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

 טכנולוגיה הפקולטה לניהול

 

 שינוע פתרונות בדנזיו   ERP מערכת בתוך ושילובו מלאי לניהול מודל בניית 452

 ליאת סבי ועמית שובל

ומתמחה  במתן מגוון רחב של פתרונות שינוע  7991חברת דנזיו הוקמה בשנת  – מוטיבציה לפרויקט .1
בעשור האחרון . שיווק ומכירה ושירות: החברה מתמקדת בשני אפיקי פעילות עיקריים. ובמסחר הבתעשיי

מתאימה וגורמת החברה גדלה בקצב מהיר ומדיניות ניהול מלאי חלקי החילוף במתכונתה הנוכחית כבר אינה 
ייקור עלויות רכש עבור הזמנת פריטים בדחיפות עקב תכנון לא יעיל של , עלויות מיותרות, חוסרים/לעודפים

בחנו את התנהגות צריכת הפריטים וסיווגנו אותם לקבוצות על מנת , ראשית. הזמנות ועיכובים במתן שירות
המטרה המרכזית העומדת . ית המתאימה להשיתאפשר להתאים לכל קבוצה מדיניות ניהול מלאי אופטימאל

בחברה , כמו כן. הגדלת זמינות החלפים וקיצור זמני המתנה, לנגד עינינו הינה הוזלת עלויות המלאי והרכש
אי יכולת מעקב בזמן , קיימות מערכות מידע מרובות ללא כל אינטגרציה בניהן דבר הגורם לכפילויות נתונים

על מנת לפתור סוגיה זו בחנו שתי חלופות של חבילות מדף של . יכי עבודהחוסר יעילות וסרבול בתהל, אמת
הנמצאת בחברה ביחידת הכספים   SAP-מערכת ה.    SMEמערכות מידע כלל ארגוניות המתאימות לחברות 

שנדרש לרכוש כתוכנת מדף   PRIORITY -ח וזקוקה לשדרוג  ויישום בכל היחידות העסקיות ומערכת ה"והנה
AS IS . 

הביקוש לחלקי חילוף אינו צפוי ומקורו בכשל של פריטים שנדרש להחליפם או שנדרשים  -סקירת ספרות. 2
העיקרון . מלאי חלקי החילוף מאופיין בשונות גבוהה ובעלויות רכש וייבוא משתנות, כמו כן. לתחזוקה שוטפת

רים אחוזים מכלל הפריטים עש"-עיקרון פארטושהנחה אותנו בכל הנוגע לסוגיית מלאי חלקי החילוף הינו 
 ".במלאי מהווים שמונים אחוזים מסך הערך השנתי הכולל של המכירות

המאפשרת שילוב בין יחידות , כלל ארגונית, על –מערכת ,    ERP-Enterprise Resource Planning מערכת  
במטרה ליצור , יתעסקיות שונות בארגון ומבטלת את המצב בו לכל פונקציה בארגון יש מערכת מידע ייחוד

 .שלמות נתונים ושיפור תהליכים עסקיים בארגון, אחידות, דיוק
בשלב הראשוני ערכנו איסוף וניתוח של נתוני מלאי חלקי החילוף המצויים במחסן החלפים  -מתודולוגיה. 3 

הכספי של החברה וסיווגנו אותם לקטגוריות לפי ערכם הכספי לצורך איתור הפריטים המהווים את רוב הערך 
השלב הבא היה עריכת סדרת ראיונות עם מנהלים ובעלי תפקידים  בחברה . י עיקרון פארטו"של המלאי עפ

הצענו מדיניות ניהול מלאי מתאימה לכל קבוצה ,לצורך בחינת עמדות על הרצוי והמצוי  בניהול המלאי 
צריכת הפריטים וערכנו תחזית בחנו האם קיימת עונתיות ב, לאחר מכן. וחישבנו את החיסכון המושג מיישומה

השתמשנו , מבחינת מערכות המידע. מכירות לשנה הקרובה באמצעות רגרסיה ליניארית וגורם העונתיות
ל החברה והמנהל הטכני הגדרנו "בשיתוף עם מנכ. לצורך ניתוח שתי החלופות המוצעות  AHPבמודל 

נתנו ציונים לשתי החלופות , אה בין החלופותקריטריונים מרכזיים החשובים לחברה שיהוו עבורנו כלי להשוו
בהתאם לקריטריונים בהמלצתו של יועץ חיצוני המומחה למערכות מידע כלל ארגוניות שהחברה שכרה את 

 .שירותיו ומצאנו את החלופה המועדפת
סן לאור החישובים שביצענו נוכחנו לראות כי עיקרון פארטו בא לידי ביטוי באופן מובהק במח – ממצאים. 2

הפריטים השייכים , מסך הפריטים בלבד 71% -מערך הצריכה השנתי מקורו ב 17%החלפים של החברה וכי 
הינה הקבוצה המרכזית בה נדרש להשקיע את מירב המאמצים והמשאבים לצורך   Aקבוצה .   Aלקבוצה 

צנו לחלק אותה שוב נאל, על מנת לקבוע מדיניות ניהול מלאי מתאימה לקבוצה. טיפול וקביעת מדיניות מלאי
בשל השונות הגבוהה הבא לידי ביטוי ( יציבות וחריגים, ירידה, פריטים במגמת עליה)לארבע קבוצות 

מדיניות ניהול המלאי המוצעת מבוססת על הגדלת תדירות הזמנת המלאי . בהתנהגות הצריכה ועלויות הרכש
ציאת כמות הזמנה אידיאלית לכל הזמנה מ, וביצוע הזמנה אחת לחודש ולא אחת לחודשיים כפי שנהוג כיום

. בעלות השנתית הכוללת  7.7% -הראנו כי יישום של המודל יביא לחסכון שנתי של כ. ומציאת נקודת הזמנה
, אוגוסט, מרץ: מצאנו כי צריכת הפריטים שונה לאורך חודשי השנה ומצאנו עונתיות חזקה בחודשים, כמו כן

ל החברה והמנהל "בשיתוף עם מנכ  AHP -באמצעות מודל ה, ידעמבחינת מערכות המ.  ספטמבר ודצמבר
הטכני מצאנו שהחלופה הטובה והמתאימה ביותר עבור החברה מבחינת מערכת מידע כלל ארגונית הינה 

 , AS ISשניתנת ליישום    PRIORITYרכישה של תוכנת המדף 
מתוך כוונה אמיתית , במידת האפשר שיתוף הפעולה של בעלי התפקידים בחברה ושיתוף הנתונים  -סיכום. 7

לייעל תהליכים עסקיים ולמקסם רווחים באמצעות המלצות , ל החברה לשפר את המצב הקיים "של מנכ
החדירה בנו מוטיבציה לנתח את הנתונים לעומק ולמצוא את נקודות התורפה של החברה ולהציע . הפרויקט

וטה וחלקה כמו בספרים  ושמלאי חלקי החילוף הינו נוכחנו לגלות שלא הכל עובד בצורה פש. חיסכון ממשי
 .מורכב ולא תמיד צריכתו סדירה וניתן לחזות את התנהגותו ונדרשת ראייה כוללת ויצירתיות למציאת פתרון

 



 הפקולטה לניהול טכנולוגיה, .B.Scפרויקט גמר תואר ראשון 

 ERPניהול מלאי חלפים ובחירת מערכת 
 בחברת דנזיו פתרונות שינוע

 ר סיגל קורל קורדובה"ד: אקדמי מנחה ליאת סבי ועמית שובל: מציגים

 

 

 מתודולוגיה ומהלך הפרויקט
סדרת ראיונות חצי מובנים עם מנהלים ובעלי   

 .תפקידים  בחברה

ניתוח מלאי מחסן החלפים באמצעות כלל   

 .פארטו

 .  בחינת מודל לניהול מלאי 

 .בדיקת עונתיות וביצוע תחזיות רכש 

 .  ERPהגדרת מסמך דרישות למערכת  

  ERP.לבחינת חלופות עבור מערכת  AHPניתוח  

 

 חברת דנזיו פתרונות שינוע

 התנהגות המלאי לאורך השנה

 

 

 מדיניות ניהול מלאי מוצעת
הזמנת מלאי חלקי חילוף בתדירות של אחת  

 .לחודש

 .קביעת גודל מלאי ביטחון ונקודת הזמנה

קביעת גודל הזמנה בהתאם לזמני אספקה  

 .בפועל 

הקטנת עלויות המלאי והפחתת הוצאות שילוח  

 .אווירי

 

 

 

 

  במתן ומתמחה 1997 בשנת הוקמה דנזיו חברת

 .ובמסחר בתעשייה שינוע פתרונות של רחב מגוון

 .עובדים 45-כ ומונה לוד בעיר ממוקמת החברה

 :עיקריים פעילות אפיקי בשני מתמקדת החברה

   .ושירות ומכירה שיווק

 ועגלות מלגזות 3000-כ החברה מכרה כה עד

   .הארץ רחבי בכל הפזורים

                
      
   
 

 

 

 ענף המלגזות בישראל

  ההרמה מפתרונות אחד הוא במלגזות השימוש

 .בישראל ביותר הנפוצים והשינוע

  שנה ומידי ומתפתח הולך בישראל המלגזות ענף

 לוגיסטיים ומרכזים מחסנים ,מפעלים ויותר יותר

 .מרכזי שינוע כאמצעי במלגזות משתמשים

  מלגזות 2,000 -כ לארץ מיובאות שנה מידי

  .ח"ש מיליון 150-200 של בהיקף

 

 תיאור הבעיה
  מהיר בקצב גדלה דנזיו חברת האחרון בעשור

 .תחומים במספר לבעיות הגורם מאוד

 במתכונתה החילוף חלקי מלאי ניהול מדיניות

 .מיותרות ועלויות חסרים,לעודפים גורמת הנוכחית

  אינטגרציה כל ללא מרובות מיידע מערכות קיימות

 מעקב יכולת אי ,נתונים לכפילות הגורם דבר ,בניהן

 .וסרבול ייעול חוסר , אמת בזמן

 מטרות הפרויקט
לקטלג מחדש את פריטי המלאי ולהגדיר מדיניות  

לצורך איתור  ,רכש חלפים על פי ערכם הכספי

הפריטים המהווים את מירב הערך הכספי של  

 .המלאי באמצעות כלל פארטו

לבנות מודל לניהול מלאי עבור כל אחת מהקבוצות 

 .שהגדרנו

להגדיל את זמינות  , להוזיל את עלויות המלאי והרכש

 .החלפים ולקצר זמני המתנה

לבחון שתי חלופות של מערכות מידע כלל ארגוניות  
 .  SMEהמתאימות לארגוני 

 A -תת קבוצה ל 2009נופק ב 2010נופק ב 2011נופק ב ט"מק

225152 1139 901 848 

1 

129920 296 204 193 

 182323-006  70 55 17 

239003 116 83 58 

167797 351 279 225 

243770 38 14 13 

212155 8 7 4 

146963 1 0 0 

147007 2 0 0 

171665 62 59 34 

258665 1 0 0 

144373 2 0 0 

156259 559 761 790 

2 

225145 418 567 945 

171029 164 181 236 

218068 7 10 24 

215899 85 50 62 

237388 14 16 23 

179694 178 205 215 

135653 18 25 35 

225144 37 104 138 

212046-003 348 393 400 

215897 14 24 33 

171204 166 64 108 

3 
220403 15 27 14 

167833-006 17 12 21 

176014 9 0 2 

169937-003 1 0 2 

230888 23 58 42 

153984-009E 1 2 0 

255840 46 41 48 

4 
138457 91 98 93 

132523 58 61 62 

171464 1 1 0 

229764-005 1 2 2 

21876 2 3 0 

213643-001 2 2 1 

 לתתי קבוצות Aחלוקת קבוצה 
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 דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר 

 ממצאים ומסקנות
 .מהפריטים 10%-מערך הצריכה מקורו ב 75%

  5.77%יישום המודל יביא לחסכון שנתי של  

 .בעלות השנתית הכוללת של מלאי החלפים

ביצוע תחזיות רכש בהתאם לעונתיות תאפשר  

 .לנו לצמצם את הוצאות השילוח האווירי

החלופה הטובה והמתאימה ביותר עבור  

החברה מבחינת מערכת מידע כלל ארגונית  

    PRIORITYהינה רכישה של תוכנת המדף 

 .AS ISשניתנת ליישום 

 

 

 

 ERPניתוח חלופות למערכת  

      AHPבאמצעות מודל 
 

                                   

                                                    

 
הינו חיוני ומהווה את      ERPהשימוש במערכות 

 .  עמוד התווך של כל תהליך ניהול המלאי

מערכות אלה ממזגות את כל התהליכים  
את כל הנתונים המוזנים  , שמתבצעים בו זמנית

למערכת ואת כל המידע שעובר בתוך הארגון  
 .  ובין הארגון לגופים שאיתם הוא עובד

מערך הבקרה והפקת הדוחות  ,מנגנון ההתרעות
,  המתקדם מאפשר זיהוי מוקדם של טעויות

קיצור זמני תגובה וניתוח יעיל של הפעילות  
 .  העסקית

 

 

 

ERP- Enterprise Resource Planning 

יישום המערכת בגרסתה  
 .AS ISהמסחרית 

 ב"תשע

שדרוג והתאמה של  

מערכת קיימת בגרסתה  
 .המסחרית

10.62 ,75.26 
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 אחוז מצטבר של מספר הפריטים

 עקומת לורנס

http://danziv.co.il/acontent catalogue/c5038/75458.php
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