שינויים בארגון הם תהליך הדורש הערכות מיוחדת .כל תהליך שינוי גוזל משאבים רבים ומסיט את
תשומת הלב הארגונית מהיעדים העסקיים אל תהליך השינוי .המשמעות הישירה של ניהול המעבר
באופן עצמאי היא אובדן שעות עבודה ,העברת משאבים ארגוניים לתהליך השינוי ואובדן ימי עבודה
עקב השבתת התשתיות הארגוניות.
בין אם מדובר בהעברת משרדים ,הרחבת פעילות או פתיחת סניף חדש Tif-all ,ערוכה לספק לך
פתרון מלא לניהול וביצוע הפרויקט .בזכות שירותי חברת  Tif-allתוכל להמשיך לעסוק בתחומי
הליבה הארגוניים ללא הפרעה ולהשאיר לנו את "כאבי הראש" ואת האחריות לניהול תהליכי השינוי.
אנו  ,Tif-allערוכים לספק את כלל השירותים הטכנולוגים והלוגיסטיים ואתה תוכל לבחור איזה
שירותים נחוצים לך .השירותים כוללים מגוון רחב של אפשרויות ,החל מאיתור משרד ,דרך עיצוב,
תכנון אדריכלי ,תקשורת ,בינוי ,מחשוב ופיקוח על כל הספקים ועד ניהול האריזה ,העברת המשרד
והכניסה למשרד החדש.
צוות החברה כולל מומחים לכלל תחומי התפעול והלוגיסטיקה ומנהלי הפרויקטים לוקחים אחריות
מלאה על הפרויקט ,מה שמבטיח לך לעבור את השינוי בצורה חלקה ,מהירה ושקטה.

אודות החברה
חבר  Tif-allהוקמה בשנת  2006על ידי קובי אבקסיס ,מהנדס תעשייה וניהול .החברה מספקת שירותי
ניהול שינויים לוגיסטיים בארגונים וחברות .החברה מובילה ומנהלת את תהליך השינוי ,החל מהקמת
משרדים ,דרך יעוץ ,ניהול ותכנון מעברים ,הקמות ושדרוג חדרי תקשורת ומחשבים ועד העברת
חוות שרתים ותשתיות התקשורת .באמצעות העברת הניהול של פרויקטים כמו התרחבות ומעבר
ל Tif-all -הארגון מוריד מעצמו את המטלה התפעולית הסבוכה וחוסך כסף רב בשעות עובדים ובזמן
השבתה עקב המעבר .החברה מספקת שירותים לחברות המובילות במשק הישראלי בכל הארץ.

התמחויות:
 1העתקת חדרי מחשב ותקשורת וציוד מחשוב
מיפוי
איסוף מידע וסימון הפריטים במעבדות ובחדרי התקשורת .המיפוי כולל את מערכות המיועדות
להעברה לאתר החדש  .המיפוי כולל  :קישורי רשת לשרתים וציוד התקשורת,סוג ויצרן הציוד ,קישורים
סריאליים למערכות ,סימון ייחודי למערכות קריטיות בניין,קומה,מסד ועוד.
תכנון
הגדרת תהליך הפרויקט מתחילתו ועד סופו .תכנון מפורט של כל שלבי המעבר של חדרי התקשורת
וציוד המחשוב .תכנון העמדת השרתים על פי המיפוי ותכנון מערך ההובלה והאריזה.
ביצוע  -ביצוע פרויקט בשיטת  Turnkeyהכולל את כל שלבי המעבר תכנון:
מיפוי ביצוע פרוק השרתים ע"י טכנאים מוסמכים,
גישור חדרי התקשורת ע"י צוותים מומחים,
ניהול צוותים מומחים בנושא מערכות אחסון ,אבטחת מידע וכדומה .
תחנות עבודה וציוד מחשוב
פרוק תחנות עבודה ,אריזת תחנות העבודה וציוד המחשוב בארגזים מיוחדים המיועדים לכך ,חיבור
מדפסות ותחנות עבודה ,חיבור לרשת המקומית וכניסה ראשונית לתוכנת .Windows

התמחויות:
 2תכנון וביצוע פרויקט תפעולי במעבר בין אתרים ופנים ארגוני
גיבוש אסטרטגיית מעבר מתואמת ,יציבה ושלמה ,שתבטיח מעבר חלק ויעיל של החברה אל האתר החדש.
הורדת נטל הטיפול בתהליך המעבר ,על כל המשתמע ממנו ,מאנשי החברה ולמסרו לגורם חיצוני
מומחה בעל ניסיון מוכח בתחום.
לחברתנו מתודולוגיה סדורה להעברת חברות גדולות תוך עמידה ביעדי איכות מחמירים (לוח זמנים,
שלמות ודיוק).
קבלת כל הנתונים הקיימים בחברה על העובדים העוברים ,על התכולה העוברת ,נתוני מוצא ויעד,
אילוצים תפעוליים ועסקיים וחלונות זמן אפשריים למעבר.
הגדרת הנתונים החסרים לצורך תכנון המעבר ,הנחיית אנשי החברה בהגדרתם וקבלתם לאחר
מכן (כגון :פירוק והרכבה של ציוד מיוחד ,נתונים כמותיים ,השלמת נתוני מוצא ויעד וכד').
הכנת תכנון מפורט ,מוסכם ומתואם ,של העברת התכולה הנדרשת ,בתיאום עם לוחות הזמנים
של עבודות הכנת המבנים החדשים ,אילוצי המחלקות העוברות ,מעבר ציוד מחשבים ,מכונות
ודרישות האכלוס.
בניית תקציב לשלב המעבר.
בדיקות מקדימות של האתר החדש.
השתתפות בישיבות תכנון פנימיות של החברה לנושא המעבר.
הגדרת תכולת העבודה ,הכרוכה בביצוע הפיזי של ההעברה ,ביצוע תהליך בחירת קבלני הביצוע
וסיוע בהתקשרות עמם.
סיוע בהכנת העובדים לקראת המעבר – "תקשור המעבר" ,כדלקמן:
הכנת מסמך הנחיות לעובדים לקראת המעבר
הובלת המפגשים עם העובדים
הכנת העזרים הלוגיסטיים לסימון כל הציוד והתכולה העוברים ,המיקומים והעמדות באתר החדש,
שילוט וכד' לייעול תהליך המעבר ולמניעת טעויות ואבדנים ,על בסיס המתודולוגיה המוכחת .ניהול
וליווי המעבר ופיקוח עליו בכל זמן ביצועו עד להשלמתו המוצלחת.

לקוחות מרוצים:

