21/6/12

פרוטוקול מפגש  CFOsבחברות הטכנולוגיות
ג'ייסון שווארץ  CFOקלריזן
The role of the CFO in a high-velocity business
כשהביזנס צומח במהירות ,לא  02%אלא במאות אחוזים ,ל CFO-יש תפקיד עיקרי לתמוך ולקדם עסקים
כאלה .קלריזן התחילה למכור ב ,0222-ויש לה היום מעל  0022לקוחות בכל העולם ,תמיכה ב 00-שפות,
ומעל  07מדינות .כל המודל העסקי הוא  ,SASואנחנו בתחום הענן – שיווק באינטרנט וסגירת עסקאות
בטלפון .בשנה שעבר החברה צמחה ב .022%-יש לנו יותר מ 052-לקוחות חדשים בחודש .וכל זה עם
 022עובדים בחברה .עם תשעה ילדים בבית ,כשהגדול בן  ,00למדתי משהו על עסק בצמיחה מהירה.
התוכנה של קלריזן מאפשרת בניהול פרויקטים ותהליכי עבודה שלמות תהליכית מלאה ללא מעבר בין
תוכנות שונות ואנשים שונים שחלק מהאינפורמציה אצלם בראש .הלקוחות שלנו משתמשים בכלי של
קלריזן גם במו"פ ,גם בשיווק ,גם ב .post-merger integration-הכלי מוטמע תוך יומיים ,מתוך הענן ,בלי
להשפיע על מערכות ה IT-של החברה.
אנחנו בעצמנו משתמשים בתוכנה שלנו ,עכשיו אני משתמש בה בכספים לסגירת חודש ,רבעון ,קישור
ליחידות הגאוגרפיות ,אופטימיזציה והקשר עם היחידות העסקיות .השקיפות שמאפשרת המערכת מאד
מקלה על הניהול.
על תפקיד הCFO-
התפקיד שלנו כ CFOs-הוא לא לתת את כל התשובות אלא לדעת לשאול את השאלות הנכונות .אנחנו
היועץ הנאמן של המנכ"ל והסמנכ"לים האחרים.
אנחנו צריכים להוביל את האחרים אבל גם להיות חברי צוות – עם הצוות הפיננסי ,צוות היועצים
החיצוניים והצוות הניהולי של כלל החברה .איך עושים שזה לא יהיה סותר זה את זה? מובילים ע"י דוגמא
אישית ,נותנים  – accountabilityאחריות ושקיפות לנעשה סביבי ,להעסיק את האנשים הכי טובים –
חכמים ממני וטובים ממני .לשאוף ל , 022%-גם אם לא נגיע אליו .אבל אם נשאף רק לציון בינוני ,לא נגיע
לעולם לציון גבוה .להיות מוכן לעבוד עם כל אדם ואדם בצוות ברמה האישית .להסביר גם את מה שנראה
קטן כמו להסביר מה לעשות עם אופציות כשמגיע האקזיט ,עד אחרון העובדים .לדעת לקחת סיכונים
והחלטות עסקיות בצורה מהירה .אנחנו מחפשים אנשים סקרנים ,מתלהבים ,מלאי תשוקה ,אבל ענווים.
כשיש את שלושת אלה בצוות – אפשר להגיע.
אנחנו חייבים להיות אנשי עסקים ולהבין את מה שקורה בכל רמות החברה .צריך להבין במוצר ובחברה
שלנו – מה דרו ש כדי לסגור עסקה באמת? אנחנו צריכים להוביל את ההתלהבות של החברה כולה ,בעלי
המניות ,האנליסטים ,הלקוחות ,הספקים – כולם מקשיבים לנו .צריך ליישר בין התמריצים לעובדים (כל
העובדים ,לא רק אנשי המכירות) לבין המטרות העסקיות .אם אתה לא שוגה – אתה לא זז מספיק מהר.
צריך להוביל שקיפות – גם בתוך החברה – הדיווחים והדוחות צריכים לאפשר מבט מידי על הנעשה
בחברה בכל ההיבטים  -פיתוח ,מכירות ,תקציב...
התנהג כמו חברה ציבורית  ,עם הגמישות של חברת סטארט אפ .צריך להבין מה מניע את המודל העסקי
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לעומקו  -מה מביא הצלחה או כישלון .כשסוגרים את הרבעון או השנה ,צריך לחשוב כבר קדימה – כאילו
באים למשקיע להסביר לו מה קרה בביזנס שמספר מסוים עלה או ירד מרבעון לרבעון.
לא לפחד להשקיע – כולל לפתוח את הארנק – ולדעת מתי זה בזבוז ומתי זו השקעה.
המנהלים אצלנו נמדדים כל חודש בתהליך של  072מעלות על יכולת היוזמה ,הביצוע ,ההשפעה על
החברה ,הפתיחות בחברה ומחוצה לה והשותפות.
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