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 ערן לויאן ואלירן ברוך

בהתמקדות , המחלקה אותה אנו באים לשפר ולייעל היא  מחלקת שירות לקוח באלתא :מוטיבציה לפרויקט. 1 .1
, המערכת כיום היא כלל ארגונית. תהליך רכישת חלפים ותהליך תיקון פריט תקול: תהליכים-בשני תת

תהליכי העבודה . מנהלי הצעות ואנשי רכש, שירות ללקוח, הם גורמי השיווק( הלקוח)המשתמשים העיקריים 
 Excelמתבצעים באמצעות , הצעות והזמנות, ם"ואופן מעקב ובקרה אחר בלמי, הרבים והמורכבים בארגון

מטרת הפרויקט היא לייעל את תהליכי העבודה ולתת  .קדםארוך ולא מת, אופן עבודה מסורבל, וניירת רבה
המוטיבציה והרצון . י אפיון מערכת ייעודית"ע, מענה לבעיות ולקשיים הנוצרים מקיום התהליך הנוכחי

 .לפרויקט זה נובעים מהצורך לצמצם את ממדי הבעיה ולחסוך בכסף וזמן עבודה יקר

 

מדבר על כך שביכולתו של  (Adeoti-Adekeye,1997)מרם של מא: חשיבותו של ניהול הידע :סקירת ספרות. 2 .2
מביא לתיאום יעיל בין , בנוסף. לאחזר ולהיות זמין במקום הנכון ובזמן הנכון, ניהול הידע בארגון לשמר
אחד היתרונות הבולטים , בנוסף .במטרה לשפר את ביצועי הארגון( ניהול, בקרה, ייצור)חטיבות הארגון השונות 

יתרונות נוספים של מערכת מידע הם היכולת . ידע הוא תרומתה לשיפור התהליך בקבלת החלטותשל מערכת מ
י שילוב של התהליכים "ניהול תפעולי יעיל יותר ע, למדוד זמנים ותפוקות לתהליכים המתבצעים בארגון

 . הנפרדים למערכת אינטגרטיבית כוללת וניהול הלוגיסטיקה של הארגון
 

 
בחנו את הבעיות באמצעות , תיארנו וניתחנו את שלבי התהליך במצב הקיים בחברה, ובחנ :מתודולוגיה. 3 .3

הכנת סקר ספרות בנושאים הרלוונטים על מנת ללמוד ולתמצת את . ראיונות עם אנשי תחום שירות לקוח
 כתבנו מסמך, לאחר מכן. בשלב זה הוכנה תכנית לניהול סיכונים ועדכונה לאורך הפרויקט. המידע בפרויקט

פיתוח מערכת או קניית מוצר , נבחנו חלופות למערכת הקיימת. י תבנית המותאמת לאלתא"אפיון דרישות עפ
ונגיש את המערכת המוצעת לתחום , נסכם את המענה לבעיות באמצעות המערכת החדשה, לאחר מכן. מדף

 .א"שירות לקוח ומשם לאישורי מנהלי המחלקות והחטיבות בתעש

 

קיימת אפשרות שיוצע לאותו לקוח עבור אותו . א: מוצעת תיתן מענה למספר בעיותהמערכת ה :ממצאים. 4 .4
והמשתמש יוכל לשלוף אותם , כל הנתונים יהיו במערכת, באמצעות המערכת. פריט מחיר שונה משמעותית

הצעות מחיר שנשלחו ללקוח נמצאות בניירת ומאוחסנות . ב. כך לא ייווצר מצב של פערים משמעותיים, בקלות
נוכל , באמצעות פעולה פשוטה ומהירה במערכת. מציאת הצעת מחיר רלוונטית תגזול זמן רב ויקר, בתיקיות

העברנו ללקוח הצעת מחיר שעמדה על סכום של . ג. הפריט לנתונים הרלוונטים' להגיע דרך שם הלקוח או מס
בעזרת המערכת . ינה תקפהחודשים הלקוח מאשר ההצעה ויתכן שמבחינת אלתא היא כבר א 4לאחר . ₪מיליון 

ואלתא , כל הלקוח יהיה מעודכן. להתריע על פגות תוקף ההצעה, נוכל בעצם לפקח על הצעות ולנהל מעקב תקין
 .תוכל לתת אזכורים להצעות ולזרז את אישורי ההצעות להזמנות

 
 

, עה או הזמנההצ, מ"י הזנה של מספר בל"מטרת הפרויקט המרכזית היא ייעול תהליכי עבודה ע: סיכום. 5 .5
עדכון וצפייה בנתונים הקיימים יביאו לכך שכל גורם . ומתוך כך שליפת המידע המבוקש בצורה יעילה ומהירה

ויפתור את הבעיות שצוינו במהלך , המעורב במערכת זו יוכל לנהל מנגנון ומעקב ובקרה נוח ובזמן אמת
י חסכון בזמן "ערך מוסף למחלקה ולארגון עהפרויקט ייתן , מתוך הממצאים והלקחים הללו, בנוסף. הפרויקט

חסכון כספי בטווח הארוך ושירות מהיר , התייעלות מקצועית של עובדי החברה, עבודה יקר על התהליכים כיום
ל מתארים את המוטיבציה לקיומה של "הממצאים הנ. ואמין ללקוח תוך שיפור וחיזוק מוניטין הארגון

 .ר הספרות על חשיבותה של מערכת מידע בארגוניםהמערכת ותואמים את הידע שרכשנו בסק
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 הצעות מחיר והזמנות

 לויאןאלירן ברוך וערן : מציגים ר אייל בריל"ד: מנחה אקדמי 

 רקע

 הבעיה

 מוטיבציה

 מתודולוגיה

 במחלקת שירות לקוח באלתאפרויקט במפעל טכנולוגיות •

 התמקדות בתהליך רכישת חלפים ותיקון פריט תקול•

 לצורך ייעול תפעולי ושיפור השירות ללקוחנתונים הזנה וקבלת •

 קניינים ואנשי רכש, שירות, משתמשי המערכת הם גורמי שיווק•

 המערכת תחליף את הקיימת על מנת לשפר את תהליכי העבודה•

 עבודה בקבצי אקסל וניירת רבה•

 תהליך רב שלבי ומסורבל•

 איבוד זמן עבודה יקר•

 איבוד מידע נחוץ לצורך עבודה שוטפת•

 קושי במעקב ואיתור פריטים•

 חוסר בבקרה ומעקב אחר הצעות מחיר•

 

 צורך לצמצם ממדי הבעיה ולחסוך זמן עבודה יקר•

נוחות ופרקטיקה שבשליפת נתונים ממערכת •

 ייעודית

 ויתרונותיה SAPחשיפה למערכת •

 ניהול מידע ונתונים בזמן אמת  •

 התייעלות עובדי החברה•

 תיאור שלבי התהליך במצב הקיים•

 ניתוח וסיכום הבעיות, בחינה•

שלושת הסיכונים בעלי הדירוג  :  תכנית לניהול סיכונים•

אין התייחסות לשלבי  , אי זיהוי ערך עסקי:  הגבוה

 .אי מעורבות של הנהלת הארגון, הדרכה והטמעה

,  חשיבות ניהול הידע: נושאים מרכזיים –סקר ספרות •

 תהליך הכנת הצעת מחיר, מעורבות ההנהלה בפרויקט

 אלתאכתיבת מסמך אפיון בפורמט של •

שדרוג מערכת או פיתוח  , מוצר מדף –בחינת חלופות •

 תוכנה

הגשת המערכת המוצעת לאישור להנהלת חטיבת  •

 באלתאטכנולוגיות 

 :מטרת הפרויקט
הזנה ושליפת נתונים בצורה מהירה ויעילה על מנת  

 לנהל מנגנון מעקב ובקרה אחר המידע המבוקש
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