
 

 

 

 

 

 

 2 מתוך 1 עמוד 

 תחום איכות נתונים והסבות בקבוצת הלפרין–נספח א' 

 

הינה קבוצת ייעוץ מובילה בתחום מערכות המידע, המתמחה בסקטור הפיננסי, והיחידות  HMSהלפרין יועצים 
 הפיננסיות בארגונים מתקדמים.

שנות ניסיון במתן שירותי יעוץ, יישום, פיתוח ואינטגרציה של פתרונות מחשוב רחבי היקף בתחום הפיננסי  HMS 22 -ל
 לארגונים גדולים ובינוניים.

HMS מקצועות רחבמומחים אשר פועלים במגוון  222 -מעסיקה כיום נבחרת של כ. 

HMS על הבנה עסקית מעמיקה של צורכי  מספקת ללקוחותיה יתרון עסקי מתמשך בתחומי פעילותיה, המבוסס
 לקוחותיה ושמירה על האינטרסים שלהם, בעזרת:

 ;כוח אדם מובחר 

 ;מתודולוגיות ושיטות יישום מוכחות 

 ;פתרונות תוכנה מובילים 

 ;שילוב טכנולוגיות מתקדמות 

עוסק באחד מהמשאבים החשובים ביותר ה ,יכות נתונים והסבותמרכז התמחות ייחודי בנושא א המפעילהקבוצה 

 המידע.  –בארגון 

 התהליכים העסקיים בארגון.  לשלמותו, תקינותו ועקביותו של המידע הינם תנאים הכרחיים לתפקודם התקין של כל

 נתונים. איכות מרכז ההתמחות מספק מגוון רחב של שירותים מקצועיים בתחום ניהול, בקרה וטיוב 

. צוותים אלו מספקים מענה תחומיים הכוללים עשרות אנשי מקצוע-צוותי עבודה רב, מובילה ייעוץכקבוצת  HMS -ל

מוכחת ושימוש בכלים טכנולוגיים זאת בשילוב מתודולוגיות עבודה  .הטכנולוגיות והעסקיות -לדרישות הלקוח מלא

 . RASמערכת  כללםמובילים וב

וטיוב איכות נתונים המבוססת על מנוע חוקים עסקיים רב עוצמה. המערכת בקרה מתקדמת לניהול מערכת מדובר ב

 במגוון פרוייקטים מורכבים לרבות שלושה פרוייקטי הסבה של בנקים.כנדבך מרכזי ושימשה  HMSפותחה ע"י 

בנק מסד, בנק יובנק, כלל חברה  ,אוצר החייל, בנק בנק הבינלאומיה לאומי למשכנתאות, בנק הפועלים, -בין לקוחותינו 

 לביטוח, הכשרת היישוב, שירביט חברה לביטוח, תע"א, מגן שלם )חברת תפעול קופות גמל(, הלמן אלדובי.
 

 שירותיםסל ה
  Data Quality Assessments –סקר איכות נתונים 

זה מבוצע באמצעות כלי ניתוח  איכות נתונים הינו מהלך אנליטי לצורך הערכת איכות הנתונים הארגוניים. מהלךסקר 

 מאפייני המידע הקיים בארגון עבור כל פרט מידע. ( המספקים מפרט של Data Profilingמידע ממוכנים )

מנתחי מערכות מקצועיים מנתחים את תוצאות המהלך ומכינים דוח מפורט הכולל  ,לאחר הפעלת המהלך הממוכן

 ך טיפול.התייחסות לממצאים החריגים לרבות המלצות להמש

 באמצעות הסקר נחסכת עבודה ידנית רבה. –סקר איכות נתונים הינו נדבך חשוב בפרוייקטי הסבה וטיוב נתונים 

 מבדקי מסירה/קבלה

ניסיון רב בניהול וביצוע מבדקי מסירה ו/או קבלה בפרוייקטים מורכבים הדורשים מיומנויות טכנולוגיות  HMS-ל

מעמידה לרשות לקוחותיה צוותי בדיקה מובחרים, בהתאם לדרישות הפרוייקט, הכוללים  HMSועסקיות מורכבות. 

 ועוד.  QA, כגון: רו"ח, מנתחי מערכות, כלכלנים, מומחי דיסציפלינותאנשי מקצוע במגוון 

 תנים במסגרת זו:ילהלן פרוט השירותים הנ

 .תכנון מבדקי המסירה/קבלה 

  מורכבות. רוטינות בדיקה חישוביותופיתוח אפיון 

 .ביצוע בדיקות פונקציונליות 

 פיתוח, הפעלה ותחקור בקרות עסקיות וטכניות באמצעות מערכת ה-RAS. 

 ייצוג הלקוח מול ספק התוכנה / יחידת ה-IT. 



 

 

 

 

 

 

 2 מתוך 2 עמוד 

 מערכי בקרת נתוניםהקמת 

-מערכת האפיון, תכנון, הקמה ותפעול מערכי בקרת נתונים תוך שימוש במחולל חוקים עסקיים ובמנגנוני בקרה של 

RASל .-HMS  .יכולת למתן פתרונות ייעודיים המיושמים ע"י מנתחי מערכות בעלי הבנה עסקית רלוונטית 

 להלן דוגמאות למערכי בקרה:

  2בקרת מהלכים חישוביים הקשורים לדרישות רגולציה כגון באזל. 

  מודלים חישוביים מורכבים, לרבות מנגנוני בקרתBack Testing. 

  בקרת איכות נתונים כחלק מפרוייקט טיוב נתונים ו/או מנגנוניOn Going Auditing  

 פרויקטי טיוב נתונים

סמך מתודות מקובלות מהעולם -על HMS-ביצוע פרוייקטי טיוב נתונים בהתאם למתודולוגיה מתקדמת אשר גובשה ב

מתבסס על צוותי עבודה הכוללים מומחי איכות נתונים,  HMSונסיונה המקצועי הרב בנושא. הפתרון המוצע ע"י 

 מומחים עסקיים ואנשי פיתוח טכנולוגיים. 

HMS "תוך מעמידה לרשות לקוחותיה תשתית טכנולוגית מתקדמת המאפשרת יישום הפרויקט כ"לשכת שירות ,

ת של בנקים וחברות עומדים בדרישות אבטחת מידע מחמירו HMSשרתי . עלויות רכישת תוכנות וחומרהב חיסכון

 ביטוח. 

 :פרוייקטים לדוגמה

 בנק פועלים –( DWHטיוב מחסן הנתונים )

HMS גיבוש אסטרטגיית טיוב הנתונים במחסן הנתונים הארגוני של בנק הפועלים. ע"י בנק הפועלים לצורך  בחרהנ

את מתודולוגיית תחקור וטיוב המידע כחלק ממהלך אסטרטגי של הבנק להפיכת  HMSבמסגרת עבודה זו גיבש צוות 

 מחסן הנתונים הארגוני כמקור הנתונים המרכזי לכל מערכות המידע העתידות של הבנק.

 החייל-בנק יובנק, מסד ואוצר –מבדקי קבלה להסבת מערכות 

HMS  לתשתית הבנק הבינלאומי. ים אלה כות בנקבעת הסבת מערשלושת הבנקים הנ"ל של מבדקי הקבלה הובילה את

לרבות פיתוח , הסבה במקביל לזו שביצע ספק התוכנה, RAS-ביצע באמצעות מערכת ה HMSצוות  ,עבודה זובמסגרת 

מולטור לחישוב ובדיקת לוחות סילוקין של הלוואות, סימולטור לחישוב תשואות, ימולטורים חישוביים כגון: סיס

 היוו נדבך מרכזי בפרוייקט ההסבה. HMSוצוות המומחים מטעם  RAS-ועוד. מערכת המולטור הלבנת הון יס

 בנק פועלים –מבדקי מסירה למנגנוני חישוב ריבית חדשים

לצורך ביצוע מבדקי קבלה למנגנוני חישוב ריבית חדשים אשר פיתח הבנק לצורך  HMSבנק פועלים שכר את שירותי 

פיתחה אלגוריתם חישובי מורכב לצורך דימוי מנגנוני החישוב של הבנק וזאת  HMSתמיכה בשירות "עו"ש מקזז". 

. שימוש במערכת זו איפשר עמידה בלוחות זמנים קצרים ביותר אשר הוכתבו ע"י הבנק RAS-באמצעות מערכת ה

 לצורך השלמת הבדיקות.

 בנקים( 5קבוצות הבינלאומי ) – 2הקמת מערך בקרת בטחונות במסגרת דיווחי באזל 

HMS  סיכוני אשראי(. מערך הבקרה  2הקימה עבור קבוצת הבינלאומי מערך בקרת בטחונות במסגרת דיווחי באזל(

וכלל מנגנוני חישוב מורכבים המבוססים על מחולל החוקים העסקיים של  RAS-נבנה באמצעות פלטפורמת מערכת ה

 המערכת וכן בקרות טכניות ועסקיות מורכבות.

לדובי אכלל ביטוח, כלל פנסיה, הכשרת הישוב, הלמן  –פרוייקטי טיוב נתונים במסגרת חוזר "טיוב זכויות עמיתים" 

 ועוד..

HMS  מסגרת מענה הגופים מוסדיים לחוזר משרד האוצר "טיוב במבצעת בימים אלו מספר פרוייקטי טיוב נתונים

ן עסקיים )ביטוח, גמל ופנסיה( ומומחי איכות נתונים . צוותי הפרויקטים מורכבים ממומחי תוכזכויות עמיתים"

האחראים ליישום בקרות טכניות ועסקיות מורכבות לצורך איתור חריגים וטיובם. השירות ניתן גם במתכונת של לשכת 

 שירות.


