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 ייעול ושיפור הזמנות בחברת תוכנה מובילה 321

 ון צוקרפייןורשגיא מעודה                                         

 מוטיבציה לפרויקט

ת של התמיכה במחלקת ההזמנות בחבר הפרויקט הינו אפיון מערכת שתפתור את בעיית התמחור
גדולה ,  בחברה כיום כל תמחור התמיכה נעשתה בצורה ידנית ומסורבלת מה אבטחת מידע 

שמביא לעיכוב בהזמנות ,בזבוז משאבים ואובדן כסף . החברה עצמה מעוניינת בפרויקט על מנת 
 לחסוך בזמן ובזבוז משאבים מיותר. 

 

 סקירת ספרות

הזמנות אשר  ברובו המסרים העיקריים של סקירת הספרות היו שברוב הארגונים ישנו מערך 
 עובד בצורה ידנית תוך כדי בזבוז משאבים אנושיים וכסף.

 .רוב השגיאות תקלות וכשלים :התנהגות אנושית וביצועים מעורבים ברמה זו או אחרת

.Kletz (1985) 

עוד נובע מסקירת הספרות שהדרך הטובה ביותר לפתור את הבעיה היא בעזרת אוטומטיזציה של 
 חלק מהתהליכים.

הליך אוטומטי מסוגל להתרחש ללא צורך בתשומת לב של העובדים וללא מודעות של התהליך ת
Corripio & Carlos (1985) 

 

 מתודולוגיה

 חילה נחקר המצב הקיים בארגון, למדנו איך המערכת עובדת במצבה הקיים.

 לאחר מכן נבדקו חלופות אפשריות והאם קיימת תוכנת מדף.

ורות למערך ההזמנות על מנת לבנות שאלון קצר שייתן לנו מבט ריכזנו שאלות מרכזיות שקש
 נוסף על  איך העובדים מתנהלים ומה מפריע להם.

 לאחר מכן ניתחנו את השאלון עם הכלים המתאימים ,והסקנו מסקנות נדרשות.

 התייעצנו עם אנשי מקצוע שמבינים בתחום האפיון וגיבשנו מבנה של מערכת תמחור של התמיכה.
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 ממצאים

  3אחר בדיקת השאלון וניתוחו הגענו למסקנות שניתן לפשט הליכים ולקצר זמנים בעזרת ל
  .חלופות עיקריות

 אשונה היא לבחור תכנית מדף קיימת.הר

 החלופה השנייה היא חישוב התמיכה על ידי מפיץ ישירות מאתר האינטרנט של החברה.

 בעצמנו. החלופה השלישית הייתה לפתח)לאפיין( תוכנה כזאת

לאחר בחינת החלופות מבחינת עלות אבטחת המידע ,עלות תחזוקה, וביצועים הגענו למסקנה 
 שהחלופה השלישית הטובה ביותר.

 

 סיכום

לפי סקירת הספרות, לאחר הצגת הבעיה ופתרון כללי )אוטומטיזציה( ועריכת שאלון אשר דלינו 
 ,פיתוח עצמאיתכנית מדף,  לופות עיקריות:ח 3-ממנו מידע על מנת לייצר חלופות לפתרון ,הגענו ל

 וחישוב מחיר תמיכה ישירות מאתר החברה.

לאחר הצגת החלופות בדקנו יתרונות וחסרונות של כל אחת מהחלופות והגענו למסקנה שהכי טוב 
 .)לפי סקירת הספרות( לפתח עצמאית מערכת אוטומטית ברובה

 חיסכון בכסף ומשאבים. ות בהזמנות,מה שיעזור לארגון בשיפור התהליכים, מניעת טעוי

בנוסף הקמת מערכת אוטומטית ברובה תימנע טעויות מול לקוחות ובנוסף ישפר את השירות של 
 החברה.

 


