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 אלירן זאדה ואיתי זאדה
המשתייך לתחום "מפעלי מתכת רונן בע"מ" מפעל ההינו  פרויקט הגמרל הנבחרהארגון  -. מוטיבציה1

 שני נחלקת בין בעלות המפעל בתחום הביטחוני. המפעל הינו מפעל פרטי, אשר עיקר פעילותו מתבצעת. תכתהמ
אבטחת איכות,מנהל ייצור והנהלת  מחלקתשיווק,  מחלקתתפ"י,  מחלקתשותפים אשר תחתיהם מתנהלת 

. שניהול הרכעובדים. הבעיה המרכזית שאנו עוסקים בה בפרויקט היא  05-חשבונות וכיום מעוסקים בחברה כ
ידני דבר המקשה בצורה ניכרת את עבודתם של דרג הנהלת הביניים חלק ניכר ממערך הרכש מבוצע באופן 

, תוכנה זו פותחה בסוף שנות MAGICבנוסף לכך יש שימוש מינורי במערכת המידע  הבכיר בחברההדרג ו
השמונים ובשל השינויים הטכנולוגים הרבים בעת האחרונה תוכנה זו כבר לא יעילה ואינה תורמת ממש 

יקר לצורך תיעוד מכרזים.  הגורמים אשר יהיו מעוניינים בתוצרי פרויקט הגמר הינם לחברה, והיא משמשת בע
מנהלי החברה אשר שמים לנגד עיניהם את טובת החברה ומחפשת פתרונות על מנת לשפר ולייעל את תהליכי 

 ניהול הרכש במפעל.
מהם  -מערכת ניהול רכשעיקרי סקר הספרות עסקו בהבנת נקודות מפתח הנוגעות לאפיון  -. סקירת ספרות2

התפקידים העיקריים שיש לבצע במסגרת מחזור החיים של המערכת : זיהוי הבעיה, ניתוח מצב קיים וחקר 
, אפיינו 9111, ושובל 2555הייפמן (. בנוסף לפי המידע שקיבלנו מספרי 2552) Birkinshaw, Sheehanישימות )

 Chirstopherעל יתרונותיה ) ERPחנה מערכת המידע  . בנוסף נב DFDמערכת לניהול רכש  על ידי תרשימי 
 ( על מנת ללמוד על המערכת ולתת מענה הולם למפעל בנושא ניהול הרכש.9111,
פרויקט זה החל בהכרת  מבנה הארגוני בכדי להבין את הפונקציות שעוסקות בניהול הרכש,  -ה. מתודולוגי3

לניתוח השוק בה פועלת החברה. בכדי להבין את תהליכי ניהול הרכש  PESTEL-ו SWOTנעשה שימוש במודלים 
במפעל והצבעה על הבעיות הקיימות בה נעשה שימוש בתרשימי זרימה, ראיונות, תצפיות וסיורים. החלופות 
שהוצעו להנהלת החברה לפתרון מערך ניהול הרכש הם: פיתוח מערכת ייעודית אל מול רכישת תוכנת מדף 

NextERP אלמוג תעשיות תוכנה". אפיון מערכת הייעודית נעשה על ידי תרשימי  מבית"DFD (Data Flow 
Diagram)  כמו כן נעשה סקריה מקיפה על אודות מערכתNextERP לאחר הצגת החלופות, הנהלה הציגה .

. לאחר ניתוח החלופות הוצגו מסקנות התוצאות AHPקריטריונים עיקרים לבחינת החלופות על ידי מודל 
 להנהלה בצירוף המלצתנו.

לאחר שהבעיות הובהרו למנהלי החברה, הוחלט שיש לשנות את המצב הקיים שכן הבעיות   -. ממצאים4
מערכת בנושא ניהול הרכש מקשים ומסרבלים את תהליכי העבודה. לפיכך הועלו שתי אלטרנטיבות עיקריות: 

וכמו כן נעשה  DFDעודית נעשה על ידי תרשימי אפיון המערכת הייייעודית אל מול תוכנת מדף הקיימת בשוק. 
"תוכנת  ,NextERP ,Beinenu ERPסקירה מקיפה של תוכנות מדף הקיימות בשוק העוסקות בניהול רכש, כגון: 

הצגת  סקירת תוכנות המדף הוצגו בפני דרג ההנהלה הבכירה אשר הוחלט על ידם כי   מדף ניהול עסק ומלאי". 
NextERP  אשר תבחן אל מול מערכת ייעודית. הוחלט כי הקריטריונים שיבדקו איזה תוכנה  היא האלטרנטיבה

עדיפה הינם: עלות, אמינות המערכת, משך הפיתוח,  ,התאמה לצרכי הארגון, הטמעה והדרכה.  שני חלופות 
 עדיפה על מערכת ייעודית. NextERP.ועל פי מודל זה   AHP אלו נבחנו על פי מודל 

על פני   NextERP -, ניתן לראות בצורה ברורה כי ישנה עדיפות לAHPממצאים של מודל  על פי ה -. סיכום5
 הקריטריונים שהנהלה שמה לה לדגש עבור בחירת המערכת: .מערכת ייעודית. לאחר בחירת כל הקריטריונים

 הינו קריטריון אשר נמצא בראש סדר העדיפויות, בשל העובדה שהמפעל מקוטלג כ -עלות המערכת- SMB 
(Small medium Business.ואינה יכולה לרשות לעצמה להוציא סכום ניכר על רכישת מערכת מידע ) 
 ברגע שהחברה קונה תוכנת מדף, הסיכוי ל"באגים" הינו נמוך מאד, אין צורך לבצע  -אמינות המערכת

 מספר גרסאות ושינויים על מנת לקבל את המוצר הסופי שציפו לו.
 ת ההנהלה למצב הקיים אשר יש צורך לשינוי מהותי בכל נושא ניהול הרכש, משך בשל מודעו -משך פיתוח

הפיתוח הינו מרכיב חשוב, שכן פיתוח מערכת מידע ייעודית יכולה להימשך זמן רב ומנגד תוכנת מדף שכבר 
 קיימת בשוק ואין צורך לחכות למשך הפיתוח.

 על צרכי הארגון. בכך משתמשי  יסימאלההנהלה רוצה מערכת שתענה באופן מק -התאמה לצרכי הארגון
הקצה יעשו במערכת שימוש יעיל. מערכת מידע ייעודית אשר מטרתה להיבנות על פי דרישות החברה תענה 

בצורה אפקטיבית ביותר על קריטריון זה לעומת תוכנת מדף, שהיא תוכנה מובנית, שייתכן שיהיו בה 
 שתמשי הקצה. פונקציות אשר לא יעשו בהם שימוש נרחב על ידי מ

 ההנהלה מודעת לעובדה שהצלחת יישום מערכת מידע תלויה באופן ההטמעה וההדרכה  -הטמעה והדרכה
שתיעשה. ככל שההטמעה וההדרכה תעשינה בצורה נהירה יותר כך השימוש על ידי משתמשי הקצה יהיה 

באופן פשוט וברור, יעיל יותר. תוכנת מדף אשר קיימת מספר שנים בשוק, אופן הטמעתה והדרכתה יעשה 
 שכן מטמיעי המערכת מכירים את המערכת על בוריה. 
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מערכת ניהול רכש

ר נעמי זיתוני"ד: מנחה אקדמי   זאדהואיתי  זאדהאלירן : מציגים

הרקע  

 צ ופעילותו מתבצעת"בראשל 1988הוקם בשנת " מ"מפעלי מתכת רונן בע"מפעל

.בתחום הביטחוני    

 מערכת, י"בבעלות המפעל שני שותפים אשר תחתיהם מתנהלת מערכת  תפ

.ח"מנהל ייצור והנה, מערכת אבטחת איכות, שיווק    

"הוא ממפעלים המובילים בישראל בתחומו ונהנה מעמד" מ"מפעלי מתכת רונן בע

.גבוה ביחס למתחריו    

בעיות במצב הקיים

 אין ביכולת הנהלת החברה לקבל שום.מערכת המידע הקיימת אינה מסוגלת לסווג את המכרזים לסוגים מסוימים

.אינדיקציה על סמך נתוני העבר    

 חוסר סנכרון זה. אשר הוא שונה ממספרו המקורי של הפרויקט, מערכת המידע  מקטלגת את הפרויקט במספר סידורי

.מוביל לקושי באיתור תיקים המתעדים מכרזים מהעבר ומעקב אחריהם    

גוזלת זמן עבודה יקר ומועד לטעויות אנוש, עבודה מסורבלת -חשבוניות והזמנות מונפקות ידנית, תעודות המשלוח.

 התשלומים הן הנכנסים והן היוצאים מתועדים באופן ידני.

 לא קיימת שום התרעה על איחורי תשלום.אין שום מעקב שבאמת התשלום אכן בוצע הן מצד הלקוח והן מצד המפעל .

מתודולוגיה

שימוש בכלים:SWOT ,PESTELלקבלת רקע על המפעל.

 תצפיות וסיורים להבנת העבודה בניהול הרכש,ראיונות

  תרשימי זרימה של תהליכי עבודה -ניתוח מצב קיים

.ומיפוי כל גורמי העניין בתהליך    

 אפיון מערכת -הצגת חלופות לפתרון הבעיה וניתוחם

. וסקירה של תוכנות מדף DFDייעודית בעזרת תרשמי    

  ניתוח החלופות המוצעות על ידי מודלAHP.

סיכום

 לאחר בחינת שתי חלופות  ניכר כי תוכנתNextERP קיבלה ציון גבוה בצורה מובהקת מפיתוח מערכת ייעודית.

 המפעל אשר פועל בתחום הביטחוני ומקוטלג כSMB  - (Small Medium Business) ,ההיבטים של עלות ואיכות הוא מן

.המרכיבים החשובים ביותר שהמפעל שם לו לדגש בבחירת החלופה 

 תחסוך בעלויות ובמשאבים ותצעיד את, יישום מהיר של מסקנות הפרויקט יובילו לייעול  כל תהליכי ניהול הרכש במפעל

.מוניטין שלו בשוק המאופיין בדינאמיות  ובתחרותיות רבהההמפעל אל הקדמה הטכנולוגית ובכך המפעל ישמור על   

 

לפתרון הבעיות חלופות אפשריות

בפני הנהלת החברה הועלו שתי אלטרנטיבות לשיפור  

מערך הרכש

יעודייתתוכנת מדף קיימת בשוק             מערכת מידע 

NextERP: תוכנת המדף שנבחרה לאחר סקירת שוק היא
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