
                                                

 CRM-Period 2023כל הזכויות שמורות לבית הספר הראשון למקצועות הסיילספורס 

 
 2023  אפריל -  סילבוס קורס מיישם סיילספורס

 

 בשבוע עיוניים פעמיים מפגשים  •
 מפגשי תרגול פעמיים בשבוע  •
 חשיפה סדורה והדרגתית למערכת  •
 תרגילים להגשה עצמית על בסיס שבועי  •

 

 

שעות   תוכן נושא

 הדרכה 

שעות  

 תרגול 

מבוא 

מערכות 

 מידע 

מידע ארגוני, סוגי אובייקטים, שדות, אפיון בסיסי נתונים לניהול 

 מודל נתונים, מודלים לבסיסי נתונים.

5  

מבוא 

 סיילספורס 

תכונות, יתרונות וחסרונות. היכרות עם המוצרים של מחשוב ענן, 

 סיילספורס. שימוש בפלטפורמה כשירות.

5  

 יישום
ממשק המערכת. חיפוש וניווט במערכת. רשימות צפייה.  

 אובייקטים סטנדרטיים ואובייקטים מקוסטמים. עיצוב דפי מערכת.  

15 6 

 נתונים 

עבודה עם נתונים במערכת. ייבוא נתונים מאסיבי. שימוש בכלים 

לייבוא נתונים. מניפולציה על נתונים במערכת. ולידציות. שדות 

 נוסחה.

10 6 

 אנליזה
דוחות ולוחות מכוונים. ניתוח מידע במערכת. אפשרויות הצגת 

 נתונים ושימוש בכלי אנליזה מול משתמשי קצה והנהלה.

5 6 

 הרשאות

הרשאות עבודה במערכת. כלים לשיתוף מידע בארגון. כלי עבודה  

למנהל מערכת לטובת מתן הרשאות קבועות והרשאות נקודתיות. 

תפעול תקלות ובדיקת הרשאות במערכת.  ניהול משתמשים  

 במערכת.

5 6 

יישום 

 מתקדם 

סוגי רשומה ועבודה עם מספר תהליכים באובייקט יחיד. הורדת 

פליקציות. שימוש בפעולות ופעילויות לייעול תוספים דרך חנות א

 עבודת המשתמש במערכת.

10 6 

 אוטומציה

ליצירת סוגים שונים של תהליכי אוטומציה.  FLOW-שימוש ב

סינכרוניים. שימוש בהיררכיה -שימוש בתהליכים סינכרוניים וא

 בין תהליכים. שימוש בכלים לניהול ובקרה על אוטומציה במערכת.

30 6 

סביבות  

 עבודה

שימוש בסביבות עבודה ככלי לבדיקות ושחרור גרסאות של 

המערכת. עבודה לפי הנהלים של סיילספורס. עבודה עם מקבצי  

 לטובת בדיקות ובקרה.  שינויים

5 6 

 הכנה לקריירה 

בניית קורות חיים ייעודיים לתפקידים במקצועות של  סיילספורס.  

פרטני. הכנה לראיונות עבודה מעבר ושדרוג קורות חיים באופן 

בהיבט האישי וגם בהיבט המקצועי. תרגול שאלות מקצועיות. 

 מיקוד והכנה לקראת ראיונות עבודה בתעשייה. 

10 6 

הכנה למבחן 

 הסמכה

למידה למבחן הסמכה של סיילספורס העולמית. תרגול שאלות 

ממבחן ההסמכה. הכוונה ללמידה ממוקדת ורלוונטית לחומר  

 המקצועי הנדרש. למידה בקבוצת הקורס.

10 6 

 54 110 סה''כ  

 


