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“Data is the new oil. It’s valuable, but if unrefined it cannot really be used. It has to be changed into gas, plastic, chemicals, etc to 
create a valuable entity that drives profitable activity; so must data be broken down, analyzed for it to have value.”

Clive Humby, UK Mathemetician and architect of Tesco’s Clubcard, widely credited as the first to coin the phrase in 2006
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:האנליטיותהמערכותבהתפתחותהשלביםשלושת

oממוקדת:1.0אנליטיקה-עסקיתהאנליטיקהעידן

Whatוניתוחי,ומובניםפנימייםנתונים,העברבתיאור If

oמאפשריםהענקנתוני:2.0אנליטיקה-הענקנתוניעידן

סוגיכל,(חיצונייםגם)רביםממקורותנתוניםניתוח

(מובניםולאמובנים)הנתונים

oכלשלמלאשילוב:3.0אנליטיקה–הנתוניםכלכלתעידן

מקור,אסטרטגיתחרותיכנכסאנליטיקה,הנתוניםסוגי

,נתוניםמבוססימוצריםפיתוח,חדשניםעסקייםלמודלים

המכונהמלימודאינטגרליחלק

Tom Davenport: “Analytics 3.0”, Harvard Business Press, 2013 
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בטחון ולחימה בטרור
Homeland Security

ניתוחים פיננסיים
Finance 

שירותי בריאות חכמים
Smarter Healthcare

ניתוחי מכירות  רב ערוציים
Multi-channel sales

שירותי טלקום
Telecom

ייצור
Manufacturing

בקרת תנועה
Traffic Control

ניתוחי סחר בניירות ערך
Trading Analytics

ניתוח סיכונים והונאות
Fraud and Risk

ניתוחי לוגים
Log Analysis

שיפור איכות חיפוש
Search Quality

נטישה, NBO–קמעונאות 
Retail: Churn, NBO



7Milan Manwar: “Learning Machine Learning”, Dev IT Journal, 2017 
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Data)נתוניםמבוססיעסקייםמודלים Driven Business Models)

דוגמאות)ביותרהידועהעסקיהמודל–אחריםלארגוניםנתוניםמכירתWaze,

Strava, General Motorsועודסלולרחברות)

אותםמנתחים,הנתוניםאתהאוספיםארגוניםמגוון–מנותחיםנתוניםמכירת

ללקוחותאותםומוכרים



oMichelinתכניתומוכרתרכבציישלנסיעותעלנתוניםאוספתEffiFuelבצריכתלחסכון

מתאיםאווירלחץעלשמירהי"עדלק

oRolls RoyceתכניתמציעהPower by the Hourשעותי"עפהלקוחאתמחייבתהיאבה

התחזוקהלניהולבנתוניםומשתמשתהמנועשלהטיסה

נתוניםתיווך(Data Brokerage)–מנותחמידעומכירתניתוחם,נתוניםאיסוף

ומוכרתרביםמידעמקורותמנתחתBloomberg)שלהםהמאפייניםפיעלללקוחות

(שלוההשקעותתיקפיעלללקוחמידע
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Open data is data that anyone can access, use and share. For data to be considered ‘open’, it must 
be published in an accessible format, with a license that permits anyone to access, use and share it.
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APIs (Application Programmer Interfaces) are the components that enable diverse platforms, apps, and systems to
connect and share data with each other. Think of APIs as a set of software modules, tools, and protocols that
enable two or more platforms, systems and most commonly, applications to communicate with each other and
initiate tasks or processes
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עסקיתאנליטיקה
תמיכה בתהליכי
קבלת החלטות

Big Data
ותמיכה באנליטיקה

AI/ML

Data Monetization
הכנסות ממכירת נתונים

לארגונים אחרים

מודלים עסקיים
מודלים עסקיים מונעים  

י נתונים"ע

Open Data
נתונים ממשלתיים  

ואחרים זמינים לשימוש

APIממשקי תכנות 
גישה לנתונים של 

ארגונים אחרים

נתונים
הנפט של העידן  

הדיגיטלי
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