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 תקציר 

 (BI) ועוסק בתכנון ובניית מערכת בינה עסקית  Nova Sightפרויקט זה התבצע בשיתוף חברת הסטרטאפ 

סוגים שונים של בדיקות ראייה בטכנולוגיה   בצעממוצר חדשני בתחום רפואת העיניים ה, EyeSwift למוצר

  . כיום ותהשכיח אופי בדיקות הראייה והטיפול בבעיות ראייה פועלת לשינוי  Nova Sightחברת  מתקדמת.

EyeSwift  התבסס עלב אוטומטיותסוגים שונים של בדיקות ראייה  11 יכול לבצעהוא אחד ממוצריה אשר  

לרופאים   EyeSwift מכרה החברה עשרות מכשירי חיישני מעקב אחר אישוני העיניים. עד היום, 

   .העולםמטריסטים ברחבי וואופט

הם בכל רגע נתון. נתונים אלו  השימוש באופן אודות  נתונים רבים ים מפיקהנמצאים בשוק   EyeSwiftמכשירי

ערך נתונים יכול להפיק העיבוד וניתוח ש למרות ,לא נעשה בהם כל שימושכיום אך נשמרים בארכיון החברה 

 BIבנות מערכת להיא  הפרויקט מטרת. הצלחתומידת וסביבתו  ,טיב המוצר לגבי הכרחי מידע מתן ברב 

זה מידע  .הנדסית ושיווקית  ,מבחינה תפעולית תמונת מצב מהימנה למנהלי החברה אודות המוצר ציגתאשר 

נחוץ לחברה כדי להסיק מסקנות עסקיות חשובות שיהוו בסיס ותמיכה בקבלת ההחלטות של הדרג הניהולי 

 בחברה.

התואמת את אופייה של חברת  Agailבשיטת הפיתוח  התבצעו BI-מערכת השל יישום התכנון ושלבי ה

סקירה והבנה מעמיקה של מוצר  נעשתההמערכת תכנון ים לדשלב מקכ כחברה דינאמית. הסטרטאפ

EyeSwift   חברת צרכי ושל Nova Sight מערכת   .המערכת בצורה הטובה ביותרדרישות בכדי לאפיין את 

תוך התאמה , עסקיתארכיטקטורה טיפוסית של מערכות בינה  יםהמאפיינעקרונות בהתאם ל נבנתה BI-ה

וממשק   Pythonהמערכת תוכנתה בשפת  .בה למוצר, לצרכי החברה ולתשתיות הקיימות אופטימלית

 .   Excel. בסיס הנתונים מאורגן בטבלאות בקבצי Power BIהמשתמש מוצג בתכנת 

, ת ראייהובפרט בכל סוג של בדיק היקף השימוש והתדירות במוצר אודותרב מידע הוא  BI-המערכת תוצר 

המוצר והתקלות המתרחשות בזמן  מידע אודות תפעול  כןהלקוחות, ו ,חתך אוכלוסיית המטופליםלגבי 

מידע זה מוביל להסקת מסקנות לטובת שיפור גרסת המוצר ושיפור המודל העסקי והשיווקי   .השימוש בו

 ,הפרויקט לא רק מאפשר לחברה לקבל תמונת מצב מהימנה ומבוססת על פעילותה הקיים כיום בחברה.

כמו הפן   ,תחומים נוספיםחקירת ל המערכת עתידית של התרחבותפלטפורמה טובה ל מהווהאלא גם 

בקרב   אייהבעיות רסיכויים להתפתחות   לחזותבכדי  אלגוריתמי לימוד מכונה שילוב של אףוהרפואי 

 . הנבדקים המטופלים

 , רפואת עיניים. BI  ,Agail ,Power BI מילות מפתח:


