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מסגרת הממשל של

, עקרונות, מימוש ושימור של מבנים,  ארגוניITניתוח והבהרה של דרישות ממשל 

תוך כדי הבהרת אחריות וסמכות להשגת היעדים , תהליכים ופרקטיקות מאפשרים

.והמטרות של הארגון
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EDM01.01
הערכת מערכת הממשל

והחלטה , תיעוד והבנה של הדרישות, זיהוי וקשר מתמשך עם בעלי העניין בארגון

. הארגוניIT-על העיצוב הנכוחי והעתידי של ממשל ה

EDM01.02כיוון מערכת הממשל

EDM01.03ניטור מערכת הממשל

EDM02וידוא אספקת תועלות
EDM03וידוא אופטימיזציה של

סיכונים
EDM04וידוא אופטימיזציה של

משאבים
EDM05מול בעלי וידוא שקיפות

עניין
APOתכנון וארגון,  הלימה

APO01ניהול מסגרת

טכנולוגיית המידע
APO02ניהול אסטרטגיה
APO03ניהול ארכיטקטורה

ארגונית
APO04ניהול חדשנות
APO05ניהול תיק פרוטפוליו
APO06ועלויות ניהול תקציב
APO07אנוש ניהול משאבי
APO08גומלין ניהול קשרי
APO09שירות ניהול הסכמי
APO10ניהול ספקים
APO11ניהול איכות
APO12ניהול סיכונים
APO13ניהול אבטחה

BAIרכש ויישום,  בניה

BAI01ניהול תוכניות

ופרויקטים
BAI02דרישות ניהול הגדרת
BAI03של ובנייה ניהול זיהוי

פתרונות
BAI04וקיבולת ניהול זמינות
BAI05ארגוניים ניהול שינויים
BAI06ניהול שינויים
BAI07והעברה ניהול קבלה

של שינויים לייצור
BAI08ניהול ידע
BAI09ניהול נכסים
BAI10ניהול תצורה

CobiT 5סעיפי 

בקרת ביצועח"השלמות במפתנהלים תומכים בארגון
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DSSשירות ותמיכה,  הספקה

DSS01ניהול התפעול
DSS02שירות ניהול בקשות

ואירועים
DSS03ניהול בעיות
DSS04ניהול המשכיות
DSS05אבטחה ניהול שירותי
DSS06בקרות תהליכים ניהול

עסקיים
MEAהערכה ואמידה,  ניטור

MEA01ואמידה הערכה ,ניטור

וציות ביצועים של
MEA02ואמידה הערכה ,ניטור

מערכת הבקרה של

הפנימית
MEA03ואמידה הערכה ,ניטור

לדרישות ציות של

חיצוניות
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.חברת מתודה פיתחה חוברות עבודה נוספות במתכונת החוברת הנוכחית עבור תקנים רגולציות אחרים

.ח"טבלת ניהול כשהתקן משמש כמוביל מול תקנים אחרים ומול נוהל מפת, תיאור התקן על כל סעיפיו– הגישה בכל החוברות דומה 

:תקנים לדוגמא

CMMI 
ISO9000 

IT Policy 

ITIL 

הנחיות המפקח על שוק ההון 
ונושאים נוספים בתחום

www.methoda.co.il

תקנים ותקנות נוספים

:לפרטים נוספים

מ"מתודה מחשבים בע

marketing@methoda.com

1 שלוחה 03-6133336' טל

http://www.methoda.co.il/
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