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Enterprise Task Management (ETM)

מערכת לניהול 

ארגון חוצה משימות 

JIRAעל בסיס פלטפורמת 
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ממשק  

ידידותי ונוח

(כלל העובדים, דרג הביניים, הנהלה בכירה)משימות בכל הדרגים פלטפורמה לניהול 

יתרונות

התראות  

ותזכורות

שיתוף וניהול  

המידע
של  היררכיה 

משימות

כוללת  ראיה 

המידעושלימות 

יכולת מידור  

שגמי

גמישות והתאמה  

הארגוןלצרכי 
מחוונים  לוח 

וחיפוש קל ונוח  



משתמשים פוטנציאליים

לוח עבודה  

Board

DASHBOARD

/  התראות 

מיילים

משימות

מנהלי אגפים

/  ל"עוזר מנכ

ל"לשכת מנכ

ל"מנכ
מנהלי מחלקות

עובדים

ראשי צוותים



פונקציונאליות המערכת
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 משנהומשימות משימות אב : פתיחת וניהול משימות לפי היררכיה

הפרדה בין משימות שאני אחראי לביצוע ולבן משימות שאני היוזם

שיתוף משימה למספר גורמים

 תלות בין משימותיצירת

גרירהי "דיווח התקדמות ושינוי סטטוס ע

 שמירת היסטורית השינויים במשימה ויכולת תחקור

 עבודה דרך לוח(Board )אישי מותאם לפי היררכיה

חיפוש משימות על פי טקסט חופשי או על פי כל שדה במערכת

 מעקב ובקרה בעזרת לוחות המכוונים(Dashboard’s)

 אוטומטיות במיילהתראות

 קבוצת משתמשים/ תפקיד והרשאות לפי מידור



יכולות/ תכונות 

לוח עבודה  

Board
DASHBOARD

/  התראות 

מיילים

פתיחת  / הקצאת 

משימה

שם ותמונת המשתמש

חיפוש ומיון
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משימות משנה/ לוח ניהול משימות 
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משימת אב= כחול 

משימת משנה= סגול 

סינון משמות לפי יחידות  

עסקיות

משימות  

שבאחריותי
משימות  

שאני מנהל

מקור המשימה

סימן של עדיפות

תיאור המשימה

זיהוי האחראי

מועד סיום
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משימהפתיחה של / הקצאה 

האם היא משימת אב או  

משימת משנה
שם המשימה

אחראי משימה

ניתן להזין: תאריך יעד 

בחירת תאריך מתוך לוח שנה
:  מאיפה המשימה הגיעה 

שדה לבחירה מתוך רשימה

ניתן : שיוך המשימה לנושא 

להוסיף נושאים חופשי

תיאור המשימה

עדיפות

צרופות

שותפים למשימה
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Dashboardל ולהנהלה הבכירה"למנכ
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Dashboard הבינייםלדרג
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וחיפוש לפי כל שדהלוח מיון 
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מיילים והתראות

לחיצה כאן נפתחת  

המשימה במערכת
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הפתרון מפותח ומתוחזק על ידי צוות מומחים  במתודה

  לצוות ניסיון של מספר שנים בתחומי

יכולות:

פיתוח והתאמת הפתרון לצורכי לקוחות

הטמעה וליווי צמוד , הדרכה

  פיתוח שיפורים שידרוגים על פי הצורך

 פתרון בעיות/ שוטפת לתקלותתמיכה

הצוות
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Atlassianומוצרי JIRAפלטפורמת 

 World leader in ALM Solutions

 More than 40,000 corporations use 

Atlassian products world wide

 400+ companies in Israel 

Jira  אפליקציות מתקדמותיישום של מאפשרת

מידעעם כלים ייחודיים לשיתוף בשילוב 

העבודההתקשורת בין צוותי ושיפור 
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:לפרטים נוספים

03-6133336
Marketing@methoda.com 


