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 אפיון מערכת מידע לסידור
 מוצרים בניו פארם

 ערן רובין ר''ד: מנחה אקדמי עידן אלשיך וזיו פרץ: מציגים

 מטרת הפרויקט
מטרת פרויקט זה הינה לאפיין מערכת מידע אשר תיתן מענה  

תפקידה  העיקרי  . מיטבי להגדלת היקף המכירות של החברה
של מערכת המידע הינו לתכנן בצורה היעילה ביותר את מיקום 

 .המוצרים בכל סניף על מנת להגדיל את היקף המכירות
 

 מוטיבציה לפרויקט  
ניו , "מ"ניו פארם דראגסטור בע"הפרויקט מתבצע בחברת 

פארם הינה רשת חנויות הדראגסטור השנייה בגודלה  
 . בישראל

במהלך שהותנו באחת החנויות של הרשת הבחנו בהשפעה  
הרבה שיש לאופן סידור המוצרים בסניף על הקנייה של 

הבעיה המרכזית של רשת ניו פארם הינה התחרות  . הלקוחות
הקשה מול סופר פארם שהינה החברה המובילה בשוק 

המוטיבציה שלנו לפרויקט נבעה מתוך הבנה שקיים  . הפארם
פוטנציאל גדול יותר לרשת אשר יכולה לקחת חלק גדול יותר 

לאור ההבחנה של השפעת סידור המוצרים על . בשוק
הלקוחות החלטנו לאפיין מערכת מידע לסידור המוצרים  

 . בסניפים של הרשת
 

 מתודולוגיה
 

 תיאור הבעיה
הבעיה המרכזית של רשת ניו פארם הינה התחרות הקשה  

 .מול החברה המובילה השנייה בשוק סופר פארם
הצורך בפרויקט עלה במטרה למנף את היקף המכירות של  

החברה באמצעות מערכת מידע יעילה שתוצאותיה יהפכו את 
 .חברת ניו פארם לשחקנית הגדולה בשוק בתחום הדראגסטור

במהלך שהותנו באחת החנויות של הרשת הבחנו בגורם  
אופן סידור (מרכזי המשפיע על היקף המכירות של הסניף 

 ).המוצרים בחנות
הפער הקיים בין פוטנציאל הרשת לבין הצלחתו והתבססותו  

 .בקרב מתחריו מעורר דאגה
ל החלטנו להציע פתרון בעזרת  "לאחר שאבחנו את הבעיה הנ

 .מערכת מידע לסידור מוצרים  ניו פארם
 

  AHPניתוח חלופות לפי 
 

סקירה ראשונית על  
 התנהלות הרשת

מנהלי  ,ראיונות עם עובדים
 סניפים ולקוחות
 

סקירת הסביבה התחרותית  
  SWOTעל ידי מודל 

 

שאלונים לעובדים ולקוחות  
 הרשת

 

 DFDו  DB  ERבניית  
 

אפיון מערכת מידע שתביא  
 לסידור אופטימאלי

 מסקנות
פיתוח מערכת חדישה אשר תדע להצליב את הנתונים  •

 .המשפיעים על רווחי החברה
על פי מסקנות ניתוח חלופות המערכת תפותח בצורה  •

 .עצמאית
 .התייעלות מקצועית•
 .חיסכון כספי בטווח הארוך•
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