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 טכנולוגיההפקולטה לניהול 

 

 אפיון מערכת אינטגרטיבית לטיפול באירועי כשל פרויקטליים 541

 אפרת מתתיהו וליאנה קימיאגרוב 

,חברה המתמחה ביצור אמצעי לחימה, ITLהפרויקט מבוצע בחברת   הבעיה במצב הקיים
שנרכשה לאחרונה ע"י חברת אלביט מערכות. התמקדנו באגף התפעול ובתהליך אספקת 

 במחלקת התפעולבעיה מרכזית:הזמנה ללקוח . בעקבות חקר מצב קיים בארגון עלתה 
כגון: ניהול  ,קיימים מס' גדול של גורמים המעורבים בתהליך אספקת הזמנה ללקוח בזמן

 תוכניות פיתוח.וויקטים, רכש, ייצור, כספים ,הבטחת איכות, הנדסה, לוגיסטיקה ,שיווק פר
כתוצאה מריבוי הגורמים המעורבים, עלול להיווצר מצב של חוסר סנכרון בין גורמי מפתח,  חוסר זרימת 

 מידע, אי הבנות המקשות ומאטות את התהליך כולו.
 כל אלו עשויים להוביל לבעיות הבאות:

 .בתהליך הייצור, בעיה הנדסית, סיכונים הקשורים לצד ג' ות חוסרים במלאי, בעי- כשלים וסיכונים עתידיים
 איחור בתאריך אספקת הזמנה ללקוח, כפי שנקבע עמו בחוזה. -איחור בזמן אספקת המוצר ללקוח

 חברה.ברווחיות ה וירידה יתבטא במחסור בצבר הזמנות -פגיעה במוניטין החברה עקב איחורים
 בעיה נוספת שעלתה בעקבות חקר מצב קיים:

 מ"מ התומכת בקבלת החלטות לדרג הניהולי והתפעולי. בארגון לא קיימת-מערכת מידע לא תומכת
ברור בין הזמנת  אין קישור. אחת הבעיות העולות כי התהליכים  מסורבליםהמערכת הקיימת מיושנת ואי לכך 

ידנית כדי לקבל דוח על תמונת מצב של רכיבים מוזמנים בהתאם להזמנת רכש להזמנת לקוח. יש צורך בעבודה 
אינטגרטיבית מבוססת דוחות  מערכת להטמיע החברה על ,ונכונה יעילה עבודה לאפשר מנת על לקוח.

 קבלת לצורך נחוץ מידע קבלל המשתמשים על ותקל התהליכים את תייעלהמערכת . אמת בזמן והתראות
 . החלטות

בחרנו להתמקד בסקירת הספרות בנושאים הבאים: מערכות תומכות  הספרות:עיקרי סקר 
 עיקרי הסקירה: החלטה, ניהול סיכונים ומנגנוני התראה.

ERM- .ניהול סיכונים ברמת הארגון, בחנו את הסיכונים התפעוליים והניהולים העשויים להשפיע על ארגון 

 מערכות תמיכה לקבלת החלטה. -DSSמערכות 
 בינה מלאכותית. תחום חדשני העשוי לשפר את הביצועים העסקיים של הארגון.-BIמערכות 

הפתרון לבעיה במצב הקיים הינו אינטגרטיבי לכן, בחנו כלים ומערכות  -EAI ,ERPמערכות אינטגרטיבית,
 מתחום זה. 

 הפתרון כולל התראות לגורמי מפתח ולכן בחנו סוגי התראות הקיימים בשוק. -מערכות ניטור והתראה
 סקירת הספרות סייעה לנו לחתור לפתרון ולהעמיק את הידע שלנו בכלים שונים הדרושים ליישומו.

חקר מצב קיים בארגון בוצע ע"י איסוף נתונים באמצעות שאלונים וישיבות עם  מתודולוגיה:
שלב הבא זיהינו בעיות  בתהליך  אספקת הזמנה ללקוח ודירוגן לפי בגורמי מפתח בארגון. 

חשיבותן לגורמי המפתח בחברה. לאחר מכן, ערכנו סקר ספרות על מנת לזהות את הפתרונות 
הקיימים והמקובלים בשוק. הגדרנו שלוש חלופות עקרוניות לפתרון ובחרנו בחלופה 

ובצענו ניתוח רגישות. בשלב הבא כתבנו מסמך אפיון   AHPבאמצעות שיטת  תהאופטימאלי
לחלופה זו בו פירטנו את מהות המערכת המוצעת, אופן יצירת המידע בה ואת תוצריה. לאחר 
מכן,  בחנו כלים ליישום החלופה העקרונית בהתאם לדרישות במסמך האפיון ובחרנו בכלי 

רון ביצענו ניתוח של השינוי . בשלב האחAHP)ליישום הפתרון )גם כאן באמצעות שיטת 
 הצפוי בארגון לאחר הכנסת המערכת החדשה. 

)מערכת    FOURTH SHIFT לש הנתונים בבסיס שימוש: שנבחרה העקרונית החלופה  ממצאים ומסקנות
ERP ,)מערכת י"ע נתונים עיבוד   הקיימת בארגוןBI   ,צרכיו פי על אדפטציה ותעבור הארגון י"ע שתירכש .

 מייצרת ,גם כמו. המשתמש לבקשת מידע הכוללים דוחות ליצירת הנתונים במחסן שימוש עושהחלופה זו 
שנבחרה  BI -מערכת ה  .והתראות דוחות מחולל של שילוב-התראה לשליחת כלי י"ע שולחת אותןו התראות

מתקדמת המסוגלת ליצור בנוסף לדוחות ,התראות ולשלוח  BI, מערכת  QLIKVIEWליישום הפתרון היא 
אותן בדואר אלקטרוני למשתמש.  כמו כן, הפתרון כולל אלגוריתם בשפת תכנות הסורק את מחסן הנתונים של 

QLIKVIEW.כתוצאה  , על מנת למצוא מידע הדרוש ליצירת ההתראות, על פי כללים שהוגדרו מראש
לצפות לשיפור התהליכים שיתבטא בעמידה בזמני אספקה מול  מהכנסת מערכת חדשה לארגון ניתן

הלקוחות,מקסום רווחים והגברת שביעות רצון  הלקוחות. עבור הגורמים המעורבים בתהליך אספקת הזמנה 
התרומה של  ללקוח המידע זמין יותר ולכן יוכלו לקבל החלטות מבוססות בזמן אמת ולמנוע איחור צפוי.

 -די ביטוי בהכנסת פתרון חדשני לארגון העובד בצורה מסורתית. ההתמקדות בתחום ההפרויקט עבורנו באה לי
BI  פתחה בפנינו אפשרויות רבות לייעול ושיפור תהליכים בארגון ואת הידע שרכשנו ניישם גם מחוץ למסגרת

 פרויקט זה.
 



 הפקולטה לניהול טכנולוגיה, .B.Scפרויקט גמר תואר ראשון 

אפיון מערכת אינטגרטיבית לטיפול באירועי כשל  
 פרויקטאליים

 ר גיל גרינשטיין"ד: מנחה אקדמי אפרת מתתיהו וליאנה קימיאגרוב: מציגות

 ITL Optronics Ltd -הארגון.1
 .עובדים  90 -מונה כ, 1973נוסד בשנת •
 .2010ידה במהלך שנת  -חלק מקבוצת אלביט מערכות  נרכש על•
 מספק עזרים לאמצעי לחימה לצבאות העולם  ויחידות עילית    •
 .בתחום האלקטרואופטיקה 
כוונות  , מערכות תצפית, מערכות ראיית לילה, מערכות לייזר-מוצרי החברה•

 .וסמנים צמודי נשק
בפרויקט התמקדנו בתהליך אספקת הזמנה ללקוח בחטיבת התפעול הכוללת  •

 .ולוגיסטיקה, הנדסה,ייצור, רכש, ניהול פרויקטים: את המחלקות
 

 
 

 
 

 

 מתודולוגיה. 3
 
 

 

 לפתרוןבחירת חלופה עקרונית .6
 . AHPנבחרה  חלופה עקרונית מתוך שלוש חלופות באמצעות שיטת 

 מכילה שלושה רכיבים , החלופה משלבת התראות ודוחות
 :עיקריים וקיבלה את הציון הגבוה ביותר 
 ERPמערכת )   FOURTH SHIFTשימוש בבסיס הנתונים של •

 .( הקיימת בארגון
י הארגון  "שתירכש ע, תפעולית   BIי מערכת"נתונים עעיבוד  •

 .צרכיו ליצירת דוחות לבקשת המשתמשותעבור אדפטציה על פי 
  FOURTH SHIFTסריקת מידע המצוי ב בבסיס הנתונים של  •

 .לשם יצירת התראה למשתמש
                       

 

 

 . 
 
 
 

 

 

 מטרת הפרויקט. 4
 .  קיצור זמני אספקה •
שיפור שביעות הרצון בקרב  •

 .הלקוחות
שיפור תהליכי עבודה בנושא  •

 .אספקה ללקוח
 
 
 

 דרישות המערכת. 5
 .סיוע בקבלת החלטות•
 .  הצגת מידע ממוקד למשתמש •
 .תמיכה בניהול סיכונים•
-שיפור זרימת המידע בין הגורמים השונים•

 .ייצור וניהול פרויקטים, זרימת מידע בין רכש
 

 כלים למימוש פתרון. 7
 QlikView תפעולי  BI-תוכנת מדף. א

מערכת בינה עסקית חדשנית  
 המאפשרת 

הצגת נתונים רבים ממגוון רחב של  
 מערכות

הצגת  עם בארגון במקום אחד מרכזי 
 פרמטרים

חשובים למקבלי ההחלטות עם   
 אפשרות תחקור

 .וניתוח עד רמת הפריט הבודד 
 אלגוריתם למציאת אי התאמות. ב

על מנת לממש את האלגוריתם נשתמש  
השולפת  , SQLבשגרה הכתובה בשפת 

י  "עפ   DATA BASEה נתונים מתוך 
המידע  יועבר  . מראשכללים קבועים 

אשר תיצור את ההתראה   BI-לתוכנת ה
 .ותשלח אותה ליעדה

 
 
 
 
 
 

 חסכון צפוי לחברה   -תועלת .8     
 וקיצור זמני  אספקה       

      
 
 

 
 

 
 

 

קנס איחורמועד אספקה בפועלמועד אספקה בחוזהלקוח 

X 01/10/201123/12/201183$4,150.00משטרה

X 22/02/201120/05/201187$4,350.00צבא

17/04/201120/06/201164$3,200.00רפאל

20/08/201115/01/2012148$7,400.00ארהב

15/09/201113/01/2012120$6,000.00מעבדה בפולין

17/03/201103/03/2011-14$0.00גרמניה

15/02/201114/02/2011-1$0.00שוודיה

07/01/201115/03/201167$3,350.00רוסיה

$28,450.00סהכ

 חוקי האלגוריתם

 אופן פעולת השגרה

 תרומת הפרויקט.9
 
 

 
 

 
 

 

קנס איחורמועד אספקה בפועלמועד אספקה בחוזהלקוח 

X 01/10/201123/04/2012205$10,250.00משטרה

X 22/02/201126/05/2012459$22,950.00צבא

17/04/201122/12/2011249$12,450.00רפאל

20/08/201115/07/2012330$16,500.00ארהב

15/09/201113/03/2012180$9,000.00מעבדה בפולין

17/03/201103/09/2011170$8,500.00גרמניה

15/02/201114/07/2011149$7,450.00שוודיה

07/01/201115/10/2011281$14,050.00רוסיה

$101,150.00סהכ  לאחר הכנסת המערכת
 
 

 

חסכון 
 צפוי

$700,72 
 

 לפני הכנסת המערכת

 הבעיה במצב הקיים.2 
לאיחור בזמן  עשויים להוביל -קשיים בתקשורת בין גורמי מפתח•

ירידה ברווחיות  ,פגיעה במוניטין החברה ,אספקת המוצר ללקוח 
 החברה

 .ניהול סיכונים לקוי•
 .לא קיים תהליך הפקת לקחים•
 .מערכת מידע לא תומכת•

 
 אספקהאי עמידה ביעדי זמן  זה נתמקד בבעייתבפרויקט  
 .     מפתחשנקבעו מול הלקוח כתוצאה מקשיי תקשורת בין גורמי  

 מערכת מידע חדשה נציע פתרון אינטגרטיבי הכולל   
 .       קיימת בארגון  ERPומערכת
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