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קיימות עוברת לענן



דיווחי קיימות: איך יוצאים ממעגל הקסמים?

למרות שני עשורים של פעילות אינטנסיבית, המומנטום בדיווחי קיימות 
נתון במעגל קסמים המספק ערך נמוך לעסקים ולמחזיקי העניין.

ערך עסקי נמוך

הקצאת משאבים מוגבלים

סדר עדיפות משני בארגון

מידע חלקי, מאוחר ומועט

אדישות מחזיקי העניין

כלי ניהולי מוגבל



קיימות: המעבר מנישה לזרם מרכזי

. לא מיוחד.נורמלי.  עודדו 1
. וותרו על הגלובלי.אישי.  הכל 2
.  צרו ברירות מחדל נכונות.3
.  הסירו ״מסי קיימות״.4
.  ״שחדו״ בלי בושה.5
.  צרו מוצרים טובים יותר. אל תפסיקו לחדש.7.  הענישו בחוכמה.6

.  וותרו על הסנדלים, האבק והגרנולה.8
.  החליפו ״ידידותי לסביבה״ ב״ידידותי לגבר״.9

.  הפכו לממשי ולמוחשי.10
.  הקלו על ההתמצאות. הסירו סיבוכיות.11
.  החליפו אלטרואיזם בהדוניזם.12

Source: Mainstream Green by G. Bennett & F. Williams.  Ogilvy &  Mather, 2011.



טכנולוגיות מידע: מפתח למעבר מנישה לזרם מרכזי

Social media

SaaS



טכנולוגיות מידע: ההשפעה על משאבים ארגוניים

1980s   משאבים פיננסיים - 

      1980-90sמשאבי מידע – 

2000sמשאבי אנוש ומכירות - 

משאבים טבעיים וחברתיים – ההזדמנות עכשיו!
- מפרויקטים בדידים – לניהול מידע מערכתי ומתמשך

- מגליונות חישוב – לשרותי ענן
- מאיסוף מידע ידני – לאוטומציה ויכולות ניתוח מתקדמות

- ממיעוט משתתפים – לתהליכים כלל-ארגוניים, רב-שכבתיים ופתוחים
- ממיוחד ואלטרואיסטי – לנורמלי והדוניסטי



קיימות כ״נורמלי״: סביבת עבודה עשירה, אפקטיבית, מהנה ופשוטה



תאריך יעד

מידע חסר

שלמות הדיווח

בקרה דיווח

רשימת משימות הדיווח

מדד ליבה כמותי

קיימות כ״נורמלי״: סביבת עבודה עשירה, אפקטיבית, מהנה ופשוטה



 השנים האחרונות:5תחשבו על השינויים שעברתם ב- 
כמה דרישות דיווח חדשות נוספו? !

מרגולטורים? מלקוחות? ממשקיעים?
כמה דרישות דיווח השתנו? כמה פרוטוקולים עודכנו?!
כמה יחידות עסקיות נוספו לתהליכי הדיווח בארגון?!
כמה שעות מנהלים ויועצים נדרשו לצרכי ניהול המידע? !

כמה שעות חסרו לצורך ניתוח, לקבלת החלטות ולניהול השינוי?

מחשבה לסיום

 השנים הבאות:5עכשיו דמיינו מה צפוי לנו ב-
קצת יוזמה וקצת טכנולוגיה 

יבססו את הקיימות  כזרם מרכזי לשגשוג עסקי
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