
 Dimensional Research, חברת מחקרי שוק עצמאית, ביצעה סקר 
גלובלי,  של 1500 סמנכ"לי כספים, לפיו נראה כי הם מאמינים במינוף 

דיגיטלי  במטרה לעודד צמיחה עסקית ולהניע שינוי. ממצאי הסקר 
הראו  שסמנכ"לי כספים ומנמ"רים צריכים לקבוע ביחד את החיוניות  
הכלכלית ואת החזר ההשקעה של כל יוזמת טכנולוגיה ולחבור באופן  

פעיל כדי לתעדף טכנולוגיות נכונות ולהשקיע בהן

 סמנכ"לי כספים בישראל מייחסים
 חשיבות רבה לטרנספורמציה הדיגיטלית

 השינויים הגלובליים ב2020
 חיזקו את היחסים בין

 סמנכ"ל הכספים למנמ"ר
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  IT תעדוף של הוצאות על   
 חייב להיות קשור לערך העסקי

ולהחזר ההשקעה
סמנכ"לי כספים מעדיפים פרויקטים שכוללים:

71% 59%

 היכנסו לכאן כדי לקרוא את הדוח

 מקסום
 ההשקעה
הקיימת
 37%

 הפקת
 רווח

(39%)

 שיפור תהליכים
 עסקיים ויעילות

עסקית
 (34%)

* Survey was sponsored by Rimini Street

 מסמנכ"לי הכספים בישראל סבורים
 שטרנספורמציה דיגיטלית היא אחת

מחמשת היעדים המרכזיים שלהם

 מסמנכ"לי הכספים בישראל מאמינים
 שהטרנספורמציה הדיגיטלית היא

 מרכיב חיוני להצלחת הארגון שלהם

 ציינו שיוזמות כאלו נמצאות באחת
 משלושת העדיפויות הראשונות

 מסמנכ"לי הכספים שיפרו
 את היחסים עם המנמ"ר

ב2020

 מסמנכ"לי הכספים סבורים
 שהמנמ"ר מסייע לחבר בין

 הטכנולוגיה להחלטות
 העסקיות

79 %
 מסמנכ"לי הכספים בישראל ציינו כי

ITהם יסרבו לבזבז כספים על פרויקטי 
 שאין להם כל השפעה עסקית

סמנכ"לי כספים מתעדפים השקעה ב-IT כדי לתמוך 
בארגון הדיגיטלי

תובנות מסקר סמנכ"לי הכספים (CFO), שנערך בקרב 1500 
מנהלים פיננסיים בכירים ברחבי העולם:
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