פרוטוקול יעקב גלברד
אסטרטגיה מכילה גם את הד.נ.א של הארגון .הד.נ.א .הנכון מאפשר לגבש אסטרטגיה נכונה ,במיוחד
של חברה טכנולוגית בסביבה משתנה מהירה .אני אציג מספר אירועים שהתרחשו בשנים האחרונות.
אני אקח דוגמא של אוהד ,בחור שנולד ב ,0881-אז היה המחשב בן  04שנים .בגיל  3הוא שמע על
ה WEB-ובגיל  8הוא התחיל לחפש בגוגל .בגיל  05הוא גולש ברשת הסלולרית ,ובגיל  07הוא מוריד
אפליקציות .מדובר על מהפכה שבאה מעולם שכולו טכנולוגי ושינה את פניו בשנים האחרונות.
השאלה היא מה אנחנו יודעים לעשות עם המהפכה הזאת.
לפני  5שנים חברת ניסן פיתחה רכב חדש ב 10-חודשים ,היום היא מפתחת רכב ב 01-חודשים.
כמות האפליקציות באפ-סטור ב 1117-עמדה על  .01,111כיום היא עומדת על  .241,111מרווחי
הזמן מתקצרים והאסטרטגיה של הארגון חייבת להתאים את עצמה לקצב השינויים .חברות שלא
מתאימות את עצמם מפסידות את התחרות .חברות שלא עומדות בקצב השינויים הטכנולוגיים ולא
מגיבות במהירות מוצאות את עצמן מאחור ,ואין ספק שה-ד.נ.א של הארגון יקבע אם הם יחזיקו
מעמד.
התהליכים שאירעו באפל ובנוקיה אשר גרמו לאחת להצליח ולאחת ליפול קרו במשך שנים לפני
השינוי .שינויים מפחידים אותנו .אנחנו אוהבים להיצמד למוכר .קל יותר להיצמד לעבר מאשר לנסות
לשנות את העתיד .תפקידו של המנכ"ל הוא להסתכל קדימה ולהעיז להשתנות .תהליך קבלת
ההחלטות חייב להיות מהיר .חייבים גם ללמוד לעבוד במקביל על מספר מוצרים ,כאשר לא בטוח
שכל המוצרים יגיע למדף .יש לחנך את העובדים לגמישות מחשבתית ולשינויים בשוק .ארגון יכול גם
לדחות הצעות לשינויים ולכן חשוב שהארגון יבין ששינוי הוא כוח והכרח.
ההערכה היא שיותר מ 021-מיליון עובדים יעשו ב 1103-שירותי  cloudבארגון .אנחנו רגילים לחשוב
שברגע שנזוז מהשולחן אז איבדנו את הקשר אם הארגון .תפיסת הענן מאפשרת לכל עובד מכל
מקום להיות מחובר .הענן נוצר מכך שתשתיות פיזיות יכולות להתחבר לאותו ענן וירטואלי לכל יחידת
קצה נייחת או ניידת באופן שוטף .הענן צריך להכיל את כל הצרכים הבסיסיים של הארגון.
השילוב בין ניידות לענן ממקסם את יכולות הענן .היתרונות הם נפחים ומהירות .הסמארטרפונים
הפכו למכשירי עבודה מאוד חזקים .בעוד חצי שנה – שנה נפגוש תמהיל הרבה יותר רחב של
סמאטרפונים .גם הטאבלטים הם כלי עבודה חדשים .הם יותר יעילים ומהירים מאשר הדור הקודם.
התכונות והיכולות המתקדמות כוללות היום ובעתיד מסכים גדולים וחזקים ,מעבדים חזקים ,סביבת
פיתוח דינאמית ומגוון של אפליקציות עסקיות.
אורנג' היו הראשונים שהשיקו את הסמארטפונים כתוצאה מאותה אסטרטגיה והבנה שהשינוי בשוק
יוביל אותנו לכיוון הזה .מעל  61%מהמכשירים הנמכרים כיום הם סמארטפונים .אנחנו פועלים

להעצים את שירותי הענן .ההערכה היא שהיקף השימוש בדאטא יגדל במונחים של פי  011עד
 .1103החיבור של דור  2.4יאפשר להנהלה גישה מכל מקום ,למנכ"ל יינתנו ביצועי החברה בזמן
אמת ובכל מקום .ל CFO-תהיה יכולת לצפות אחר אינדקטורים פיננסיים ומעקב אחר דוחות
ועדכונים .המהפכה נמצאת כבר כאן ,וכל אחד חייב לשאול את עצמו האם הוא ידע לחבר בין יכולת
תגובה מהירה למידע ולזמינות של מידע.
שאלה :איך חברת תקשורת נערכת להתמודד עם הפלטפורמות החינמיות עבור שירותי ?voice
יעקב גלברד :הטכנולוגיה היום מאפשרת להעביר  VOICEמעל  .IPהחבילות שמוצעות היום בשוק
כמעט אין מגבלה של  .VOICEכל המוצרים שלנו הםא עתירי  VOICEו .SMS-בעוד שנתיים-שלשו
נוכל להעמיד תשתיות הרבה יותר טובות .אבל אין ספק שהטלקום יהפוך ל"צינור טיפש" שבו תהיה
פחות השפעה על מה שעובר שם ,אלא רק על הזמינות ללקוח.
אנחנו נמצאים בסיכון נוסף ,כי חברה כמו אפל החליטה של האפליקציות שלה הם כמו גן נעול .אפל
רוכבת מעל הראש שלנו ומוכרת את כל המוצרים ישירות ללקוח ועוקפת לחלוטין את חברות הטלקום.
אם אפל לא היו מותג כל כך חזק לא הייתי מוכר אותו .חלק מהמודל העסקי שלנו בנוי על כך שאנחנו
מבינים היום שהלקוחות זקוקים למידע איך להשתמש בכל המידע שעומד לרשותם .נציג עוד חודשיים
מוצרים שיהוו מהפכה בעולם המולטימדיה .השאלה והתשובה מחדדות את הצורך להתאים את
המודל העסקי כל הזמן לשינויים הטכנולוגיים.
המטלה הקשה ביותר של המנכ"ל היא לשנות את הד.נ.א של הארגון .השינוי מתחיל מלמטה .ניתן
לשנות את ה-ד.נ.א כשיורדים לעומק הארגון .החיבור עם השטח וההבנה הם הדברים הבסיסיים הוא
קריטי .צריך לעזור עובדים שהם מחוללי שינוי ולתת להם גיבוי.
שאלה :מה משמעות המעבר משוק שנשלט ע"י שלוש חברות לשוק עם יותר חברות .האם אתה
נערך לפעילות של הצרכנים ביחס לחברות הסלולר?
גלברד :חברות הסלולר בהחלט חייבות להתייעל .לשנות את התמהיל כל הזמן .הנושא של
ההתייעלות הפנימית הוא קריטי על מנת לשמר רווחיות .הגמישות של הארגון ,גם השיווקית וגם
הארגונית ,היא קריטית .אין ספק שכניסת התחרות תשנה את מבנה ההכנסות.

