פיתוח מוצר חדש

תיאור הקורס
הגדרה קולעת ובחירת הקונספט לפיתרון ,המתרחשים בשלבים המוקדמים ביותר של הפיתוח,
ידועים כמפתחות עיקריים להצלחה של מוצר חדש .הקורס פיתוח מוצר חדש מציע תהליך שיטתי,
צעד אחר צעד לתכן הנדסי של מוצר או מערכת חדשים .השיטה המוצגת בקורס משלבת ותופרת
מבחר של טכניקות וכלים כדי לבנות תהליך זריז ,יצירתי ויעיל עבור הגדרת מוצר חדש ותכן
קונספטואלי שלו .זהו תהליך גמיש אינטגרטיבי הנתפר לפי צורכי כול משתמש ,הוא מו•נע לקוח
.וניתן להתאמה לצרכים הייחודיים לדרישות של כל ארגון וכל צוות פרויקט

תוצאות הלמידה
בסיום הקורס פיתוח מוצר חדש המשתתפים ידעו ויתרגלו את העקרונות ואת הכלים של שיטת
פיתוח המוצרים החדשה .המשתתפים יוכלו לשפר את יכולתם ליזום ולהגדיר צרכים חדשים ,הם
ילמדו שיטות וכלים לתכנון הנדסי של מוצר חדש ,איכותי ותחרותי והם ילמדו כיצד ליזום ולנהל
.תהליך פיתוח של מוצר חדש אשר יספק מענה לצרכים האמיתיים של הלקוח

למי מיועד הקורס
חברים בצוותי הגדרת מוצר חדשים ותכן קונספטואלי ואלה המעורבים בתפקידים תמיכה •
בצוותים אלה.
• אלה המעורבים בפיתוח מוצרים חדשים כמו מנהלי פרויקטים ,מהנדסי מערכת ,מעצבי מוצר,
אנשי שיווק ומנהלי איכות.
• מנהלים המבקשים להבין את התועלות הטמונות בתהליך מתודולוגי של הגדרת מוצר ותכן
.קונספטואלי כדי להחליט על יישומם בארגון

מחירי הקןרסים
 CHFהמחיר הרגיל CHF 3,000 :המחיר למקדימים להירשם2,700 :

משך הקורס
5 days
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Amihud Hari
הוא מנחה ,יועץ ומרצה  Design Speedovation Inc.ד"ר עמיהוד הרי הוא הבעלים והמייסד של
בפיתוח מוצרים חדשים ,הנדסת מערכות ושיטות לתכן הנדסי .ניסיונו כולל יישומים רבים של
) (T&Eמתודולוגיות תכן הנדסי .כמו כן הוא מלמד תכן הנדסי ובחינה והערכה של מערכות
) (SEECבטכניון ,ישראל ,והיה פרופסור חבר נלווה במרכז להנדסת מערכות והערכה
.באוניברסיטת דרום אוסטרליה
לד"ר הרי  20שנות ניסיון כמנהל תפעולי בתעשייה ,במחקר ופיתוח וברכש הן במגזר הממשלתי
.והן במגזר הפרטי
ד"ר הרי פרסם יותר מ  40-מאמרים ופרקים בספרים על תכן הנדסי ושיטות איכות ,והוא
באבטחת , M.Sc.בהנדסת תעשייה  B.Sc.עורך-שותף של ספר שפת האיכות .הוא בעל תואר
.איכות ואמינות ,ודוקטורט בתכן הנדסי ,כולם מהטכניון ,ישראל

