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המטרה של  ת לקושי בניהול הייצור.ובחברת מכנודין יש ריבוי מערכות שגורמ -לפרויקט מוטיבציה .1
שיאפשרו את ניהול הייצור על ידי הכנסת מערכת נוספת שתדע להחזיר נתונים ליעל הפרויקט היא 

טין את כמות קאנו מתכוונים לההמוצעת בעזרת המערכת  לנהל את רצפת הייצור בצורה טובה יותר.
פגיעה בשביעות  האיחורים הגוררים קנסות ופוגעים בארגון במימדים שונים כגון: פגיעה במוניטין,

יתרונותיה אל  וזאת כדי לעזור למכנודין לשמור על רצון הלקוחות ,פגיעה כלכלית ופגיעה תפעולית,
הפרויקט נולד כתוצאה  לשמר את הרווח התפעולי ולמנוע הפסדים מיותרים. מול המתחרות,

 אמורים לשרת את כל רמות הניהול תוצרי פרויקט הגמר כ"ל התפעול.נמאינטרס ישיר של סמ
ות בסופו של דבר הפרויקט צריך להקנ אריזה ומנהלי הייצור. הנדסה, בקרה, מכירות, ת רכש,ובמחלק

 .את רווחי החברה להגדילכלים ניהוליים שיאפשרו 
 

ודעות שונות לגבי מערכות ממוחשבות ככלי רב בספרות המקצועית ניתן למצוא חומר  -סקירת ספרות .2
הראשונה שקיבלנו היא חשיבותה של הגדרת בעיית היסוד וזאת  ההתובנזאת ם ע לניהול עסק.

 ;Bauer; Ganschar)   נוסף התקבל במאמר של מסר .שענות על רעיון עץ ההווה של גולדרטיבה

Gerlach, 2014)ת.בעקבות כך שזמני אספקה הפכו להיות מטרה מרכזית של מחלקות לוגיסטיו 
לנו לקבל החלטה באופן  שיעזרו או אפליקציה תוכנה יבכל לפיכך בעקבות ריבוי משימות נולד הצורךו

יוכלו לשתף תהליכים ונתונים עם מינימום של ..מחלקות נכתב ש". EAIבמאמר על שיטת  .רציונאלי
 בעזרת הפיתוח שלנו.שאנו מבקשים להשיג  עבודה נוספת..."וזה בדיוק מה

 
וזאת עשינו בעזרת  ,על בעיית היסוד החלטנו שצריכים להתמקדלצורך השגת המטרה  - מתודולוגיה .3

נו אפיון של תהליך הייצור הכ :לאחר מכן ביצענו מספר צעדים כדי לפתור את הבעיה שיטת עץ ההווה.
כתבנו אפיון של המערכת הדרושה כדי לסגור את הפער  במצב הקיים. ERPובדקנו את ניצול מערכת 

 לאחר שקיבלנו אישור על האפיון הערכנו את הסיכונים הכרוכים בפרויקט. בצורה מהירה ואפקטיבית.
נכתבו  .נמסר לפיתוח של תצורה בסיס הנתונים עליו התבסס הפיתוח ולאחר מכן ERDבנינו תרשים 

  Bussinesוהשתמשנו ב SQL–פרוצדורות לשמירת על אחידות נתונים בין המערכות, דוחות בשפת 

Objects,Crystal Reports  לאחר בדיקת. לצורך הצגת הדוחותQA תקנו אותה הי על המערכת
   . Bottom Upוהתחלנו בהדרכה בשיטת 

 
  

למכנודין יש עכשיו כלי מעולה כדי לעקוב אחרי המלאי בתהליך. הכלי דורש הטמעה  - ממצאים .4
חות שניתוחם  דו נותן פתרון לאיסוף וניתוח מידע מרצפת הייצור ומאפשר להפיקהוא , החברה בתרבות
 לקחת החלטות על הזמנות הייצור ו/או על רכישה של חומרי גלם. תמאפשר

מאפשרים גם לבחון את נצילות המשאבים והעובדים ולפי זה לתכנן את זימון ההזמנות הדוחות 
ניתוח נוסף שעשינו הוא בדיקת תפוקה  .ולמנוע על ידי כך צווארי בקבוק למרכזי העבודה השונים

לעובד וכאן בדקנו פרמטרים שונים שמשפיעים על תפוקת העובד ומצאנו שהתפוקה של משמרת לילה 
 ל משמרת בוקר/ערב.נמוכה מזו ש

שילוב של יכולת זו צריכה לתת מענה לבעיה נוספת שהיא שיפור התמחיר שכן אם נדע לזהות מצבים 
המערכת מאפשרת לנו  שלא נעמוד בזמן מלכתחילה נוכל להעמיס חלק מהקנס על מחיר ההזמנה.

 לבצע בדיקה של תכנון מול ביצוע.
גומלין בין המחלקות שכעת הן יכולות היחסי קות וזה שיפר את המידע כרגע משותפת לכל המחל

 להיערך לעבודה מראש.
המשמעות של זה היא מוניטין חיובי  האספקה. ם האלה עוזרים לנו גם לעמוד ביעדיכל הממצאי
 ניתן היה לבדיקה ,שישפר את שביעות רצון הלקוחות. לא ומצופה ,אך 

  
 את מטרת הפרויקט  אוסף של כלים שמאפשרים להשיגכמו שחשבנו המערכת נותנת  -סיכום .5

זאת חשוב לשים לב שניתוח לא נכון של ם ע היא פוטרת לנו את בעיית היסוד ואת הבעיות ה"משניות".
שימוש המערכת דורש אדם בעל יכולת אנליטית ויד  דוח או החלטה לא נכונה יכולה לפגוע בחברה.

ההטמעה של המערכת צריכה להימשך כדי שתהפוך לחלק  חופשית לקבלת החלטות על ניהול הייצור.
 בלתי נפרד מהתרבות הארגונית של החברה.

אנו מאמינים שהערך המוסף הוא זה שהוביל  הערך המוסף של הפרויקט היה להקנות כלים ניהוליים.
 וזאת התובנה העיקרית שלנו. אותנו להשיג את מטרת הפרויקט,

 


