בעולמות העסקים .פתרונות המדף שקיימים כבר היום יכולים להקל ולייעל משמעותית תהליכים בארגונים ולאפשר
קבלת החלטות בצורה חדשנית ומודעת מאי פעם.
דוגמא בולטת מגיעה מעולמות ניהול הידע  -המעבר לפלטפורמות קוגניטיביות מאפשר לארגון לשלוף ידע בצורה יעילה יותר באמצעות חיפוש
חכם דרך אי מיילים ומסמכים ,ולהעמיד לרשות הארגון מידע חיוני לקבלת החלטות מושכלת ומועילה.
דוגמא נוספת היא שילוב טכנולוגיות קוגניטיביות ובינה מלאכותית במנגנון בקרה פנימית ורגולציה .מערכות  AIלומדות לזהות דפוסים חשודים
ולחשוף אפילו פושעים מתוחכמים ,בכך הן מקלות על ארגונים לזהות פעילות קרימינלית ולעמוד בדרישות הרגולטוריות מהם.
הטכנולוגיה כבר כאן ,והיא מבשילה במהירות .זה הזמן להתחיל לבחון את הפתרונות הקוגניטיביים בשוק ולבדוק אילו ערכים עסקיים חדשניים
הם יכולים לספק לארגון כמו גם להסתייע בהן לקבלת החלטות שלא היה בידו של הארגון לקבל קודם לכן.
אני מאחל לכם קריאה מהנה ומעוררת השראה,
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דבר המומחה על "טיסת הפלטפורמה" – המעבר ממערכת מבוזרת
לתפיסת פלטפורמה אחת.
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Inspiration
Meet Delaney
The Next Generation of Knowledge Management

Insights
?The Robots Are Ready. Are You
העניין סביב רובוטיקה והיישומים האפשריים של טכנולוגיות קוגניטיביות ובינה מלאכותית התעצם באופן ניכר בשנה
האחרונה .תהליכי אוטומציה רובוטיים ( )RPA – Robotic Processing Automationהם כבר טכנולוגיה מבוססת,
וחלוצי ההטמעה שלה בארגונים שעוסקים בשירותים משותפים ושירותים אדמיניסטרטיביים אחרים כבר נהנים
מיתרונות משמעותיים .מסקר חדש שערכה  Deloitteבקרב  400מנהלים ברחבי העולם ,עולה כי יש מודעות גבוהה
לערך הפוטנציאלי מרובוטיקה ,וכי ארגונים רבים בוחנים הזדמנויות ומפתחים מודלים מבוססי .RPA

Dispelling Five Myths About Cognitive Technology
בינה מלאכותית היא אחד מהנושאים המדוברים (והמסוקרים) ביותר בעולם העסקים כיום ,אולם השיח אודות
ההשלכות שלה לא תמיד תואמות את המציאות .המאמר מנתח  5מיתוסים שהשתרשו בשיח העסקי והציבורי על
בינה מלאכותית ,ובוחן אותם למול הפרקטיקות העסקיות ב 250 -ארגונים מובילים בארה"ב.

Following The Digital Thread
החוליות הדיגיטליות– תהליך שיכול לחולל מהפכה של ממש בעיצוב ,הייצור ושרשראות האספקה
כפי שאנחנו מכירים אותן .שמונת הפרקים של סדרה זו בוחנים את היישומים של החוליות הדיגיטלית
בארגונים – מעיצוב מוצר לייצור והפקה.

סיכוני סייבר אל מול הצרכן הסופי
יותר ויותר עסקים בוחרים למנף טכנולוגיות חדשות כדי לפתח מוצרים ושירותים ולעצב מחדש את חוויית הלקוח,
אך עם היכולות החדשות מגיעים גם סיכונים חדשים .יוזמות אנליטיקס ,אינטגרציה בענן ,מכשירים מחוברים
וטכנולוגיים ותשלומים דיגיטליים חושפים את החברה והלקוחות לאיומי סייבר חדשים – מגניבת זהות וקניין רוחני
ועד בטיחות מוצרים ומזון .במחקר שערכה  Deloitteזוהו שישה נושאים קריטיים לניהול סיכוני הסייבר של חברות
בעידן הדיגיטלי.

Israel Fintech Landscape Report
שוק הפינטק העולמי נמצא בשיאו ,וכדי להתחרות ביעילות מול בנקים וחברות פיננסיות מקומיות בשוק
העולמי ,על החברות הישראליות לפתח הצעות ערך ייחודיות וחדשניות ביותר -וכעת עומד בפניהן חלון
הזדמנויות משמעותי למכור את מוצריהן.

News
ממשיכים ברצף המצוינות!
גם השנה חברת המחקר  STKIערכה מחקר מקיף על שוק הIT -
המקומי ודירגה את  Deloitteכאחד הגופים המובילים בישראל בתחומי:
 £מערכות ליבה ארגוניות – ניהול אסטרטגית IT
 £מערכות ליבה ארגוניות – ליווי ויישום IT
 - Deloitte Digital £ייעוץ ואסטרטגיה של טרנספורמציה דיגיטלית
 £ניהול ידע
 £אנליטיקס -ייעוץ ואסטרטגיה בתחום הData -
 £ניהול סיכונים וממשל תאגידי

אנו שמחים להזמינכם לקורס בנושא  GDPRאשר יכין אתכם
למבחן הסמכה של  IAPPויועבר על ידי מומחינו לתחום הגנת
פרטיות והערכות ל ,GDPR-מDeloitte Netherlands-
ומ.Deloitte Israel-
הקורס יתקיים בתאריכים ה 30.4-2.5.18 -ומיועד למומחי פרטיות
או מי שמיועד לתפקיד .Data Protection Officers
להרשמה ופרטים נוספים לחצו כאן.
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