מרכז ההדרכה בפורטל הארגוני שלך
ענת דינר-ליקח ,יועצת בכירה לניהול ידע ,חברת BYON
השקעה ללא תוצאה?
בשנים האחרונות הולכת וגדלה ההכרה בערך הרב הטמון בפיתוח הדרכה למנהלים ועובדים לטובת
שימור ידע ,שיפור האפקטיביות וחיזוק היתרון היחסי של הארגון .בנוסף ,ארגונים היום מבינים כי במקביל
למסגרות הדרכה רשמיות ומרוכזות יש לאפשר ולעודד גם למידה עצמאית של העובדים ,הן מחומרי
הדרכה קיימים והן האחד מהשני .בהתאמה ,במרבית הארגונים ,גדלה ההשקעה בתחום ההדרכה בכלל
ובכלים לעידוד למידה עצמאית בפרט :מוקמות יחידות פיתוח הדרכה ,נוצרים ונאגרים חומרי הדרכה,
נבנות תכניות הכשרה לעובדים חדשים ,נערכים קורסים בתחומים שונים ,מתקיימים מפגשי למידה ,וכן
הלאה.
עם זאת ,תקשור הפעילות בתחום ההדרכה והטמעת השיתוף והשימוש במשאבי ההדרכה הפנים-
ארגוניים לעיתים אינם מספקים או אינם מביאים לתוצאות הרצויות גם בהשקעה מרובה .הדבר מביא
למצבים לא רצויים ,כגון:


במקום להשתמש בחומרי הדרכה קיימים ,עובדים ומנהלים יוצרים חומרי הדרכה חדשים ,או ,גרוע
מכך ,ממשיכים לעבוד ללא ההכשרה הנדרשת



עובדים נרשמים לקורסים חיצוניים יקרים גם כאשר קיים קורס פנימי בנושא ,המותאם לצרכי
הארגון



קיימים צרכים הדרכתיים ביחידות שונות בארגון אשר אינם מוצפים לגורמי פיתוח ההדרכה ,ואז
אינם מקבלים מענה או מקבלים מענה מקומי שאינו מתוקשר לשאר יחידות הארגון



בהדרכות לעובדים חדשים כל מנהל "ממציא את הגלגל" ובונה הדרכה אשר מצד אחד אינה
בהכרח תואמת את הסטנדרטים הארגוניים או מכילה את כל התכנים הנדרשים ,ומצד שני דורשת
השקעה רבה שניתן לחסוך לפחות את חלקה

איך ניתן למנוע מצבים אלה?
פשוט וקל – השתמש בפורטל!
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בארגונים בהם קיים פורטל ארגוני ,ניתן וכדאי למנף אותו לניהול ההדרכה על כל היבטיה ,דבר אשר יכול
לשפר מחד את נגישות ושיתוף הפתרונות ותכני ההדרכה הקיימים בארגון עבור העובדים ומאידך את
הטמעת הפורטל עצמו.
חברת  BYON IT Solutionsבנתה והטמיעה את הפורטל הארגוני של ארגון גלובאלי גדול ,ובמסגרתו
שילבה "מרכז הדרכה" חדשני ,הנותן פתרון הן לגורמי ההדרכה והן לעובדים ולמנהלים ,הלוקחים חלק הן
כמדריכים והן כמודרכים .מרכז ההדרכה מכיל:


מאגר חומרי הדרכה – מצגות ,לומדות ומסמכים נוספים.
החומרים מאורגנים לפי נושא ותת-נושא לטובת התמצאות קלה ,ובנוסף קיימת יכולת חיפוש
במאגר .משולבים במאגר חומרים בהם משתמשים בקורסים וכן חומרים ללימוד עצמי.
בכל מחלקה מוגדרים אחראי-תוכן ,אשר תפקידם למפות ,לטייב ולהעלות תכני הדרכה למאגר
לטובת שיתוף עם כל הגורמים הרלוונטיים.
המאגר מכיל תיקייה מוגבלת ,המורשית לאנשי ההדרכה בלבד ,המכילה משובים וציוני משתתפים
מקורסים ,חומרי הדרכה מרוכזים אשר נמצאים בתהליך בנייה ועוד.



קורסים – רשימת הקורסים הפנימיים המועברים בארגון והקורסים החיצוניים המוצעים לעובדים
הרלוונטיים.
הרשימה מכילה פירוט לגבי תכני הקורס ,אוכלוסיית היעד ,תנאי קדם ,המועדים המתוכננים
הקרובים ,ועוד.



מערכת הרשמה לקורסים – באמצעות לחיצה על כפתור ,יכול כל עובד לבקש להירשם לקורס
מסוים .הבקשה מועברת לאישור המנהל הישיר שלו ,ועם אישורו היא עוברת לגורמי ההדרכה.
כך ,גורמי ההדרכה יכולים לראות את הביקוש הקיים לקורס לטובת החלטה על פתיחת מחזור
חדש של קורס קיים או על פיתוח קורס פנימי חדש (במקום קורס חיצוני יקר יותר) ,וכן לטפל
בפניות באופן נוח.



הצעות ייעול – במידה וקיים צורך הדרכתי שאינו מקבל מענה במסגרת החומרים או הקורסים
הקיימים ,כל עובד יכול לשלוח בקשה או הצעת ייעול לגורמי ההדרכה ,מה שמקל על ה"חיבור
לשטח" .גורמי ההדרכה ,מצדם ,יכולים להחליט כי הנושא יטופל באופן מרוכז או להעביר את
הפנייה למחלקה הרלוונטית.



תשתית להכשרת עובדים חדשים – מרכז ההדרכה מכיל דף ייעודי להכשרת עובדים חדשים.
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הדף מכיל חומרי הדרכה מהמאגר אשר סומנו כרלוונטיים להכשרת עובדים חדשים וכן אפשרות
להגדרת הנחיות מותאמות אישית לכל עובד או קבוצת עובדים מאותו תחום באשר לחומרים
נוספים החשובים להכשרתם.


ממשק ללימוד עצמי" :כל מה שרצית לדעת על – "...בפורטל קיים מידע מסוגים שונים ,המוצג
בדפים על פי סוג המידע – נהלים ,טפסים ,קישורים וכדומה .ישנם מקרים בהם עובד זקוק למידע
בנושא מסוים ,ללא קשר לסוג המידע .לדוגמה ,אם מנהל פרויקט חדש נדרש לכתוב תכנית לניהול
סיכונים בפרויקט ,יהיה לו נוח לראות במקום מרוכז הן את הנהלים הרלוונטיים ,הן את התבניות
הקיימות בארגון לתכנית כזו והן קישורים להסברים נוספים על הנושא או לדוגמאות טובות של
תכניות ניהול סיכונים מפרויקטים אחרים .דוגמה נוספת :אם עובד רוצה לדעת הכול לגבי התנאים
הסוציאליים המגיעים לו ,חשוב לו לראות במקום מרוכז הן את הנהלים הרלוונטיים ,הן את
הטפסים הקיימים על מנת שיוכל לממש תנאים אלה ,והן קישורים לחקיקה עליה מתבססת
המדיניות הארגונית.
על מנת לתת מענה לצרכים מסוג זה ,הפורטל מספק ממשק ללימוד עצמי יעיל ואפקטיבי ,בו ניתן
להשתמש תוך כדי העבודה כמענה לצורך "אד-הוק" או ללימוד שיטתי של נושא מסוים.
בבחירת נושא או תחום תוכן מסוים ,הממשק מציג באופן מרוכז את כל המידע הקיים בנושא
הנבחר בפורטל:
 טפסים
 נהלים
 חומרי הדרכה
 שאלות נפוצות FAQs -
 מילון מונחים
 קישורים ומידע נוסף
על היקף ,עדכניות ואיכות המידע מכל הסוגים המפורטים לעיל אחראים אחראי-התוכן
המחלקתיים – כל אחד בתחומי התוכן הרלוונטיים אליו ,תחת הנחיית צוות הטמעת הפורטל
וגורמי ההדרכה.

ומה עוד אפשר? כמעט כל דבר!
מרכז הדרכה חדשני יכול לכלול גם אפשרויות נוספות רבות אשר אנו מיישמים בארגונים ,ביניהן:
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קהילות ידע – קהילת ידע הינה קבוצה של אנשים החולקים עניין משותף בנושא מקצועי ,ניהולי
או כל נושא אחר ופועלים לשיפור היכולת המקצועית שלהם ושל הארגון באמצעות אינטראקציות
על בסיס קבוע ,הן באמצעות מפגשים ושיחות והן באמצעות "שיח וירטואלי" ושיתוף מידע בכלי
תומך כגון פורטל ארגוני.
קהילת הידע מהווה למעשה מאגר מידע "חי" ,בו נשמר מידע קיים ומיוצר מידע חדש ,כגון"best :
" – practicesהתנסויות או שיטות עבודה מיטביות ,יוזמות ורעיונות חדשניים לייעול ,מסקנות
מסיפורי מקרה ועוד .עובד הלקוח חלק בקהילת ידע זוכה ללמוד מניסיונם של שאר אנשי הקהילה
ומקבל מהם מידע פרקטי ורלוונטי ,באופן אשר מעשיר ומטייב את הכשרתו לתפקיד.



מאגר מומחים ארגוני – בכל ארגון ישנם אנשי מפתח שהינם מומחים בתחום מקצועי מסוים,
אליהם עובדים פונים בשאלות והתלבטויות מקצועיות .ניתן ורצוי ליצור ולתחזק מאגר של מומחים
אלה בתוך הפורטל הארגוני ,הממפה את תחומי המומחיות של כל מומחה ואת פרטיו (תמונה,
מס' חדר ,מייל ,טלפון וכדומה).
עבור העובדים  ,מאגר זה נותן אפשרות למצוא כתובת לפתרון בעיות מקצועיות במהירות ובקלות.
עבור המומחים ,המאגר ממסד את תפקידם כמומחים ומהווה "סמל סטאטוס" עבורם.
ניתן גם לאפשר פניה מקוונת למומחים ,בתנאי שמוגדרת מסגרת המחייבת מענה תוך פרק זמן
מסוים – אחרת העובדים יינטשו פתרון זה מהר מאוד.



קשר ל – LMS -בארגונים בהם קיימת מערכת מובנית לניהול הלמידה ,רצוי לבסס קשרים בין
המערכת לבין הפורטל הארגוני ,על מנת לאפשר גישה נוחה ומרוכזת לתכנים ,ללא תלות
במערכת בה הם מנוהלים .כך ,למשל ,ניתן לממש את הממשק ללימוד עצמי שתואר לעיל גם אם
חומרי ההדרכה מנוהלים ב LMS -והנהלים ,לדוגמה ,מנוהלים בפורטל.
באופן כללי ,חשוב לשקף בפורטל מידע נוסף המנוהל במערכות שונות בארגון לטובת הפיכתו ל-
" – "One stop shopמקום בו העובד יכול למצוא מידע עדכני ומהימן מסוגים שונים תוך שימוש
בממשק אחד אותו הוא מכיר ,ללא צורך להתמחות בשימוש במספר רב של מערכות.



ניהול עזרי הדרכה – ניתן להוסיף ממשק לניהול כיתות הדרכה ,מקרנים ועזרי הדרכה נוספים,
באמצעותו ניתן יהיה להזמין ולהקצות עזרי הדרכה ולעקוב אחר השבתם.



מדידת השימוש בחומרי ההדרכה – באמצעות כלים המפיקים סטטיסטיקות ניתן לבדוק את
מידת השימוש בחומרי ההדרכה ולהיעזר במיפוי לטובת קבלת החלטות לגבי ההשקעה בפיתוח
חומרי הדרכה לתחומים שונים .כמו כן ,אפשר לעודד את הגברת השימוש על ידי ציון לשבח או
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מתן פרסים למחלקה ה"מצטיינת" בניצול חומרי ההדרכה הקיימים ו/או ביצירת חומרי הדרכה
חדשים.
תהליך נכון – תנאי לאיכות הפתרון
על מנת שההשקעה בהקמה של מרכז הדרכה שכזה תיתן את הפירות הרצויים ,יש חשיבות רבה לאופן
ניהול תהליך הקמתו .במסגרת הפרויקט של חברת  BYON IT Solutionsהמתואר במאמר זה נבנה
מרכז ההדרכה במסגרת בניית הפורטל הארגוני .אם יש פורטל ארגוני קיים בארגון ,יש להתאים חלק מן
השלבים המתוארים להלן .תהליך בניית הפורטל כלל את השלבים הבאים:


איסוף דרישות – בוצע איסוף דרישות מקיף במספר סניפים של הארגון במקומות שונים בעולם.
במסגרת איסוף הדרישות בוצעו ראיונות לא רק עם אנשי הדרכה ועם מנהלים בארגון ,אלא גם עם
משתמשי הקצה המיועדים – העובדים עצמם .הדבר משמעותי הן לטובת קבלת "התמונה
המלאה" על כל פרטיה והן בראייה עתידית של ההטמעה – אם העובדים שותפים בגיבוש
הדרישות והמערכת המתקבלת אכן משקפת דרישות אלה ,טבעי להם לקבל אותה כ"שלהם".



בחירת הפלטפורמה – בהתאם לדרישות שנאספו נבחרה הפלטפורמה המתאימה ביותר
למימושן ,על פי שיקולי התאמת יכולות הפלטפורמה לצרכים (מתוך שאיפה להמעיט בפיתוחים),
מורכבות היישום ,עלות והתאמה לסביבת הארגון .בפרויקט זה ,הפלטפורמה שנבחרה היא
 SharePointשל  – Microsoftפלטפורמה נפוצה ביותר למימוש פורטלים ארגוניים.



ארגון התכנים – שלב חשוב בכל פתרון ניהול תכנים הוא החלטה על אופן ארגון התכנים –
טקסונומיה :מה יהיו סוגי התכנים במערכת והמאפיינים על פיהם ניתן יהיה להציג אותם בחתכים
שונים .למשל ,במרכז ההדרכה הוחלט על ארגון המידע על פי קטגוריות נושאיות ולא בחלוקה
ארגונית ,על אף שהסניפים היו מאוד מורגלים אליה .זאת ,מכיוון שבכל מחלקה ישנם מספר
תחומים מקצועיים ,ותחומים מקצועיים רבים קיימים במספר מחלקות בארגון.
לאחר בניית הטקסונומיה ,התבצע תיקוף מול נציגי המחלקות השונות בארגון ,לטובת בדיקת
ההתאמה וכן לטובת המשך שיתופם הפעיל בתהליך.



אפיון ויישום – בעקבות ההחלטה על הפלטפורמה ליישום הפתרון ועל אופן ארגון התכנים ,נכתב
האפיון ,המתרגם את תפיסת הפתרון להנחיות מדויקות למיישם ולמפתח .במסגרת האפיון הושם
דגש על מציאת פתרונות יצירתיים וניצול מיטבי של יכולות הפלטפורמה ,על מנת שיהיה צורך
בכמות מינימלית של פיתוחים ,רק במקרים המשמעותיים ביותר הנוגעים לנוחות השימוש.
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מינוי והדרכת בעלי תפקידים – על מנת להבטיח את כמות ואיכות התכנים בפורטל ולקדם את
הטמעתו (וכך גם את הטמעת מרכז ההדרכה) ,מונה אחראי-תוכן מכל מחלקה בארגון .תפקיד
אחראי התוכן חיוני בהטמעה של הפורטל לאורך זמן ויכול להשפיע מאוד על היקף השימוש של
אנשי מחלקתו ,וכולל:
 אחריות על איכות התכנים בפורטל
 הנחיית והדרכת אנשי המחלקה תוך קידום השימוש בפורטל
 איסוף צרכים נוספים למימוש בגרסאות עתידיות לטובת שיפור המענה



הגירה ויצירת תכנים – טרם העלייה לאוויר בוצעה הגירה מאסיבית של תכנים וכן יצירת תכנים
חדשים עבור הפורטל בכלל ועבור מרכז ההדרכה בפרט .הדבר חיוני מכיוון ש"אין הזדמנות שנייה
לרושם ראשוני" – אם המשתמשים ייכנסו לפורטל ריק מתכנים ,סביר להניח שלא יחזרו להיכנס
אליו ,גם אם יתמלא בתכנים בהמשך.
על ההגירה של חומרי כל מחלקה ויצירת התכנים החדשים היו אמונים אחראי התוכן המחלקתיים
במהלך שנוהל כפרויקט ,עם משימות בעלות תכולה ותאריך יעד מוגדרים ,בהנחיית ובליווי צוות
הטמעת הפורטל.



הטמעה – שלב ההטמעה הוא השלב הקריטי ביותר עבור כל מערכת חדשה בארגון ,על מנת
להבטיח ,בראש ובראשונה ,כי היא אכן תיתן את הערך שנועדה לתת לארגון ,ולהצדיק את
ההשקעה שבוצעה לטובת הקמתה .ברוב הארגונים דואגים לבצע הדרכות עם השקתה של
מערכת חדשה ,ובזאת מסיימים את תהליך ההטמעה .תהליך הטמעה כזה הינו בעייתי ביותר
ומועד לכישלון .כיצד לבצע תהליך הטמעה נכון?
ראשית ,יש להתייחס להטמעה למן השלב הראשון בפרויקט ולאורך כל הדרך לגייס תחושת
שותפות ותמיכה בקרב אנשי הארגון ,וכן לוודא כי הפורטל אכן מספק ערך מוסף אמיתי ומשמעותי
לעובדים ולארגון ,שכן אחרת ההטמעה לא רק תהיה קשה ,אלא גם חסרת תוחלת.
שנית ,יש למנות ,להכשיר וללוות בעלי תפקידים מתוך הארגון הפרושים במחלקות השונות לטובת
קידום ההטמעה – כמו אחראי התוכן שמונו במסגרת הפרויקט המתואר.
שלישית ,מומלץ מאוד להמשיך בליווי מתמשך לארגון לטובת שיפור ההטמעה לאורך זמן ,על מנת
לטפל בחוסר שימוש הנובע מחוסר היכרות או מהתנגדויות שונות ,ללוות ולהנחות את בעלי
התפקידים השונים ולאסוף דרישות חדשות לקראת הגרסאות הבאות.
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בארגון בו נבנה הפורטל ,ובתוכו מרכז ההדרכה ,הוטמע הפתרון בהצלחה בששת סניפי הארגון
במדינות שונות ,והליווי של חברת  BYON IT Solutionsעודנו נמשך לטובת הרחבה ושיפור
מתמידים של השימוש בפורטל ושל הערך המוסף שהוא נותן לארגון ולעובדיו.
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