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שיפור וייעול תהליך החזרות פריטים לקבלני 

 מ"משנה בחברת אלתא מערכות בע

 מר ישראלי אוריאל: מנחה אקדמי גלעד בלסיאנו ולירן גרינץ: מציגים

  ,אלתא בחברת הפרויקט צוות מחברי אחד של עבודתו בעקבות

 פריטים החזרות תהליך את ולייעל לשפר ניתן כיצד לבדוק יצאנו

  אחת את לפתור מהצורך כתוצאה עלה הנושא .משנה לקבלני

  ,ידני באופן ברובו כיום המבוצע תהליך – בארגון המהותיות הבעיות

 מה מיילים בעזרת מתבצעים והתכתובת התקשורת כל כאשר

 מנהלי את לשמש יוכלו הפרויקט תוצאות .בתהליך לבעיות שגורם

 הישירים המשתמשים את וכן הגבוהות הניהול בדרגות התחומים

  .הלוגיסטי התהליך בשרשרת כרלוונטיים נמצאו  SAPה במערכת

 , התהליך איכות ,התהליך זמני בקיצור רבות יתרום הפרויקט

 .לארגון רבות בעלויות יחסוך וכן אמינותו

תסייע בהפיכת המשימות היומיומיות לפשוטות יותר CRM-מערכת ה

הפיכת חלק מן . ויתרה מכך חלקן אף יעברו תהליך של אוטומטיזציה

התהליכים לאוטומטיים תפחית את כמות הכשלים שנגרמים מסיבות 

מאפשרת את  ERPמערכת . שונות למשל תכתובות מיילים מרובות

המידע ותהליכים במערכת מידע , ניהול כל המשאבים הארגוניים

הפועלות    ERP -אחת ממערכות ה,  SAP-מערכת ה.אחידה אחת 

בכך ניתן להפיק   EXCEL: בארגון מסונכרנת עם תוכנות נוספות כגון 

מערכת זו נותנת . דוחות עדכניים לגבי כל הפעילויות הלוגיסטיות

אך עדיין עוברת עדכונים פונקציונאליים  , מענה ברמה הארגונית

מתמידים ולשם כך נדרשות הדרכות רבות על מנת ליישר קו לגבי  

 השינויים שבוצעו במערכת

על מנת להשיג את מטרות הפרויקט ביצענו תחילה איסוף נתונים 

במאגר המידע הפנימי . פנימיים השייכים לארגון עצמו וחקר מצב קיים

קיימים קישורים עבור קריאה ואיסוף החומר הנדרש , בארגון אלתא

ביצענו שאלון . את הנתונים קיבלנו ממחלקת שיטות ותהליכים. עבורנו

                                                                                                                                 המציג את בעיות הארגון ואילו                                                                                                  

הגורמים הרלוונטיים המשתתפים בתהליך סיווגו את הבעיות לפי סדרי 

 .עדיפויות

( והטמעתן בארגון)במהלך הפרויקט  השתמשנו במערכות מידע קיימות 

הרעיון היה לספק מערכת .  על מנת לייעל את תהליך העבודה ולשפרו

 (SAP-מערכת ה)חדשה שתתממשק למערכת הקיימת בארגון 

במסגרת  מחקרנו איפיינו מערכת מידע שתפקידה מעקב ממוחשב אחר כל שלבי התהליך הלוגיסטי ומתן חיווי אוטומטי 

 .(Check List)י רשימת תיוג "לפעולות שבוצעו ע
 .בסוף התהליך ובמהלכו תהיה אפשרות להוציא פלט מערכת שהוא למעשה דוח מעודכן בזמן אמת

הדוח יציג פעולות שבוצעו וכאלה שטרם בוצעו ועתידות להתבצע וכך למעשה כל אחד בארגון יוכל לגשת למערכת מעקב זו 

. מאגר זה שקוף לכל אנשי הארגון ולשימושם. הדוח מאופיין במאגר נתונים מרכזי המתעדכן כל הזמן, ולהפיק את הדוח

על מנת לספק מערכת שכזו  . י מיילים לאחר ביצוע פעולות את הגורם האחראי הבא"המשמעות כעת היא שאין צורך לעדכן ע

תרשימים אשר פישטו עבורנו את התהליך הלוגיסטי המורכב ועזרו לנו לאתר   .DFDנעזרנו בהפקת תרשימי זרימה ותרשימי 

התהליכים הלוגיסטיים פורקו לתתי  .  התרשימים שהופקו תיארו את המצב קיים וגם את המצב מוצע. את צווארי הבקבוק

הוספנו פלטי מערכת מוצעים למערכת  . תהליכים על מנת לזהות תהליכים ידניים שיצרו עיכובים ואותם יש לייעל ולשפר

החזון הוא מערכת מידע עתידית תעודכן תמידית מבחינה . החדשה והצגנו אותם כפי שאנו מתכננים ורוצים לראות בעתיד

 .רים חיוניים'פונקציונאלית ותוכל להתאים עצמה לשינויים טכנולוגיים עתידיים כגון הכנסת פיצ

 .  מיחשוב ההתהליך יוביל לייעול המערכות בטווח הארוך

כתוצאה מכך הארגון יפיק תועלת רבה מעובדיו ותפוקת   (SAP)המערכת החדשה תתממשק למערכת הקיימת בארגון 

כמו כן המערכת העתידית בטווח הארוך תעזור לארגון להתמודד עם הקיצוצים התקציבים , הארגון תגדל משמעותית

 .המתרחשים בשנים האחרונות

לכן ההמלצה העיקרית שלנו , אחד הגורמים העיקריים בהצלחת פרויקט של הטמעת מערכת מידע הוא מחויבות ההנהלה

על ההנהלה ללוות מקרוב שלב זה  , היא שהנהלת החברה חייבת להיות מעורבת בכל שלב בפרויקט ובעיקר בשלב ההטמעה

 .למצב שהמערכת תוטמע היטב בחברה ותהייה חלק אינטגראלי מהתרבות הארגונית שלה


