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פרופיל הצלחת לקוחות של SuccessFactors / מלכ״רים / ארגון הג׳וינט העולמי

ארגון הג׳וינט העולמי: טיפוח 
תחושת קהילה חזקה עם 

 SuccessFactors® Employee
Central

כאשר קהילות יהודיות זקוקות לסיוע דחוף, הג׳וינט נמצא שם. כבר יותר ממאה 
שנה הוא מעניק שירותים סוציאליים, יוזמות תעסוקה וסיוע בשעת חירום 

בלמעלה מ-70 מדינות. ואולם, כאשר נוהגים עסקיים מסוימים הפכו למיושנים, 
חבר הנאמנים דרש מהג׳וינט להתחדש ולהפוך למודרני יותר. מחלקת משאבי 
 SuccessFactors® Employee אנוש הובילה את השינוי, והציגה את פתרון

Central. עם תהליכי משאבי אנוש פשוטים יותר ויעילות תפעולית גבוהה יותר, 
הג׳וינט יכול לגייס משאבים מהר יותר עבור אלה הזקוקים להם ביותר.
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יעדים
הצגת פלטפורמה משותפת של משאבי אנוש ומאגר נתונים   •

של עובדים עבור כלל העובדים
מציאת איזון בין הצורך לציית למדיניות המרכזית לבין הרצון   •

לתת למשרדים מקומיים אפשרות ביטוי
השגת רמה גבוהה יותר של יעילות ואפקטיביות תפעוליות  •

SuccessFactors מדוע
תוכנה פשוטה ונוחה לשימוש, שקל למשתמשים לאמץ  •

מותאמת במיוחד לצרכים של עובדים צעירים, ניידים   •
ומחוברים מאוד

פונקציונאליות מעולה של ניתוח נתונים ודיווח  •
שיפור מתמיד באמצעות עדכונים שטפים  •

היתרונות
מידע בזמן אמת על עובדים, בלחיצת כפתור  •

שיתוף פעולה משופר ומחויבות גבוהה יותר בקרב כוח עבודה   •
המפוזר ברחבי העולם, באמצעות פלטפורמת משאבי אנוש 

משותפת
קבלת החלטות הנוגעות למשאבי אנוש בהתבסס על נתונים   •

ולא על תחושת בטן

תכניות עתידיות
SuccessFactors הטמעת פתרונות גיוס של  •

שימוש בפתרון ניהול ההון האנושי SAP® ERP באתר,   •
כדי ליהנות מיתרונות נוספים על ידי שילוב עם פתרון 

SuccessFactors של Employee Central
שימוש בפתרונות SuccessFactors כדי להבין טוב יותר   •

אילו מיומנויות לטווח קצר ולטווח הארוך דרושות כדי לשפר 
את אספקת השירותים של הג׳וינט

הטמעת פתרונות ניידים ופלטפורמת התוכנה החברתית   •
™SAP Jam לשיתוף פעולה רב עוד יותר

איזון מושלם בין צרכים גלובליים ומקומיים
שיתוף פעולה הדוק יותר עם פלטפורמה משולבת יחידה

״אני רואה ב-SuccessFactors יותר כלי תרבותי מאשר כלי טכנולוגי.
 הוא דוחף אותנו לחשוב אחרת – לחפש פשטות בכל התהליכים שלנו – 

והוא יצר תחושת קהילה מגובשת יותר בארגון.״
ריאן האס, מנהל מחלקת מנהיגות, למידה ופיתוח, הג׳וינט
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© 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an 
SAP affiliate company.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of 
SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.
epx#trademark for additional trademark information and notices. Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain 
proprietary software components of other software vendors.

National product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any 
kind, and SAP SE or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP 
SE or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products 
and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related 
presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its 
affiliated companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change 
and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a 
commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking statements are subject to various risks 
and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on 
these forward-looking statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.


