
  ?למה אנחנו בעצם מתכוונים
  טק- המתחיל בהיילעובדמורה נבוכים 

  

ביבך המון  סבטח כבר ביומך הראשון הרגשת שמתרוצצים. מזל טוב. טק-אז התחלת לעבוד בהיי
מדריך זה נועד להקנות לך את כל הכלים על מנת להבין , אם כן. מושגים ומשפטים שאינך מבין

  :אז ככה. ומרים משהולמה אנחנו מתכוונים באמת כשאנחנו א

  

  ...אנחנו בעצם מתכוונים ל  ...כשאנחנו אומרים

  פעם-בוא לא נדבר על זה יותר אף  Off-Lineבוא ניקח את זה 

  )ע"ע (Off-Lineבוא ניקח את זה   תישלח לי על זה אימייל

מאוד אנחנו הולכים לתת מחיר 
  אגרסיבי

  אנחנו הולכים להפסיד את התחתונים

  אנחנו הולכים להפסיד את התחתונים  ן גבוהסיכופרויקט בזה 

  אנחנו הולכים להפסיד את התחתונים   אסטרטגיAccountזה 

  זה שנתיים פיתוח  זה שבועיים פיתוח

  זה שבועיים פיתוח  זה שנתיים פיתוח

  זה שנתיים פיתוח  זה עניין של קונפיגורציה

  Roadmapאין לנו  Roadmap-זה ב

Field-Proven Technology ין לנו מעבדותא  

High Reliability   הצלחנו לעשות שזה יעבוד מספיק זמן בשביל לשלוח את
  זה

  אולי זו תעבוד, הקודמת לא עבדה  גרסא חדשהזו 

Local Support  את זה חזרה דרך שדה התעופה לנואתה יכול לשלוח 
  המקומי שלך

  דששהיה ואנחנו מתחילים מחזרקנו את כל החרא   נעשה התאמות למוצר

שאולי תשכח אנחנו נמלא את הרקע בכל כך הרבה פרטים  )Clarification(הבהרה 
  מה שאלת

FYI   אני –תראה / אז שמור את זה אתה , מבין את זהלא אני 
  !עובד

  מ מהבית" ק350כל בחור רגיל שרחוק מעל   )Expert(מומחה 



Comply Not Comply  

  QA-אני ב  אבל לא הבאתי כרטיס ביקור, סליחה

 אנחנו לא רוצים לחשוב על זה -עכשיו כשחשבנו על זה  אנחנו נחשוב על זה ונחזור אליך
  יותר אף פעם

  Inbox-עדיין לא מצאתי את האימייל שלך ב  אני עדיין בודק את זה

  הבחור שהרגע פגשתי  מקור מהימן

  זה יצא משליטה  זה בתהליך

-הבדיקות הראשוניות הן לא חד
  משמעיות

  ' התפוצץ ברגע שהרמנו את הסוויץהדבר המחורבן

   אנחנו מופתעים–ואלוהים , זה עבד  הבדיקות הראשוניות טובות מאוד

 אבל אנחנו חייבים להגיד –לא התחלנו לעבוד על זה    בקרובDesignנתחיל לעשות 
  משהו

Delivery   נתחיל לעשותDesign ע"ע( בקרוב(  

  הבחור היחיד שהבין בזה התפטר  Feasibleזה לא 

  הבחור היחיד שהבין בזה התפטר  Out Source-נעשה את זה ב

  הלקוח לא רוצה את המוצר המחורבן שלנו  זה מחזור מכירה ארוך

  למוצר שלנו אין שוק יותר  נצא לרכישות ומיזוגים

  המוצר שלנו נורא יקר אבל לא אפקטיבי Cost-Effectiveהמוצר שלנו 

  ?כן, ד פה לא באמת יודע מה זהאף אח? נשמעתי חכם נכון מיצוב / מיתוג 

  אין לנו יותר מחמישה מתחרים  המוצר שלנו ייחודי

 הודיעו שהם מתכננים CISCO-מיקרוסופט ו, IBMרק   אין לנו תחרות
  להיכנס לתחום

אבל נשמח אם תחזיר לנו את הכסף על , לא בשבילך  Tailor-Madeזה מוצר 
  הפיתוח

  נות של כסףאנחנו הולכים להפסיד טו  זו שנת צמיחה

   של השרתRAID-אנחנו משתמשים ב Fully Redundantזה 

  אין לך שום סיכוי לבצע את המשימה הזו כמו שצריך תרים לי דגל אם יש בעיה

  )ע"ע (Off-Lineבו ניקח את זה   בוא נחשוב מחוץ לקופסא


