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 בין המובילות"אלתא מערכות בע"מ" הינה חברה בת של התעשייה האווירית לישראל בע"מ,      

בחנו את  זה בפרויקט בפיתוח מערכות אלקטרוניות צבאיות ומערכות תקשורת אלקטרוניות.

 ייעול התהליך.ב שתסייעבמטרה לאפיין מערכת מידע  ,בחברת "אלתא" תהליך שרשרת האספקה

בצורה ידנית, כאשר הקליטה מתבצעת  מנוהליםתהליכי הקליטה למחסן החברה מורכבים ו

בתיאום של מספר גורמים בחברה ומחוצה לה. מרבית ההחלטות והאישורים מתנהלים בתקשורת 

ידי פעילות ידנית הגוזלת זמן, -עלאו בהתכתבויות בדואר אלקטרוני(, פה ו/-רמלית )בעלפו-א

יות שונות בחברה ומחוצה הקמת מערכת מידע המקשרת בין שלוש פונקצ משאבים וחומרי גלם.

 שקיפות מלאה בכל תהליך קליטת הפריטים. ול זמני הסבב לפריטור ציקל לה תביא
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ניהול שרשרת אספקה והמורכבות  :קט התמקדה בנושאים הבאיםת בפרויהספרוסקירת      

ותיאור ותרומתן בניהול שרשרת אספקה, מודול ניהול מלאי  ERPבתחום, הטמעת מערכות 

מידע המופעלות בארגונים דומים בתעשייה. המערכות מידע המשתתפות בשרשרת אספקה ו

 ון בעיית הפרויקט.       סייע לנו בהעלאת חלופות אפשריות לפתר שנאסף

 לוגיהו. מתוד3

התהליכים העסקיים  תיארנו את המצב הקיים ואת ,לסביבה העסקיתתחילה, ביצענו ניתוח      

לאחר מכן, אספנו נתונים מתוך מאמרים אקדמיים לצורך בניית סקירת של מחלקת הרכש. 

. החלופות תהליך האספקהשריות לייעול לאור הסקר, הסקנו כי ישנן מספר חלופות אפספרות. 

, לאחר איתור החלופה האופטימלית .)כולל ניתוח רגישות( AHPבמודל שימוש  באמצעותנותחו 

התמקדנו  .וניתוח פונקציונאלידרישות המערכת ל, ביצענו אפיון Nipendo -שימוש במערכת ה

ועיצוב ממשק משתמש. לבסוף, ניתחנו  (ERDעיצוב סכימת מסד הנתונים )בעיצוב המערכת שכלל 

 את תועלות המערכת. 
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מאפשרת המערכת  .מערכת מסחר אלקטרוני בין לקוחות וספקיםהינה  Nipendo -מערכת ה     

 מלא. B2Bאוטומציה מלאה של כל תהליכי הרכש והכספים בין השותפים העסקיים בממשק 

לא  ,לפיכך .לצורך עבודה שוטפת מול הספקים הרכש בחברהמערכת זו נמצאת בשימוש מחלקת 

מערכת זו עדיפה על מערכת חדש של המערכת. רכיב אלא בהתקנת  ,יהיה צורך בהטמעת המערכת

שהגורמים הנוספים המיועדים להשתמש במערכת וון כימ גם כן קיבלה ציון גבוהש SAP -ה

 .  SAP -הנבחרת הם מחוץ לארגון, ולכן אינם בעלי הרשאה למערכת ה
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 תוכל לתת. מערכת זו Nipendo-שימוש במערכת ה והפתרון שנמצא כחלופה האופטימלית הינ     

שקיפות מלאה של המידע  תיות שנוצרה בתהליך האספקה הקיים. התועלות הן:מענה לבעיי

יתרה כשלים בתהליך. , קיצור זמני קליטת הפריט וצמצום כמות הבתהליך קליטת הפריטים

הזדמנות לממש את  ונתןפשר לנו להתנסות בתהליך יישום של מערכת מידע הפרויקט א, מזאת

 יאורטי שנצבר במהלך לימודי התואר.הרקע הת


