
 תיעוד טכני
 בזמן ובחיסכון, ביעילות

 מתודולוגיה ויישום

 ל"מנכ, דרור דביר



 ?מי אני

ל של חברת "בעלים ומנכDvirCom –   יעוץ הנדסי 
 וניהול פרויקטים

 דיסיפלינריים-בפרויקטים מולטיניסיון רב  –מהנדס מערכת  

 הביטחוניות והאזרחיותבתעשיות 

מומחה לתיעוד טכני 

  צולל ומטייל בארץ ובעולם 

  אוהב לבשל ולארח לארוחות מיוחדות 



משימה חשובה אך לא דחופה – דחיינות 

הימנעות –  

 !לא אוהבים את זה ותכנתים מהנדסים, מפתחים•

 חסרה הכשרה מקצועית ממוקדת לכתיבה טכנית•

לעתים עלויות הכנת התיעוד לא נלקחות   - הפתעה לא נעימה

 !ואז זה כואב –בחשבון בתמחור הפרויקט 

 ?איפה הבעיה -תיעוד טכני 



 השלכותותוצאות 

התוצאות 

 אי עמידה בלוחות הזמנים•

 (מקוצר זמן ותקציב)יצירת מסמכים באיכות נמוכה •

 השקעת זמן ועלות נוספים בתיקון מסמכים•

 איבוד ידע ומידע  •

השלכות 

 יצירת חוסר שביעות רצון אצל הלקוח  •

 פגיעה במוניטין הארגון והמוצר•

 פגיעה ברווחיות הפרויקט•



 ?אז מה עושים

 :שימוש באפליקציה ייעודית לכתיבה טכנית1.

המאפשרות קיימות בשוק מספר אפליקציות טובות וידידותיות למשתמש 

 . פורמטיםהפקת תיעוד במגוון 

 

 הטמעת מתודולוגיה להכנת תיעוד טכני בארגון2.



 אפליקציה ייעודית לכתיבה טכנית

 :מאפיינים1.

  האפליקציה כוללת בסיס נתונים מודולארי 

שמירת מידע מובנית   –י המשתמש "הגדרת מבנה בסיס הנתונים ע

 וגישה ידידותית ומהירה לכל התוכן  

יבוא תכנים מאפליקציות אחרות 

 כתיבה יעילה בשיטה של“Single Source” -   פרק תוכן נכתב פעם

 או פורמטים שונים/אחת וניתן לשימוש חוזר במסמכים ו

 ועיצובים ניתנים להגדרה  תבניות  -פורמטים שונים להפקת תיעוד

 הרצויבהתאם לפורמט 



 (המשך)אפליקציה ייעודית לכתיבה טכנית 

למה אפליקציה ייעודית טובה יותר לכתיבה טכנית  2.

 ?ממעבד תמלילים

יכולת להגדיר מראש מספר פורמטים להפקת מסמכים 

חות מאפשר יצירה מידית של מסמכים  "גנרטור הדו

 בפורמטים שונים  

 עדכון תוכן בבסיס הנתונים עובר  –מסמכים מרכזי עדכון

 אוטומטית לכל המסמכים הרלוונטיים

 

 



 המתודולוגיה

 מקצועיכתב טכני  –תיעוד לפרויקט מינוי מוביל מכלול 

 סוגי  , מתווה, סוגי תיעוד -הגדרת מכלול תיעוד באפליקציה הייעודית

 'עיצוב וכו, פורמטים

 חות"גנרטור דו"נתונים ולכל מכלול תיעוד יש להגדיר בסיס" 

פרקי תיעוד -י הכתב הטכני "איסוף חומר לבסיס הנתונים ע  ,

 'יבוא של מסמכי פיתוח וכו, תמונות, שרטוטים

 עריכת והגהת החומר“Ongoing” 

 בלחיצת כפתורהפקת מסמכים טכניים בפורמטים שונים 



 ערך מוסף למנהל הפרויקט ולארגון

יעילות: 

זמן  חוסך כדי הפיתוח שנכתבים תוך ניצול קטעי מידע  -בזמן חיסכון •

 מהנדסים/ יקר של מפתחים 

 נאותהקלה של מסמכים ברמה הפקה •

עדכונים עוברים אוטומטית לכל המסמכים  -הימנעות מטעויות •

 הרלוונטיים

 עובדים מתחלפיםידע כאשר שמירת 

עמידה בלוחות זמנים 

חיסכון בעלויות 

 



 בעלויותחיסכון 

ספר הפעלה בפורמט  , ('ודרג ב' דרג א)ספרי אחזקה  2: הכולל, ניקח כדוגמא תיעוד טכני לפרויקט

 קובץ עזרה מקוונת, מודפס

הנחות יסוד  : 

 עמודים 240 –עמודים  60-כל ספר מכיל כ, ספרים 4•

 $ 50 –מחיר שעת עבודה של כתב טכני מקצועי •

 שעות לעמוד 4 - 6 –זמן כתיבה של עמוד בשיטה המסורתית •

 

 

 אפליקציה ייעודית שיטה מסורתית נושא
 חיסכון עלות שעות עלות   שעות  

 540 $ 36,000 720 דפים 180 -ספרים בפורמט מודפס  3
 (25% פחות)

27,000 $ 9,000 $ 

 120 $ 12,000 240 דפים 60 –קובץ עזרה מקוונת 
 (50%פחות )

6,000 $ 6,000 $ 

 $ 15,000 $ 33,000 660 $ 48,000 960 כ עלויות"סה

 !  פחות 30%-כ

 !50% לפחות -עדכונים בזמן ועלות חיסכון    :הערה



 לסיכום

השימוש באפליקציה ייעודית ומתקדמת לכתיבה טכנית  

 :ושימוש במתודולוגיה מובנית מאפשרים

 הפרויקטשיפור ברווחיות 1.

 רצון של הלקוחשביעות 2.

 שמירה על המוניטין של הארגון ושל המוצר3.



 תודה על ההקשבה


