
מראיינת וירטואלית מבוססת בינה מלאכותית לראיון עובדים ולהערכתם

Intervyo - אינטרוויו

הצורך
גיוס עובדים הוא תחום המעסיק כל ארגון ומכלכל אינספור 
של  והבחירה  המיון  תהליך  בעולם.  אנוש  משאבי  חברות 
זמן,  ודורש  נתונים  וניתוח  ראיונות  ביצוע  מצריך  מועמדים 
תלויה  מהמועמד  ההתרשמות  בנוסף,  ומשאבים.  כסף 
קרובות  לעתים  מביאה  הסובייקטיבית  והבחירה  במראיין 

לשיבוץ עובדים בלתי מתאימים. 

המענה
'אינטרוויו' הינה חברה טכנולוגית ישראלית הפועלת  חברת 
שמה  החברה  האדם.  וכח  המלאכותית  הבינה  בתחום 
באמצעות  העובדים  גיוס  ענף  את  להוביל  למטרה  לעצמה 
מסוגה  ראשונה  מערכת  המצאת  בזכות  מלאכותית,  בינה 
עצמאי  באופן  לעבודה  מועמדים  לראיין  המסוגלת  בעולם 
שפות  וב-80  תפקיד,  לכל  התאמתם  רמת  את  ולהעריך 
שונות. מדובר ב"מנהלת משאבי אנוש" וירטואלית המנהלת 
דו-שיח עם המועמד ומשלבת טכנולוגיות אנליטיות מהדור 
הבא, המסוגלות להעריך נתונים קריטיים על המועמד בזמן אמת. 

היתרונות
• חיסכון עצום בכסף ובזמן לחברות ולגופי גיוס

•  יכולת לראיין מועמדים בו-זמנית ולבחור עובד במהירות שיא
• ניתוח מסודר של מועמדים לפי פרמטרים מוגדרים מראש

• תוצאות ממוחשבות ואובייקטיביות ברמת דיוק גבוהה
הפעילות  כדי  תוך  מתייעלת  התוכנה   – מכונה'  'למידת   •

  ואיסוף הנתונים

היזם
בקנדה  אוניברסיטאות  בוגר  ומנכ"ל.  מייסד  חזן,  ג'קי 
ניהול  בתפקידי  עשור  מעל  של  ניסיון  ובעל  ובישראל 
ובפרויקטים  תעשייתי  במחקר  הייטק,  בחברות 
ב'סלקום'  בכיר  מוצר  מנהל  לשעבר  מידע.  מבוססי 
בעולם. הגדולים  התקשורת  מתאגידי   –  'AT&T'וב

פוטנציאל השוק
שוק גיוס העובדים העולמי מגלגל מיליארדי דולרים בשנה, 
אינטרוויו  מתקדמים.  לפתרונות  עולמי  בביקוש  ומאופיין 
למעסיקים  המאפשרת  מהפכנית,  טכנולוגיה  מפתחת 
ולארגונים התייעלות משמעותית תוך חיסכון ניכר במשאבים.

כמתקדמת  בישראל  הראשון  במקום  זכתה  זו  טכנולוגיה 
הטכנולוגיות  משלוש  לאחת  ונחשבת  בתחומה,  בעולם 

המתקדמות בתחום בעולם.

הסטטוס
• פיתוח התוכנה בשלביו הסופיים

• המיזם זכה במספר תחרויות בינלאומיות ואומץ ע"י מאיץ 
 IBM של תאגיד Alpha Zone המיזמים

• אינטרוויו פעיל כפיילוט במספר חברות כח-אדם,   
   טכנולוגיה, תקשורת ועוד, בקנדה, בצרפת ובישראל 

• התוכנה משווקת לחברות ולארגוני כח-אדם בארץ ובחו"ל

המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה בעניין ביצוע או הימנעות מביצוע עסקה. תחום ההשקעות דורש הבנת הסיכונים ואינו מתאים לכל אדם. ט.ל.ח.
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