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 מבוא. 1
מערכות במסגרת  אפקטיביות תכנו� ויישו� של בקרות פנימיות

אוקסלי � סרבנסחקיקות. וט אתגר לא פשי� מהווהמידע הארגוניות

SOX) (העלו את ,   שהגבירו את אחריות המנהלי� ואת האכיפה
המודעות לנושא  ג� בארגוני� שהחוקי� לא חלי� עליה� באופ� 

בסופו של דבר עבודת הפיתוח והיישו� של דרישות הבקרה  .ישיר

 . �ITמוטלת על  ה
  בקרות פנימיותאחת הטכנולוגיות הבולטות כיו�  לביסוס

ניהול  הינה טכנולוגיית אפקטיביות במסגרת תהליכי העבודה

 ) BPM ( תהליכי� עסקיי�

,   BPM ה מערכותהעקרונות והטכנולוגיה שלבמאמר זה אציג את 
 . בארגו�הבקרות הפנימיותיישומה מחזק את כיצד אראה ו
 

2 . � )BPMS(מערכות לניהול תהליכי� עסקיי
 BPMS) (Managementמערכות לניהול תהליכי� עסקיי� 

Systems  Business Process  מערכות אשר משלבות הינ� 
לניהול מקי  של תהליכי� עסקיי� החל  שונותטכנולוגיות מידע 

 .  משלב התכנו� שלה� ועד למדידה ואופטימיזציה שלה�

 הינ� מערכות BPM ג� מערכות   ERPלמרות שכמו מערכות 
הרי , רתיות של הארגו�ארגוניות העוסקות בתמיכה בפעילויות השג

 הוא בכ! שבעוד השוניעיקר . מספר הבדלי�שקיימי� ביניה� 

 ”Data centric �  שמות את הטיפול בנתוני� במרכז ERPשמערכות 

 Process  שמות במרכז את התהליכי� BPM   שמערכותהרי" 

Centric“. 
 

 :  בדר! כלל כוללות את המודולי� הבאי� BPMמערכות 
 

 BPA) – ( Business Processתהליכי�  ניתוח מודול  •

Analysis בנות את שבאמצעות� נית� ל, ויזואליי�  כלי תכנו�
,  וחוקי הזרימה שלוהתהלי! שלבי הגדיר את ל,  התהלי!מפת

משאבי� ה, סימולציה את ביצועי התהלי!כלי לנתח באמצעות 
דוגמה .  וכ! להגיע לתכנו� האופטימלי עלויות הדרושות  הו

 . להל�1י! נית� לראות בציור למפת תהל
 

 Automation Work -  (WFA)זרימת התהלי!מיכו  מודול  •

Flow: התהלי! מופעל ה שבאמצעות  פלטפורמה מחשובית 
את הטיפול בכל ומנתב מוביל שהמודול הוא זה . הלכה למעשה

של תהלי! באופ� אלקטרוני בי� הגורמי� ) Incident(מקרה 
 .  להשלמת הטיפולמשלב לשלב עד, המשתתפי� בו

 

 רכש:    מפת תהלי! לדוגמה#   1  ציור

 Enterprise  #יישומי הארגו מודול אינטגרציה בי   •

Application Integration (EAI): כלי המאפשר שילוב 
והפעלה אוטומטית של מערכות מידע ארגוניות שונות כחלק 

, בתהלי! של החזרת סחורה מלקוח, לדוגמא. משלבי התהלי!
 לאחר שלבי הבדיקה והאישורי� של החזרת הסחורה מייד

התהלי! ינותב למערכת הלוגיסטית , בהתא� לנהלי הארגו�
לביצוע שלב קבלת הסחורה במחס� ומש� למערכת הכספית 

 .   תעודת זיכוי שללהפקה אוטומטית
 

 BAM) (  Business #מודול ניטור פעילויות התהלי! •

Activity Monitoring :נהלי� המאפשרי� מסכי תצוגה למ
לזיהוי עיכובי� צווארי ,  המקרי� הפעילי�מעקב שוט  של

כמו כ� המודול מודד ומציג את הביצועי� בפועל . בקבוק וכד
, זמני המתנה, של הארגו� בכל תהלי! ותהלי! כגו� זמני טיפול

  .'עלויות בפועל  וכד
 

 :התועלות התפעוליות ממערכות אלו מתבטאות במספר אופני�
 

 התיאו� ושיתו& הפעולה בי  הגורמי� השוני� שיפור •
 המערכת דואגת לניתוב העבודה :המשתתפי� בתהלי!

ותומכת בשיתו  , בכל מקרה ומקרהבאופ� אוטומטי 
 המידע בשקיפות התהלי! לכל הנוגעי� בדבר

התהליכי� פועלי� : רמת האוטומציה של התהלי!הגברת  •
 ולחוקי� העסקיי� של הארגו� כפי� בהתא� לכללי

העובדי� נדרשי� להתערב רק היכ� . שמוגדרי� במערכת
 .%ששיקול דעת אנושי נחו

 במקו� שימוש בטפסי� ידניי� :קיצור זמ  הביצוע הכולל •
העברת הטיפול במקרה , שעוברי� באיטיות מגור� לגור�

מגור� לגור� נעשה כהר  עי� באמצעות טופס אלקטרוני 
 . בסביבת הרשת הארגונית

 ת המערכת מאפשר:זוקת המערכותחסכו  בעלויות תח •
בקלות יחסית שינויי� מתמשכי� בתהליכי� כדי 

 .להתאימ� לצרכי� העסקיי� המשתני�

הלקוחות נהני� : הגדלת שביעות הרצו  של הלקוחות •
בעקבות כל האמור לעיל מטיפול מהיר יותר ומדויק יותר 

 .בפניותיה�
 
 

הפ! ,  BPM התכונות והתועלות של מערכות העקבאי� פלא כי 
תחו� זה לאחד התחומי� החמי� ביותר בטכנולוגיות מידע 

 כגו� BPMפתרונות של מערכות מגוו� של ספקי� מציעי� . ארגוניות

Sequence ,Ultimus ו Filenet .  ג� יצרני מערכותERP מובילי� 

יותר .  בתו! מוצריה� BPM החלו בשילוב Oracle  ו SAPובכלל זה 

  BPMהליכי� מבוססי מערכות  ת ויותר ארגוני� מיישמי�
 .   בארגונ�

 

3 .BPMוהבקרות הארגוניות   
 

מאפשר לארגו� לא רק לייש� תהליכי�   BPMשימוש במערכות  
עסקיי� יעילי� יותר אלא ג� לשפר באופ� משמעותי את הבקרה 

 . הפנימית
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,  BPMמערכות את הבקרות בתהליכי� מבוססי נבח� פרק זה ב

  אשר אומ% על ידי COSOבקרה ממודל הבהתייחס למספר תפיסות 
 ההרשא: מקצוע כמסגרת לבקרה פנימית בארגו�אנשי ה

)Authorization)( , הפרדת תפקידי�(Segregation of Duties) ,

 .)(Monitoringוניטור )  Application) Controlsבקרות יישומי� 
 

 )(Authorization רשאהה 3.1
ה לביצוע פעילויות  מהדקת  את מנגנו� ההרשא BPMמערכת 

 הנועד, Authorization) (רשאהה. ומונעת בו פרצות אפשריות
  בהתא� �גביל את הפעילות של העובד לתחומי� מוגדרי� מראשלה

 .  ולמנוע ממנו לבצע פעילויות החורגות מכ!לסמכויות של תפקידו
 מיושמתבקרת ההרשאה המסורתיות ממוחשבות הבמערכות 

לעובד או לקבוצת עובדי� אשר קובע את באמצעות מנגנו� הרשאות 
הבעיה בכ! היא  . לבצע במערכתיוכל שהעובד  עילויותפהסוג 

סמכויות העובד מוגדרות באופ� יותר מורכב , שבמציאות העסקית
הסמכות מוגדרת .   הנדרשת לביצועילותעל בסיס סוג הפערק מאשר 

, עילותנשוא הפ, סכו� הפעולה: בפרמטרי� אחרי� ומגווני� כגו�ג� 
 . תנאי� מקדמיי� ועוד

מנהלי מכירות מוסמכי� לתת הנחות ולכ� יש לה� : דוגמאל
בפועל הסמכות שלה� אבל . הנחות פעילות מסוג הרשאות לביצוע

, ורק עד סכו�  מוגדר, היא מוגבלת רק לקבוצת לקוחות ספציפית
מנגנו� הרשאה לפי סוג פעילות בלבד . בהתא� לרמת הבכירות שלה�

מידי ולא תמנע ביצוע פעולות לא " מסננת גדולה"וא הוא איפ
 והגבלות וספת בדיקותהינו בדר! כלל ה  זופתרו� לבעיהה . מורשות

 מסורבל ויקר הוק�זהו כמוב� פתרו� אד  אול�. ביישומי� עצמ�
   .מנגנו� ההרשאות הרגיל איננו מספקרק מפני ששנדרש 

 ה� נגזרות .   ההרשאות אינ� נפרדות מ� התהלי!BPMבמערכת 
באופ� ישיר מ� התפקידי� של העובדי� וסמכויותיה� כפי שהוגדרו 

כל  לא באופ� גור  לסוג פעילות אלא למוענקתההרשאה    .בתהלי!
דהיינו המערכת מעניקה הרשאה חד פעמית לביצוע . פעילות בודדת

ההרשאה מוענקת על בסיס החוקי� העסקיי� . פעילות ספציפית
. נת� לעובד או לקבוצהיהרשאה יכולה להה. הכוללי� של החברה

כל פע�   להינת�יכולהזהה באופ� עקרוני ההרשאה לסוג פעילות 
 .לגור� אחר

 אזי לפי ,א� לקוח פונה לארגו�, דוגמה בתהלי! שירות לקוחותל
כספי� א� גור�  ליועברטיפול בפניה ה החוקי� העסקיי� שהוגדרו
א� זו התעניינות במוצר  � לשיווק יועבר,  מדובר בבקשה לברור חוב

ההרשאה .  א� מדובר בדיווח על תקלה�ולתמיכה טכנית , חדש 
ספציפית א! ורק לגור� שאליו המשימה ה פעילותניתנת ברמת 

 מענה –כל הגורמי� עוסקי� בסוג אחד של פעולה למרות ש. נותבה
לא תהיה לה� הרשאה למשימה שאיננה מנותבת בכל זאת , לפניות
 .  אליה� 
כל הרשאה חד פעמית לביצוע פעילות  ניתנת לגור� , מכ!יתרה 

הפעילות ניטלת ממנו מיד כאשר והמוסמ!  לתקופה זמנית בלבד 
 .מסתיימת

 למשתמש  א! ורק  ההרשאות ניתנותBPMמר שבמערכות ונית� ל
   .זמ� המתאי�רק בטווח ההמתאי� לביצוע המשימה המתאימה ו

  

3.2  � Segregation of Dutiesהפרדת תפקידי

  נית� לייש� הפרדת התפקידי� יותר  BPMהודות לטכנולוגית 
הפרדת , כידוע. נרחבת בפחות פגיעה ביעילות וביצועי התהליכי�

 היא  עסקיותנאותה בי� הרישו� לאישור של פעילויותתפקידי� 
נדרש  במקרי� רבי� .מרכיב חשוב בבקרת התהליכי� העסקיי�

) היררכיה( מדרג לעתי� נקבע .מנהל אחדיותר מ על ידיא   אישור
שבה ככל שערכה הכספי של הפעילות גבוהה יותר כ! תעלה דרגת 

מרובי בדר! כלל  הינ� ,תהליכי רכש לדוגמה. הניהול המאשרת
 .  מ� הסוג הזהאישורי מנהלי�

הוא מתבטא ה� בזמ� . סוג זה של בקרה פנימית איננו זול, ואול�
הוא מארי! מספר שלבי ,  מכ!ה אבל יתר,מנהלי� הנדרש לאישור

הפעילות הנדרש לביצוע התהלי! וממילא כתוצאה מכ! ג� את הזמ� 
בעיה זו מתעצמת בעיקר לאור העובדה שאישור . הכולל שהוא אור!

 ביצוע האישור". ואר בקבוקוצ" מהוה במקרי� רבי� ,מנהלי� זה

אינו מתפנה מפאת עומס העבודה אצל המנהל אשר " להיתקע"עלול 
 . ל" או שבכלל הוא שוהה בנסיעת עסקי� בחו,לכ!

מוזילה את העלות הכלכלית של  ביצוע האישורי�    BPMמערכת 
ת לאישור מתבצעהממוחשבי� העברת הטפסי�  . במסגרת התהלי!

המנהל מקבל מסר חדש בדואר . ברשת האלקטרונית באופ� מיידי
  את הוא יכול לבצע.המודיע על קבלת משימה חדשה, האלקטרוני

אישור �בהתא� להחלטת המנהל  . מחשב מול מס!אישורבדיקה והה
 מועבר  הטופס באופ� אלקטרוני לשלב הבא  להמש! �או דחיה
עקב .  כ! כל תהלי! האישור יכול להסתיי� בדקות ספורות.הטיפול

 הרחיב אתל נית� ,  הייעול וההוזלה של האישורי� האלקטרוניי�
 .   והבקרהלהגברת הפרדת התפקידי� השימוש בה�

 

מנגנוני� חדשניי� ספר מצוידת במ �BPM מערכת ה, יתרה מכ!
  לדוגמה   . הגדרת מאשרי פעילויותל

בתקופה שבה המנהל לא : י�עמיתמנהלי� האצלת סמכויות ל -
המערכת תנתב באופ� זמני , לפי בקשה, זמי� לטיפול באישורי�

 .את כל המשימות לאישור למנהל מחלי 

�מנהלי� מאשריקבוצת  -) Pool:(  הבקשה לאישור תשלח
מנהל אחד לקבוצת מנהלי� מוגדרת אול� יספיק אישור 

 . מהקבוצה

,  א� המנהל  לא אישר תו! זמ� קצוב:אישור סדרתיקבוצת  -
 לפי סדר  בקבוצהמנהל אחראישור למיידית התהלי! ינותב 
 . מוגדר וכ� הלאה

 
ואי התועלת במנגנוני� אלה היא רבה כאשר קיימת בעיית עומס 

.  זמינות של מנהלי� אשר עלולי� לייצור צווארי הבקבוק ועיכובי�
השימוש בשיטות אישור אלה בתהליכי� ארגוניי� נוכחיי� אמנ� 
דבר ג� לא היה אפשרי היש לזכור כי א! . מצומצ� ביותרעדיי� 

 השימוש בשיטות הקצאת אישורי�  היא אחת מ� .טכנולוגית עד כה
 בעת פיתוח BPM האפשר הבקרה שמההזדמנויות לשיפור יעילות

 .תהליכי� חדשי�
  להבטיח �מאפשרת ג� לאכול את העוגה   BPMמערכת ה, לסיכו�

 מבלי  –וג� להשאירה שלמה  , שמספיק עיניי� יפקחו על הפעילויות
 . להגדיל את העלויות של התהלי!

 

3.3  �  Application Controlsבקרות יישומי

הווה מ,  BPMמערכות  התהליכי� בשל זרימת) אוטומציה(המיכו� 
 את ומבטיחממוחשבות ה יישומיותהבקרות תוספת חשובה ל

בקרות יישומיות הינ� . הזרימה הנכונה של הפעילויות בתהלי! 
 במסכי –אמצעי בקרה המשולבי� ביישומי� הממוחשבי� השוני� 

 . הקלט בעיבוד ובפלט

 מידע מערכות לבי� BPMמערכות אחד ההבדלי� המהותיי� בי� 

דהיינו ביכולת ) proactivity( בפרואקטיביות מסורתיות הינה
. הפעילויות הנדרשות בתהלי!והכוונת המשתמש בביצוע נחיה הה

 מהוות אוס  של , ERPכגו� מערכות , מערכות המידע המסורתיות
בדר! כלל מאורגנות למשתמש , ממוחשבותטרנזקציות עסקיות 

בעצמו המשתמש נדרש  .טיביות אינ� פרואק מערכות אלו. בתפריטי�
זהות את הפעילות הנדרשת לביצוע בהתא� לנוהלי העבודה ל

 הפעילויות תפריטתו! מאת הפעילות  בחורואז ל, שנקבעו לו בארגו�
לאחר , בתהלי! משלוח סחורה ללקוחות: לדוגמא. של המערכת

המוביל חוזר מ� הלקוח ומעביר למנהל , שסיפק את הסחורה
במצב זה .  תעודת המשלוח חתו� על ידי הלקוחהחשבונות עותק של

מס לחיוב ת חשבונית הפקבצע את פעילות נדרש מנהל החשבונות ל
 . הלקוח

 ,עלולה) א� בשוגג או במתכוו�(טעות של המשתמש בביצוע השלב 
מספר סוגי טעויות עלולות .  לגרו� לכל התהלי! להשתבש,כמוב�

 :להתרחש

מנהל החשבונות : דוגמאל(ביצוע הפעולה שלא בהתא� לנוהל  -
מפיק חשבונית מכירה ללקוח למרות שלא התקבלה כל תעודת 

 ) משלוח חתומה

מנהל החשבונות שוכח : לדוגמה(אי ביצוע פעולה דרושה  -
 ) להפיק את החשבונית או ביצע בטעות פעולה אחרת
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שגורמת לחיוב לקוח (טעות בזיהוי תעודת המשלוח לחיוב  -
ל בתעודת משלוח אחרת שטר� או אפילו אותו לקוח אב, אחר

 ).סופקה לו למעשה
    

המשתמש . מנהלת את התהלי! באופ� פרואקטיבי  BPMמערכת
 לבחור את לפיכ! צרי! אינו נדרש כלל לזהות את הפעילות לביצוע ו

המערכת ברגע ש.  מערכת עמוסי�תפריטיהפעילות הנכונה מתו! 
 לבצע המשתמשהשלב שבו הגיע , תזהה שעל פי הנוהל המוגדר
לו את מס! המשימה הנכונה " תקפי%"פעילות עסקית מתאימה היא 

ש� היא תשמר עד אשר המשימה . שלו" משימות נכנסות"אל תיקית 
     . להל�2ית משימות נית� לראות בציור י דוגמא לתיק.תבוצע

 : באופ� זה נמנעות הטעויות מ� הסוגי� שלעיל

ימה שונה מאלו לא נית� לעקו  את הנהלי� שנקבעו ולבצע מש -
 , המופיעות בתיקיית משימות נכנסות

כל עוד פעולה לא בוצעה המערכת שומרת אותה בתיקיית  -
מסרי , יתרה מכ!. משימות לביצוע ולא נית� להשמיטה

 .תזכורת נשלחי� למשתמש עד לביצוע המשימה

כוללת את פרטי , ת משימותיכל משימה שמועברת לתיקי -
 טעויות בזיהויהישות הרלוונטית ובכ! נמנעות 

 
 

 

 במקו� תפריטי�, ית משימות לביצועי תיק#  2 ציור

 

הלי וחוקי ובהתא� לנ   BPMמערכת של התהלי! בהפרואקטיביות 
 מהווה בקרה יישומית מונעת של קבוצה שלמה מתו! סוגי, הארגו�

 . אפשריי�טעויות קלט
 

 )(Monitoringניטור . 3.4

 מאפשרי� �BPMיכי� המבוססי� על מערכת השקיפות התהל
למנהלי� ולמבקרי� לנטר בזמ� אמיתי כל מקרה ומקרה בתהליכי� 

כ! נית� להבטיח .  ולבדוק את הביצועי� והסטטוס בכלי� ויזואליי�
   . את הקיו� והאפקטיביות כל מרכיבי הבקרה

 הניטור כולל בי� היתר את 

מציגה את ה, תהתהלי! העדכני ויזואלית של "מפה" הצגת  -
 ,באיזה שלב הוא נמצא ברגע זה, מצב ההתקדמות של המקרה

 ) להל� 3דוגמה לכ! נית� לראות בציור (

 ומהו  מה בוצע על ידי מי ומתי–יומ� הטיפול של המקרה ניהול  -
    . סטטוס הטיפול

  ברמת כלל התהלי!מדידת ביצועי� וסטטיסטיקות -
 

י� והופכי� להיות נתיב נתוני� אלה נשמר, ע� סיו� הטיפול במקרה
 .הביקורת של התהלי!

כל  מאפשרי� למבקר להתחקות אחרי  Audit Trailנתיבי הביקורת 

 הצור! בנתיבי ).Iאו להיפ! (ו עד סופושל תהלי! מתחילתמקרה 
ביקורת נובע מכ! שמערכות המידע המסורתיות אוגרות מידע ברמה 

 כ! . י� שונותשל אירועי� ומסמכי� עסקיי� בדידי� בטבלאות נתונ
בדר! כלל נתיבי  .שקשה בדיעבד לשחזר את השתלשלות האירועי�

מסמ! עסקי למסמ! אחר הינ� נתוני מיפוי משל תהלי! ביקורת 
 : בתהלי! בסגנו�

 אשר שולמה על ידי הלקוח Y  חויבה בחשבונית Xתעודת משלוח 

ולשלב את המידע מ� , "הפאזל" כ! יכול המבקר לחבר את .Zבשיק 
הבעיה .ואז לבקר ולנתח אותו" סיפור השל�"ות השונות להטבלא

שא� הארגו� לא השכיל לדאוג לשילוב נתיבי ביקורת ,  כמוב�היא
אזי ה� אינ� , מלאי� במערכת במסגרת התכנו� והפיתוח שלה

 .קיימי�
 

 
 

   מס!  ניטור התהלי!#  3  ציור
 
 
 

נתיבי , הראיה התהליכיתבגלל , לעומת זאת,  BPMבמערכות
כל האירועי� והשלבי� . הביקורת הינ� תכונה אינהרנטית

נית� . המתייחסי� למקרה של תהלי! מתועדי� ומשורשרי� זה לזה
המערכת . שלב אחר שלב, בכל מקרה" סיפור"בנקל לעקוב אחרי ה

ג� מאפשרת תצוגה אחרי ההיסטוריה של כל פריט מידע מתחילתו 
 .     השינויי� שחלו בו לאור! חיי התהלי!ועד סופו ולנתח את 

 היא אפוא מערכת שמאפשרת ניטור BPMמערכת , מבחינת המבקר
ושמירת נתיבי ביקורת , מלא לכל פעילויות הארגו� בזמ� התרחשות�

 .ע� סיומ�
 
 
4 .� סיכו
 

 הבקרות תומכת בשיפור של BPM הפונקציונליות של מערכות
פרדת תפקידי� ובעיקר בי� ה: ובכלל זה, הפנימיות של הארגו�

, כמו כ�. הגור� המבצע לגור� הניהולי המאשר באופ� יעיל יותר
הרשאות ממוקדות ות ופרואקטיביהצגת בקרות מסוג חדש  של 

 .  ולבסו  ניטור מקוו� ונתיבי ביקורת ממוחשבי�. מקרה

ולכ� קשה .  כטכנולוגיה היא עדיי� חדשה יחסיתBPMיש לזכור כי 

 על BPMזהות  ולנתח את מלוא ההשלכות של עדי� בשלב זה ל
מהידע שנצבר עד כה  ומצפי של , ע� זאת. הבקרה הפנימית

בשני� הבאות הטכנולוגיה הזו , אנליסטי� של שוק הטכנולוגיה
. צפויה למלא תפקיד הול! וגובר בשיפור וייעול הפעילות הארגונית

רת  תהיה השפעה ניכBPM �יש בהחלט מקו� לצפות כי ל, במקביל
 . ג� בחיזוק מער! הבקרה הפנימית בארגו�
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