
 
 בניהול טכנולוגיה, תשע"ב. .B.Scפרויקטי גמר לתואר ראשון  

 הפקולטה לניהול טכנולוגיה

 

 נת כדאיות הכנסת מערכת להזמנה עצמית ברשת החנויות "בזקסטור"בחי 561

 ושירי קריקסמן  רעות ערמי

 מוטיבציה לפרויקט. 1
בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ הינה קבוצת התקשורת הגדולה והמובילה בישראל, אשר עוסקת 

שת חנויות הנקראת במגוון שירותי הטלקום המתקדמים. כחלק מאגף המכירות מפעילה חברת בזק ר
 וחנות לציוד תקשורת וציוד היקפי למחשב.  י"בזקסטור" המשמשת כתחנת שירות פרונטאל

בעשורים האחרונים, עם התפתחות הטכנולוגיה, חדרו לתעשיית השירות מערכות לשירות עצמי, המתופעלות 
האם ניתן לשלב מערכות על ידי הלקוחות בלבד. קיום מערכות אלו בתחומים רבים העלה בפנינו את השאלה 

מטרת הפרויקט היא  מסוג זה גם בסניפי "בזק סטור" הידועה באורכי התור הבלתי פוסקים ובנטישת לקוחות.
 לבחון כדאיות הכנסת מערכת להזמנה עצמית ברשת החנויות, והיא תיבחן לפי הקריטריונים הבאים:

 * שיפור איכות השירות ע"י קיצור זמני המתנה ואורכי התורים
 *הגדלת שביעות רצון הלקוחות

 *הגדלת רווחי הרשת ע"י חסכון בכוח אדם. 
 . סקירת ספרות2

סקר הספרות פותח בסקירת ההיסטוריה של מערכות לשירות עצמי, ובהתנהגות הלקוחות אל מול התופעה 
היבט המתגברת. בהמשך נבחנים מאפיינים שונים של המערכות, הן מההיבט הפיסי של גודל ונראות והן מה

התפעולי והתוכן, ונסקרים המאפיינים השונים שלהן. בהמשך מוצגים פתרונות להתגבר על רתיעה אפשרית של 
לקוחות מהמערכת. בהמשך הסקירה מתואר מודל גישתי הסביר מאפייני צרכנים ותפיסתם את המערכת, 

 כגורם משמעותי בשימוש בה. 
מתייחס להרגלי השימוש של לקוחות במערכות לשירות עצמי ובמאמר נוסף נסקרים היבטים המאמר הבא 

הפסיכולוגיים של המתנת הלקוח והגורמים המשפיעים על תפיסת הערכת זמן ועל הערכת טיב שירות. שני 
המאמרים האחרונים הם טכניים: האחד סוקר את אופן ביצוע סקר ואילו האחר מסביר שיטות להערכת  

 ומת למידה. עק
שימוש במסקנות המאמרים יאפשר אפיון מדויק יותר של צרכי הלקוחות ושל המערכת ויגדיל את סיכויה 

 להתקבל ע"י החברה ולשפר את מצב התור ברשת חנויות "בזקסטור". 
   . מתודולוגיה3

קבלו מדוחות נתוני התורים ברשת בזקסטור כפי שהתניתוח כדי לחקור את המצב הקיים התבסס הפרויקט על 
החברה, על תצפיות ועל סקר לקוחות. בהמשך, בוצעה סימולציה של פעולת המערכת, כאשר לפני ביצועה 

ולאחריה התקיימו שאלוני עמדות נוספים. לאחר ניתוח תוצאות הסימולציה ולמידת התוצאות, בוצע סקר שוק 
ת נערכו חישובי עלות תועלת ואפיון של מערכות קיימות העונות לקריטריונים. משנמצאה המערכת האופטימלי

 של ההתאמות הנדרשות. 
   . ממצאים4

סניפים של הרשת, תוך צמצום עמדת  33-תועלת מראה כי הכנסת שתי קופות להזמנה עצמית ל-ניתוח עלות
לשנה. הנתונים לא ₪  3,434,324מכן תחסוך המערכת  כשנה. לאחרקופה מאוישת, תחזיר את ההשקעה תוך 

 ול במכירות המוערך בכעשרה אחוז. כוללים גיד
המתנה  החל מההיבט הפסיכולוגי שליקט, איששנו את כל מסקנות סקר הספרות מלבד השגת מטרות הפרו

הרגלי ותכונות השימוש  –י הלקוחות, דרך תפיסת מימדי השירות ועד הלכה למעשה בתור וחווית השירות ע"
על מנת לאפיין בצורה הטובה ביותר מערכת לשירות  כמו כן, השתמשנו במסקנות המאמרים במערכות אלו.

 עצמי שתענה על צרכי הלקוחות.
רשת להזמנה עצמית לסניפי  מערכתלאור נתונים אלו, ניתן לומר כי מטרות הפרויקט נענו במלואן והכנסת 

  הינה צעד כדאי ורצוי. בזקסטור
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