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 על"-מערכת תומכת החלטה עבור מחלקת לוגיסטיקה בחברת "אל בניה ובחינת ,אפיון – 153

 חלי קרויטורו וקרן הרייתי

 לפרויקט . מוטיבציה1
 ההשנה מתבצעים שיפוצים במטוסי על. לאורך-הפרויקט הינו עבור מנהל מחלקת לוגיסטיקה בחברת אל

ונעזרת  אוג למלאי רכיבים מתאים לקראת השיפוץדל אחראית מחלקת הלוגיסטיקה .שונים של החברהה
תגלים חוסרים לא למרות התכנון, במהלך השיפוץ מבהוראות הנדסיות הניתנות לה ממחלקת תכנון ופיתוח. 

חלקים שנמצאו בלויים, טעויות אנוש של טכנאים, חלקים שלא היו  :רכיבים מסיבות שונות צפויים של
 .”New Item“ –הזמינה בעבר והם מוגדרים כ  לאשהמחלקה מצויינים בדרישות או חלקים חדשים 

בתיעוד מלאים וניתוח סטטיסטי של צורך בחלקים ה על אין מערכת מידע מספקת שעוזרת למחלק-לחברת אל
למעקב אחר  ומערכת לניהול המלאי מערכת. המחלקה נעזרת בשתי מערכות ישנות, בעת שיפוץ מטוסים

רחבה לתת למנהל המחלקה תמונת מצב  ןהינת הפרויקט ומטר מערכות.קשר בין שתי ה שום איןו חוסרים
למחלקה בתכנון והצטיידות במלאי חלקים המתאים עבור  , סיועיותר לגבי כמות החוסרים במהלך השיפוצים

תיהיה מחולקת לפי ציים  . המערכתוץלשיפ הנדרשת רכיביםהיצור הערכה של כמות ולדרישות ספורדיות, 
 המטוסים(. )סוגי

 . סקירת ספרות2
. בסקר (שהינו הנושא העיקרי)ומערכות מידע  ניהול מלאי :התחלקה לשני נושאיםהספרות בפרויקט  סקירת

מסוגי חסרונות של כל אחת ב( ודנו ביתרונות וERP ,SAP ,DSS) הספרות סקרנו מערכות מידע שונות
 סקרנוDSS (Decision Support System )הינה מערכת  הפרויקט שלנומערכת המערכות. כמו כן, מכיוון ש

וכיצד הפונקציות הנדרשות למערכת  ,DSS מערכתמבנה  ,, סוגי ההחלטות הקיימותDSSמערכות את מבנה 
בנוסף, מכיוון שאפיינו מערכת ובנינו אותה לפי צרכיו של  .בתחום הלוגיסטיקה DSSניתן להיעזר במערכת 

בחרנו לפתח את  . על פי הסקירהושא מתודולוגיות הפיתוחנ הלקוח )מנהל מחלקת לוגיסטיקה(, סקרנו גם את
 ", זאת מכיוון שדרישות הלקוח לגבי מבנה המערכת היו לא ברורות ולא החלטיות.אב טיפוסגישת "בהמערכת 

 . מתודולוגיה3
 מחקלת לוגיסטיקה. בעזרת הראיונות הינו ראיונות עם מנהל המערכתת לבניי בו השתמשנוהכלי העיקרי 

לאור ממצאי  ואת הבעיות העיקריות הקיימות בעבודתו השוטפת.כת את דרישותיו מהמער ניסינו להבין
 מערכת תומכת החלטה וכן בדקנו את השיפור לאחר השימוש במערכת. הראיונות אפיינו ופיתחנו

ם שמבצעת מעקב אחר חוסרי הקיימת במחלקה נים עליהם ביססנו את המערכת הינם נתונים ממערכתותנה
עבור כל שיפוץ. בכל מחסור בו נתקלים במהלך השיפוץ נפתחת רשומה חדשה במערכת עם שם המטוס ותאריכי 

מעונת שיפוצים קודמת ובדקנו את מצב החוסרים לפני ואחרי  קיימיםנעזרנו בהיסטוריית נתונים  השיפוץ.
רים הנפתחו במהלך השיפוץ על מנת לבחון את השינוי נבחן שני פרמטרים: כמות חוס יישום המערכת החדשה.

 .New Item-ואחוז רכיבי ה
 . ממצאים4

ידה בכמות ירהייתה  ,מנהל מחלקת לוגיסטיקה במערכתנעזר בהם  שבכל השיפוציםמהממצאים ניתן לראות 
 אחוז ביחס לממוצע New Item-רכיבי העליה באחוז , ישנה 777בנוסף, למעט בצי החוסרים במהלך השיפוץ. 

כמות המטוסים שעליהם נבדקה המערכת  בתקופת שיפוץ קודמת עבור אותו סוג מטוס. שהיה New Item-ה
נעשה לאורך מחצית מתקופת  עד כה נמוך יותר מתקופת שיפוצים קודמת מכיוון שהשימוש במערכת

 השיפוצים.

 
 . סיכום5

רבות למנהל תרמה . המערכת על פי הממצאים ועל פי מנהל מחלקת לוגיסטיקה המערכת השיגה את מטרותיה
בנוגע להיערכות לקראת שיפוץ. חשוב לציין שלפני כניסתה של לו תמונה רחבה יותר  והראתה הלוגיסטיקה

 המערכת לא הייתה למחלקת לוגיסטיקה שום דרך להיערך לקראת חוסרים שהתגלו במהלך שיפוצים.
שעבודה  ותאנו צופ נתוניםת היהיסטוריאת  אנו מגדילים ערכתמה בנוסף, מכיוון שבכל שיפוץ שמייבאים אל
 בהיערכות לקראת השיפוצים.ויקות יותר ולשיפור משמעותי ממושכת עם המערכת תביא לתוצאות מד

 


