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 משה כהן לג ואילון עזרא לג
מספר קריטריונים עינינו לנגד עמדו בחיפושינו אחר מקום לעשיית פרויקט גמר  . מוטיבציה לפרויקט3

עם והגשת תוצר העבודה על הפרויקט , למידה אפקטיבית תוך כדי מסחרית בחברהקיים צורך  :כגון ,עיקריים
 . ותמעשיהשלכות 
הפרויקט עוסק בשיפור . אשר יוכל לתת מענה לקריטריונים אלו לחברת אורבוטק ידענו כי זהו מקוםבהגיענו 
 מוצריובייצור של  במחקר ופיתוחממקדת את פעילותה חברת אורבוטק . ההוזלות בתחום הרכשניהול תהליך 

הגורר עבורה מוצרים שונים, דבר המספקים אי לכך היא עובדת מול קבלני משנה רבים ברחבי העולם  ליבה.
שמור על מרווחי רווח יש צורך ללחברה בעולם עסקי תחרותי . את החברה לעלות מכר סופית גבוהה ביותר

הנהלת החברה  מסיבה זו, מכאן מגיעה חשיבותה של ההוזלה מול הספקים להורדת עלות מכר זו.וגבוהים 
  .יעדים להוזלת פריטי רכשלמחלקות הרכש מציבה בכל שנה 

, עובר דרך גורמים רבים ואין שקיפות מלאה הפריטיםאינו מאפשר תכנון מראש להוזלת כיום התהליך בחברה 
נועד . הפרויקט תהרכש מתבצעים בצורה לא אופטימאליפריטי של  ותההוזל וניהול תכנון . כתוצאה,בתהליך

  סייע למחלקת הרכש ולקניינים לעמוד טוב יותר ביעדי ההוזלה. לוהקיים  ותההוזלניהול את תהליך  ללייע
בחכמה את הערך הטוב לקנות ביעילות ו :"לרכש מספר רב של מטרות מתחומים שונים סקירת ספרות. 2

לוודא ו והתייעצותניפוק מידע  תוך כדי על שיתוף פעולה עם מחלקות אחרות לשמור, ביותר לכל יחידת תשלום
תהליך הרכש אינו מסתכם רק בקניית למעשה, . (Bailey, 2005)עילות אפקטיבית של הארגון כמכלול" פ

המוצר עבור החברה אלא ישנו צורך להסתכל במבט רחב יותר על השגת המוצר בדרכים שיפיקו את התועלת 
עונה על צורך זה, תוך כדי נתינת דגש על שיתוף והפצת  ות'מערכת לתכנון וניהול הוזל' .הטובה ביותר לארגון

  .ומנהלים ברמות השונות ממחלקות שונותקניינים  ביןידע 
של פעילות  ארגון להגדיר עלויותתנאי חשוב להצלחת תהליך הוצאת פעילויות למיקור חוץ, נוגע ליכולתו של "

מסוגל להעריך האם ניתן  ארגון כזה .לואת חוסר הוודאות ש ובכך להקטיןברמת וודאות גבוהה,  מסוימת
מאפשרת הוזלת עלויות  יכולת זו, לעלות. עשויות את המועד בו הן ואף מסוגל לחזות אלו להוריד עלויות

עולה מכאן, כי היכולת . (www.kom40.com, 2.2.2012,18:00) "כתוצאה מראיית העלות הכוללת של המוצר
בהתאם לכך, תהליך אשר יאפשר למנהלי הרכש  .זולחזות את עלות הרכש היא בעלת משמעות רבה בפעילות 

  יהווה גורם מיטיב בפעילות הרכש. של מחלקותיהם, לחזות את עלות מוצרי הרכישה
ם בהפחתת זמן, דהיינו מעוניינים לא רק בהפחתת עלויות בכל הקשור לרכש, אלא הם מעוניינים ג םיצרני"

לקבל כמה שיותר מידע בכמה שפחות זמן, דבר זה ייעל את הארגון ויתרום לכושר התחרות שלו מול מתחרים 
 יצור אוטומטיותמערכת המידע שאפיינו ובנינו נועדה ל, לכךבהתאם  (Bill Quinn, 2003) "פוטנציאלים אחרים

 .ובכך לחסוך שעות עבודה רבות של אנשי הרכש ,על ההוזלותבתכנון ההוזלות ובדיווח בשיתוף הידע  רבה יותר
למידת התהליך, גילוי נקודות תורפה בתהליך. ניתוח דרכי  -מספר שלבים: חקר מצב קיים . מתודולוגיה1

לחלופות  AHPסקירה אחר דרכי פעולה אפשריות לפתרון הבעיות במצב הקיים, ניתוח  -פעולה אפשריות
)זיהוי זרמי המידע, בניית תרשימי  המערכת ניתוחכולל את  -אפיון המערכתפה מועדפת. , בחירת חלוהשונות

DFD  )זיהוי ישויות ותכונותיהם, קשרים בין ישויות ובניית תרשים  עיצוב המערכתווטרנזקציות(ERD).  
בנייה על פי הניתוח והעיצוב המקדימים  -בניית המערכתכמו כן, במידה שהחלופה הנבחרת תצריך זאת: 

לצורך קבלת הערות לקוח ההצגת המערכת הראשונית בפני   -הצגת אב טיפוס בפני לקוח הפרויקטשבוצעו. 
  .ללקוח ה סופיתתובנות במערכת והגשההטמעת  -והגשתה ללקוחהמערכת . שיפור ותובנות

ותר הינה בניית מערכת לניהול הוזלות בתוכנת ניתוח דרכי הפעולה העלה כי החלופה הטובה בי  . ממצאים4
Accessלאחר מכן, נבנתה המערכת  אשר כלל את: ניתוח המערכת ועיצובה. אפיון עבור מערכת מידע . בוצע

תוך כדי בניית טבלאות וקשרים ביניהם, יצירת טפסים ודוחות המבוססים על שאילתות ופקודות מאקרו 
המערכת מסוגלת להפיק דוחות על פי בחירת המשתמש כגון "הוזלות בפועל . למשתמש ולבסוף עיצוב הממשק

מנהלי הרכש מול תכנון", "סקירת מחירי פריט", "תכנון הוזלות כללי למחלקת רכש" ועוד. בעזרת דוחות אלו 
האם רמת התכנון להוזלה תואמת את יעדי ההנהלה והאם ההוזלות שהושגו בפועל יכולים לדעת בכל רגע נתון 

שימוש בעזרת . אמות את התכנון וכן, הקניינים עצמם יכולים ליצור בקרה על פעילות ההוזלה שלהםתו
נתוני התכנון  של ניתוחהאיסוף וה ו של אדם המבצע באופן פעיל אתפעילותאת  ניתן לייתרבמערכת שבנינו 

על פי הערכות  זלות.ולצמצם את הזמן המוקדש לישיבות לצורך ניהול תהליך ההו קנייני המחלקהלהוזלה של 
  שעות עבודה שנתיות של קנייני ומנהלי הרכש.032-ל לחסוך כוכמנהלי הרכש בחברה שימוש במערכת זו י

יאפשר אוטומאטיות רבה יותר בפעילות ניהול  -ת הרכשובמחלק לניהול ההוזלות שימוש במערכתה . סיכום5
 ,מנהל רכש מטעם החברה -. לקוח הפרויקטויוכל לחסוך בשעות עבודה אשר יוקדשו לנושאים אחרים ההוזלות

 לצורך בחינתוכעת היא נמצאת בשלבי דיון מול צוות הנהלה בכיר בחברה  ,היה מרוצה מהמערכת שהוצגה
 יישומה והטמעתה בחברה.
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 הצעה לתהליך תכנון וניהול ההוזלות בתחום הרכש  

 בחברת אורבוטק
 שדהאריק ' פרופ: מנחה אקדמי משה כהן ואילון עזרא: מציגים

 :בעיות במצב הקיים

חוסר יכולת של מנהלי הרכש לעקוב באופן יעיל אחר תכנון ההוזלה של 1.

 .הצוותים השונים

בניית הדוחות המציגים את תוצאות תהליך ניהול ההוזלות גוזלת זמן 2.

 .עבודה משמעותי

השקעת זמן רב בישיבות של מנהלי רכש לצורך עדכונים במקום ניתוב 3.

 .הדיווח לזמן עבודה של הקניינים

שיתוף הידע יכול להביא  . הידע לא משותף לכל קנייני ומנהלי הצוותים4.

 .לשיפור תוצאות תהליך ניהול ההוזלות בחברה

 :מתודולוגיה לפתרון  

 ניתוחAHP   לפתרוןלבחינת חלופות. 

 אפיון המערכת בעזרת תרשימיDFD    ויצירת

 .ERDעיצוב המערכת בעזרת תרשים , טרנזקציות

במידה והחלופה מצריכה זאת: 

 ביותרבעזרת החלופה הטובה בניית כלי. 

 הלקוחהצגת אב טיפוס בפני. 

 התוצר ללקוחטיפוס והגשת שיפור האב. 

 

 
 :תוצרים

הוא הפתרון  ACCESS –העלה כי שימוש בפלטפורמת ה  AHPניתוח 1.

 .המיטבי לצורך מענה לבעיות שהועלו

ממשקים  , יצירת טבלאות, קשרים בתהליך, זיהוי ישויות ותכונותיהם2.

 .משתמשי המערכתודוחות עבור 

חסכון של כ "סה: לשעותצמצום זמן המוקדש להפקת דוחות ובהמרה 3.

 .  עבודה שנתיותשעות  225 -כ

של תהליך ניהול ההוזלות ויצירת כלי לשיתוף ידע באופן  אוטומאציה 4.

 .בחברת אורבוטקמיטבי 

     

 ....תגובות מן השטח
"נבדקת בימים אלו  , מערכת לניהול ההוזלות

הציעו תהליך שבהחלט יכול לתת  הסטודנטים ...בחברה

מנהל צוות , יניב קרקו)" שיפור בתהליך ניהול ההוזלות

 ( רכש

 "  המערכת שהוצגה לנו על ידי משה ואילון נראית כמי

שתוכל לספק מענה על הצרכים הקיימים כיום במחלקת 

מנהל מחלקת  )" יישר כוח לעוסקים במלאכה....הרכש

 (הרכש

 :לצורך בחירת חלופה מועדפתAHP ניתוח 

  

 הוזלות מתוכננות –דוח המופק למשתמשי המערכת 

 :המערכתממשק  למשתמשי 
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