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 ולירן עידן רוזי מזרחי

בנוף התחרותי של היום, הצלחה בתעשיית האופנה תלויה מאוד במידע עדכני על  - -לפרויקט מוטיבציה.1
אסטרטגית רכש ו וממוקדהמגמות האחרונות, סגנונות ומחירים במה שהוא היום השוק הגלובלי. שיווק מקוון 

המתקיימים כיום ללא מערכת מידע  הפכו להיות חיוניים עבור סיטונאים וקמעונאים כאחד. עסקים מסורתיים
ובעיות בניהול  , בזבוז משאביםמתמודדים עם מגוון בעיות אשר מובילות לחוסר יעילות ו/ או אתר בעסק

ההכנסות של החברות ניהול עליה היא הבעיה העיקרית שהפרויקט בא לענות המכירות ותזרים המזומנים. 
והוצאות  ימקסימאלכל בעלי העסקים שואפים לרווח . הפועלות בשוק. המטרה העיקרית של עסק היא רווחיות

, הסחורה שלהם תוצג באופן ברור ונוח גדללחנויות הסיטונאיות ת נגישותבאמצעות האתר, ה מינימאליות.
ון את מכלול הפריטים עבור הספקים השונים והקטגוריות השונות, לצפייה, כך שניתן יהיה לראות בכל רגע נת

את הפריטים הנמצאים במלאי, צבעם ועלותם. הפונקציה החשובה ביותר באתר היא האפשרות לבצע הזמנה 
ולבחור באפשרות משלוח או איסוף עצמי. בעזרת מודול ההזמנות, ניתן להזמין סחורה מכל מקום בעל חיבור 

עה ביממה ללא קשר למיקום גיאוגרפי, כך יוכלו לקוחות האתר, החנויות הסיטונאיות, אינטרנטי ובכל ש
 ולצמצם בעלויות משאבים שונים. ןלהגביר את הכנסותיה

בסקר הספרות סקרנו את נושא השפעת המסחר האלקטרוני על עסקים קטנים ובינוניים,  - -. סקירת ספרות2
  .CRM, אבטחת מידע באתרי מסחר אלקטרוני ומערכות  B2Bשרשרת האספקה של שווקי האופנה, אתרי 

סקר הספרות אישש את עמדתנו כי למערכות מסחר אלקטרונית ישנה השפעה ותרומה גדולה בהגדלת היקפי 
של מסחר אלקטרוני,  ההמכירות, הגדלת קהל הלקוחות והגדלת רווחיות החברות המשתמשות בפלטפורמ

וב יותר של העסק. ראינו שהכנסת מערכת חכמה הנותנת שירותי מידע צמצום עלויות וניהול פיננסי וערכי ט
, לשווקים 8וניהול פיננסי המציג את הנתונים באופן קריא ולהסיק מהן מסקנות קרי דוחות המפורטים בדוח 

 שונים תרמה לקיצור שרשרת האספקה ולהתייעלות מבחינת זמן, עלויות ותהליכי העבודה הנהוגים בשוק.
בשלב ראשון, אספנו ותיעדנו מידע )תהליכים,בעיות ונתונים( על המצב הקיים בשוק בעזרת  - -יה. מתודולוג3

שאלונים שמילאו השחקנים המרכזים בשוק האופנה. בשלב השני, המשכנו עם חקר המצב הקיים וביצענו  56
ליכי העבודה בו. פגישות עם בעלי חנויות, הן סיטונאיים והן קמעונאים, על מנת להבין את אופי השוק ותה

ניתחנו את התהליכים וזיהינו בעיות קריטיות עליהן נרצה שאתר האינטרנט ייתן מענה, תוך קביעת דירוג 
מתאים לכל אחת מהבעיות. בהמשך, ביצענו  סקריה ספרותית על מנת להרחיב את הידע שלנו בנושא מסחר 

אלקטרוני לשוק האופנה יכול לתרום  אלקטרוני ושוק האופנה. סקר הספרות חיזק את עמדתנו שאתר מסחר
אשר ייתן מענה לבעיות הקיימות וייעל את  B2Bהקמת אתר אינטרנט  -הרבה מאוד לענף כולו. המיזם 

התהליכים הקיימים. בהסתמך על הנתונים והידע שצברנו הגדרנו דרישות וקריטריונים לקביעת אפיון האתר 
 וס ראשונים לאתר.והתחלנו בתהליך האפיון תוך כדי בניית אב טיפ

ובנינו תוכנית עבודה למימושו. הצגנו  FASHION FOR YOU" ,B2B"יזמנו אתר אינטרנט , -ממצאים .4
  ERDמדדים לשיפור והסברנו את התועלות האיכותיות שיושגו בעקבות הכנסת המערכת, בנינו תרשים 

בבניית האב טיפוס הראשוני. אשר יציג את כל הישויות והקשרים שבניהם, בצענו אפיון לאתר והמשכנו 
בתצורתו הסופית האתר יציג את כל המידע הרלוונטי על כל פריט ויאפשר לבצע קניה יעילה ומהירה של 

מתהליכי העבודה בענף ויסייע לכל השחקנים  יסחורה באמצעות האינטרנט. האתר יהווה חלק אינטגראל
צב הקיים ואף יצליח לייעל את התהליכים המרכזיים. מצאנו כי האתר יענה על הבעיות אשר קיימות במ

הקיימים. ממאמרים שקראנו עלה כי האתר הוא כלי אשר יוכל לשמור על שרידות העסקים הקטנים 
 ובאמצעותו הם יוכלו לשפר את עמדתם מול ענקיות האופנה.

תית. כלים במהלך הפרויקט ביצענו איסוף נתונים, חקרנו את המצב הקיים וביצענו סקירה ספרו - . סיכום6
עבור שוק  B2Bאלו עזרו לנו להעמיק בהכרת עולם מערכות המידע ועולם האופנה. נוכחנו לגלות שלאתר 

האופנה הישראלי יהיה ערך מוסף גבוה וזאת לאור השימוש ההולך וגובר באתרי אינטרנט למטרות חקר שוק 
ינת החנויות הסיטונאיות, האתר וביצוע הזמנות מקוונות שלרוב זולות יותר מקנייה בחנות מסורתית. מבח

יגרום להעלאת המוניטין שלהן, הגדלת מחזורי המכירות, צמצום עלויות והרחבת קהל היעד. מבחינת 
הקמעונאים, האתר יספק להם אופציה להרחיב את מעגל הספקים. כמו כן, האתר ייעל את תהליכי העבודה 

פוס ראשוני של האתר, אישש את קיום המיזם, שלהם ויחסוך מזמן וכסף.הגדרה, אפיון ויישום של אב טי
קידומו והוצאתו אל הפועל, שכן ככל שהתקדמנו עם הפרויקט והצגנו את התקדמותו בישיבות סטאטוס עם 

בעלי החנויות שגילו עניין רב במיזם, נוכחנו לדעת שהאתר אף עלה על ציפיות בעלי החנויות בכך שהוא עונה על 
, מביא לצמיחת העסקים והמשק כולו. עבורנו הייתה זאת הזדמנות לצבור כלל הבעיות הקיימות ובד בבד

ניסיון באפיון של תהליכים ופעילויות, לנהל פרויקט מתחילתו ועד סופו וליישם את השיטות והמתודולוגיות 
האקדמיות אשר רכשנו במהלך התואר. בתחילת הפרויקט הערכנו שנוכל להביא לשינוי מהותי בתהליכים 

 עבודה בשוק ואכן, ככל שהפרויקט התקדם גילינו שערך הפרויקט גדול מכפי שחשבנו.ובדרכי ה


